
  
 

 

 

 

Journalistiken i 

bemanningstrendens spår  

– Arbetssituation och arbetsvillkor för 

journalister anställda på bemanningsföretag 

 
 

Södertörns högskola | Institutionen för kommunikation, medier och it 

Kandidatuppsats 15 hp | Journalistik | Höstterminen 2010 

Programmet för Journalistik med Samhällsstudier 
 

Av: Marlene Mondain 

Handledare: Anne Hedén 

Examinator: Jan Örnéus 
 



1 
 

Abstract 
 

Denna uppsats har undersökt arbetsvillkor och arbetssituation för bemanningsanställda journalister, 

verksamma på olika medieföretag i mellersta och södra Sverige. Studien söker belysa vad denna 

arbetsform innebär för yrkesverksamma journalister idag. De huvudsakliga frågeställningarna 

handlar om anställningsformens inverkan på journalisternas arbetssituation, frågor kring ”den 

flexibla rollen” och dess inflytande på den journalistiska grundvalen. I teoridelen har tidigare 

forskningsstudier och rapporter kring bemanningsföretag använts, samt teorier kring flexibilitetens 

roll i en organisation, med syfte att göra en teoriprövande undersökning. 

   En översikt kring bemanningsföretag och tidsbegränsade anställningar har getts i teoridelen, samt 

även kring medieapporteringen om bemanningsanställda journalister. Den empiriska delens 

huvudsakliga fokus ligger på de berörda aktörernas upplevelse av sitt arbete och situationen på 

bemanningsföretaget. Kvalitativa samtalsintervjuer har utförts med sex berörda aktörer; fyra 

bemanningsanställda journalister och två ansvariga chefer på bemanningsföretag för journalister. 

Eftersom ämnet är känsligt bad vissa av journalisterna om att få presenteras anonymt. Analys och 

diskussion kring den empiriska undersökningen har förts med en kvalitativ ansats och ett 

hermeneutiskt tolkningsperspektiv. 

   Analysen har visat på en komplex bild, delvis överensstämmande med tidigare forskning kring 

bemanningsföretag. En arbetsdelning mellan ”kärngrupper” och ”ytterkantsgrupper” kunde skönjas, 

med sämre arbetsvillkor för dem som hamnade i de yttre grupperna. De berörda aktörerna hade till 

viss del en likartad syn kring frågeställningarna, men de skiljde sig också åt i stora delar, vilket 

stämmer med tidigare forskning att de bemanningsanställda inte är någon homogen grupp. 

   Bemanningschefernas perspektiv visade på lite olika synsätt, kring hur att hantera olika sorters 

frågor angående sina anställda journalister. Båda var dock eniga om att deras bemanningsanställda 

journalister har en tryggare och mer stabil situation än vikarierna. 

   Journalisternas perspektiv visade också på skilda uppfattningar, från att trivas bra med sin 

bemanningsanställning till att inte trivas alls. Alla efterlyste dock en bättre kommunikation mellan 

ledning och anställda, och även klarare riktlinjer över vilka regler som ska gälla. En viss 

problematik framkom kring känslan av utanförskap och konflikter under ytan. ”Den flexibla rollen” 

uppfattades som allt från betungande till att inte alls ha reflekterat kring saken. Vissa upplevde 

minskad självständighet och mer otrygghet som bemanningsanställda, medan andra inte upplevde 

någon större skillnad mot tidigare anställningar. Kring frågan om censur var journalisterna eniga, 

ingen kände sig censurerad eller att de självcensurerar sig. 
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Förord 

 

Mitt intresse för journalisters situation på bemanningsföretag väcktes i höstas, då jag lyssnade på 

Medierna i P1. Där rapporterades om upprörda journalisters protestmöten mot ledningen på SVT, som 

med kort varsel hade sagt upp ett stort antal av sina reportrar inhyrda via bemanningsföretag. Det sades 

att många i TV-huset anser att bemanningsanställningar är ett otryggt system, vilket skapar rädda 

journalister som inte vågar säga nej till sina chefer.
1
 

 

Trenden tycks gå mot att allt fler journalister anställs av bemanningsföretag. Vissa tycker att 

bemanningssystemet ger goda utvecklingsmöjligheter för alla inblandade parter. Andra är starkt kritiska 

till vad man brukar kalla för ”den nya flexiblare arbetsmarknaden”. Debatten handlar mycket om att 

denna utveckling i sin förlängning kan skapa problem med granskningen av just denna nya så kallade 

flexibla arbetsmarknad. 

 

Siffrorna är ännu få och osäkra, men de tyder på att runt 3-7 % av de yrkesverksamma journalisterna i 

Sverige idag är bemanningsanställda. Rollen de har som ”samhällets vakthundar” menar jag ger dem en 

nyckelroll i sammanhanget. Problematiken kring bemanningsföretagens utveckling inom det 

journalistiska arbetslivet ser jag därför som mycket viktig och intressant att undersöka, både ur ett 

samhällsvetenskapligt och ur ett journalistiskt perspektiv. Även personligen finner jag ämnet angeläget, 

då denna utveckling sannolikt kommer att påverka min egen framtid. 

 

 

Detta är ett av de uttalanden från mina intervjupersoner som berörde mig mest, av ”Lotta”: 

 

Man har liksom ingen fot någonstans. Det svåraste är hemlösheten och flexibiliteten – 

kombinationen av att vara alla till lags – men inte riktigt veta om någon tycker om en.
2
 

 

  

                                                 
1 

Medierna. Sänt 9/10 -10, ”Barnporrsinsyn och bemanningsbesvär”, SR P1.Red: Petter Ljunggren, Lars Truedson och Martin Wicklin förutom frilansare 

runt om i världen. Programmet produceras av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media AB. Reporter: Marie Wenger. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=4083447 2010-11-10. 
2
 Intervju med Lotta, 23 nov 2010. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=4083447
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Inledning  

 

”Flexibilitetens främlingar” kallas de som är anställda på bemanningsföretag, i en doktorsavhandling  

av sociologen Gunilla Olofsdotter.
3
 Dessa sägs i Olofssons avhandling vara personer med god förmåga 

till ”social surfing” och flexibel prioritering, kvaliteter som hon tror kommer att krävas i allt högre grad 

på den framtida arbetsmarknaden. Individen måste vara rörlig, kunna anpassa sig och verka inom olika 

sammanhang och inte ha något större behov av varaktiga sociala relationer.
4
 

 

Kraven på flexibilitet och rörlighet i arbetslivet tillsammans med arbetets alltmer tillfälliga 

karaktär kräver anpassningsbara men samtidigt självständiga individer. Dessa flexibilitetens 

förtrupper måste utmanas av och trivas med en splittrad och fragmentarisk tillvaro, och verka 

under arbetsförhållanden med bristande gemenskap och lojalitet. Personaluthyrningsverksamhet är 

ett exempel på en sådan flexibiliseringstrend där rörlighet och anpassningsbarhet premieras.
5 

 

Flexibilitetsbegreppet och ”främlingens” roll framhävs ofta som splittrad i undersökningar, artiklar och 

medieinslag, när det handlar om tillfälliga anställningar och bemanningsföretag. Olofsdotter menar att 

dessa anställningar kan ge kundföretag och medarbetare en förhöjd flexibilitet, bidra till överföring av 

kunskap mellan olika organisationer och leda till ökad erfarenhet bland personalen. Men hon säger att 

den också kan skapa arbetsplatskonflikter, hota de sedvanliga arbetsformerna och leda till exploatering 

av de anställda.
5 

   Kritiken mot bemanningsföretag tar ofta upp att det sker en polarisering mellan grupper på 

arbetsmarknaden och att anställningar skapas som saknar trygghet. De som förespråkar systemet menar 

däremot att flexibilitetsstrategierna är en styrka för organisationen på den globala marknaden, och att det 

ger de anställda tillfällen att förena arbete med övriga förpliktelser i livet. Men det som är positivt för en 

part är inte nödvändigtvis det för den andra parten. 

  

                                                 
3
 Gunilla Olofsdotter är fil.dr i sociologi och hennes område är arbetslivsforskning. Mittuniversitetet, 

http://www.miun.se/genusvetenskap/Forskning/Forskare/Gunilla-Olofsdotter/, 2010-11-14. 
4
 Olofsdotter Gunilla, (2008). Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag.  

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1930, 2010-11-12. 
5
 Olofsdotter, s 53. 

http://www.miun.se/genusvetenskap/Forskning/Forskare/Gunilla-Olofsdotter/
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1930
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetssituationen för journalister anställda vid 

bemanningsföretag och hur denna anställningsform påverkar deras arbetsvillkor. Studien söker 

klargöra vad denna arbetsform innebär för yrkesverksamma journalister idag. Olika uppfattningar 

hos de inblandade aktörerna lyfts fram, jämförs och utreds. 

 

 Hur inverkar den anställningsform som används hos bemanningsföretag 

på journalistens arbetsvillkor och arbetssituation? Vilken syn på detta 

har de olika aktörerna: bemanningsanställda journalister och chefer på 

bemanningsföretag? 

 Hur fungerar det som man betecknar som ”den flexibla rollen” för en 

bemanningsanställd journalist? 

 Ser de olika aktörerna denna arbetsform som förenlig med 

grundförutsättningarna inom journalistyrket? Vad händer publicistiskt 

med granskningen av vissa ämnen? Finns risken att journalister 

självcensurerar sig eller känner sig censurerade? 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar samt avgränsning och urval. Sedan följer min egen 

förförståelse i ämnet och etiska ställningstaganden. Därefter kommer material och metod, samt en 

översikt kring forskningsläge och teoretisk förståelsehorisont. Efter det ges en översikt i ämnet samt 

kring medierapporteringen om journalister på bemanningsföretag. Därefter presenteras empiriska 

resultat och analys. Till sist kommer slutsatser och en avslutande diskussion. 

 

Problem och etiska ställningstaganden 

Anställningsformen hos bemanningsföretag är ett omdebatterat och känsligt ämne. I tidigare 

forskningsstudier framgår att forskarna ofta har stött på problem med att få bemanningsanställda att 

delta i samtalsintervjuer. Dessa var många gånger oroliga för att kännas igen i rapporterna, trots löfte 

om full anonymitet, och det uppgavs att även vissa ansvariga chefer kände denna oro.
6
 Tre stycken av 

mina respondenter kände just denna oro, och en förutsättning för att de skulle delta var att de fick vara 

anonyma, så att de inte skulle kunna kännas igen av sin arbetsgivare. Också för mig var det ytterst svårt 

                                                 
6
 Olofsdotter, s 39. 
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att få tag på journalister att intervjua, och antalet intervjuer blev därför tyvärr färre än de 10-12 jag hade 

hoppats kunna göra. Det finns ingen allmän förteckning över vilka de bemanningsanställda 

journalisterna är eller var de finns. Av dem jag trots allt hittade tackade vissa nej. Andra tackade först ja, 

men hörde sedan inte av sig och gick tyvärr inte att nå. 

   Att få tag på ansvariga chefer för bemanningsanställda var inte heller helt lätt.  Hans Makander, 

informationschefen på Manpower, uppgav till exempel att de brukar ha som policy att deras anställda 

och personalchefer inte ska göra intervjuer under arbetstid. Dessutom fick de så många sådana 

förfrågningar, sa Makander, att de inte ansåg det rimligt tidsmässigt. På min förfrågan om intervju med 

deras ansvarige chef för bemanningsanställda journalister, uppgav Makander att han skulle återkomma 

senare och sa: ”Då måste jag vilja göra det också.” Men han återkom aldrig.
7
 

   De svårigheter jag fann med att göra intervjuer, rörde sig speciellt kring att hantera balansen mellan 

objektivitet och empati på ett lämpligt sätt, när till exempel känslor och händelser kom att bli starkt 

levandegjorda genom intervjupersonernas berättelser. 

   Jag har försökt tydliggöra fördelar som nackdelar kring ämnet. En objektiv inställning från mig som 

undersökare är något jag har strävat efter, även om detta aldrig går att uppfylla fullt ut. Problemet med 

objektivitet är omdiskuterat, både inom journalistiken och i akademiska kretsar, därför behandlas här lite 

av min egen förförståelse. Den bild jag hade kring ämnet bemanningsföretag i allmänhet var i början 

ganska endimensionell. Om just bemanningsanställda journalister visste jag nästan ingenting, men 

efterhand framträdde dock en mycket komplex bild. Stark kritik hördes många gånger från de 

bemanningsanställda, men även från vissa forskare. Kundföretag och bemanningsföretag var däremot 

oftast positiva, men där fanns också chefer som talade om svårigheter att möta de motstridiga kraven. 

Det negativa och positiva vävdes in i varandra och fältet blev alltmer mångskiftande. 

   Med ett långt yrkesliv bakom mig, har jag sett hur nästan alla förändringar på en arbetsplats skapar oro 

i början hos de anställda. Men jag har också sett att detta oftast lägger sig efter en tid. Dock inte alltid. 

Därför har jag antagit en öppen attityd inför både positivt och negativt – sedan får resan leda vägen. 

 

Metod och urval 

Med hjälp av tidigare forskning ges en översiktlig bild av ”tidsbegränsade anställningar” och situationen 

inom bemanningsbranschen. Det är dock tunt med forskning kring bemanningsanställda journalister. 

Underlaget för teoridelen består därför av arbeten som undersökt tillfälliga anställningar i allmänhet och 

bemanningsanställningar i synnerhet. Framförallt har Gunilla Olofsdotters doktorsavhandling från 2008 

varit användbar som stöd för mina undersökningar i ämnet; Flexibilitetens främlingar – om anställda i 

                                                 
7 Makander Hans, inspelat telefonsamtal 30/11-10, med Hans Makander, informationschef på Manpower 2/12-10.  
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bemanningsföretag.
8
 Men även Wester/Wålstens kandidatuppsats ”Vad styr den journalistiska 

autonomin?” från 2010 (JMK), har varit mycket användbar.
9
 Vissa medieartiklar har använts för att 

åskådliggöra hur medierna själva framställer journalisters situation inom bemanningsbranschen. Vidare 

har information hämtats ur andra forskningsarbeten som delvis tar upp frågeställningar och forskning i 

ämnet, bland annat Gunnar Nygrens Nyhetsfabriken om journalistiska yrkesroller i en förändrad 

medievärld, samt Arbetslivet, om arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor och tillfälliga
 
anställningar.

 10,11
 

   Eftersom forskning kring anställda på bemanningsföretag redan finns valde jag en teoriprövande 

undersökning. En kvalitativt tolkande ansats såg jag som lämplig, med kopplingar mellan teori och 

empiri i analysdelen. I huvudsak har jag använt mig av Metodpraktikan och Steinar Kvales Den 

kvalitativa forskningsintervju som stöd för intervjuguider och samtalsintervjuer med berörda aktörer.
12,13

 
 

Enligt Metodpraktikan bygger inte den kvalitativa forskningsintervjun på källkritik. Istället söker man 

komma så nära, att intervjupersonernas egna tankvärldar fångas in. Metoden är ett sätt att nå ny kunskap 

genom att ställa följdfrågor kring problemställningarna, och att synliggöra hur olika fenomen utformar 

sig. Man bör dock se upp med så kallade intervjuareffekter, att svaren kan variera beroende på vem som 

intervjuar, liksom även vara vaksam kring sina egna fördomar kring förväntade svar.
14

 

   Eftersom det var just att klargöra hur journalisternas situation på bemanningsföretag såg ut, ansåg jag 

att den kvalitativa intervjumetoden passade för min studie. Kvale förklarar att syftet med den är, att från 

intervjupersonens eget perspektiv förstå motiv från livsvärldar. Det kan handla om mångtydighet, 

mening, det kvalitativa, det specifika, förändring, känslighet och öppenhet för nya oväntade fenomen. 

Fokus ligger på livsvärlden och exakta beskrivningar, och involverar även ett sökande efter beständiga 

väsensmeningar. Rent tekniskt använder man sig av en halvstrukturerad intervjuform, och utarbetar en 

intervjuguide med vissa teman. I denna förståelsemodell ingår även insikten att intervjuaren och 

intervjupersonen påverkar varandra ömsesidigt. Kunskapen byggs upp i kommunikationen mellan två 

parter kring ett ämne som intresserar båda – samtalet blir en väg till kunskap. I det hermeneutiska 

tolkningsperspektivet sker också en också ständig utväxling mellan delarna och helheten, och 

deltolkningarna prövas mot textens helhet.
15

 

                                                 
8 Olofsdotter, s 58 Olofsdotter Gunilla. Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag, 2008. 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1930  2010-11-12. 
9 Wester Kristin och Wålsten Lydiah, “Vad styr den journalistiska autonomin? En studie av anställningsformens betydelse”, 2010, en kandidatuppsats från 

JMK (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) i Stockholm. http://www.uppsatser.se/uppsats/1738a62bb7/ 2010-11-13 
10

 Nygren Gunnar, Nyhetsfabriken – Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Lund: Studentlitteratur 2008. 
11

 Berglund Tomas & Schedin Stefan (red) Arbetslivet. Lund: Författarna och Studentlitteratur 2009. 
12

 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena,  Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB 2009. 
13

 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 1997. 
14

 Esaiasson/Gilljam, s 283-286, 291, 301. 
15

 Kvale, s 32-52. 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1930
http://www.uppsatser.se/uppsats/1738a62bb7/
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   Eftersom tidigare forskning liksom medierapportering kring journalister på bemanningsföretag är 

tunnsådd, ser jag det som relevant med en längre översikt i ämnet. Empirin baseras huvudsakligen på 

samtalsintervjuer med journalister anställda i bemanningsföretag, men också med ansvariga chefer på 

bemanningsföretag. På grund av den begränsade ramen för arbetet, har jag åskådliggjort kundföretagens 

inställning genom att lägga fram en del av medierapporteringen i ämnet. 

   Vägen att finna lämpliga intervjupersoner för min undersökning var krokig. Via lärare på Södertörns 

högskola fann jag några lämpliga journalister att fråga, sedan fann jag flera journalister genom så kallat 

snöbollsurval.
16

 Även fackklubbar tipsade mig vidare. Urvalet skedde utan styrning av mig, genom tips 

från den ena till den andra bland personer som kunde lämpa sig för min undersökning. Vissa intervjuer 

har gjorts på fik eller hemma hos mig, andra per telefon när personerna bodde för långt bort från min 

hemort. Tre av journalisterna ville vara anonyma och presenteras med fingerade namn, medan en av 

journalisterna inte ville vara anonym. 

   Ansvariga chefer fann jag genom att ringa och mejla till olika bemanningsföretag. De två chefer som 

kom att delta i undersökningen hade ingen informationschef som mellanhand, utan svarade själva på 

min förfrågan och tackade ja. Båda bemanningscheferna ville presenteras med sina egna namn. Alla 

deltagare i undersökningen blev informerade om syftet med uppsatsen, och gav sitt samtycke under de 

villkor vi hade kommit överens om gällande anonymitet och andra detaljer. 

   Den intervjuguide jag har utformat är halvstrukturerad, alltså någonstans mellan ett öppet samtal och 

en mer strängt utformad intervju.
17,18

 Intervjufrågorna knyter an till uppsatsens frågeställningar och har 

delats upp på tre teman. Även materialet i resultat- och analysdelen behandlas under dessa teman: 

arbetsvillkor/arbetssituation, flexibilitetsbegreppet samt inverkan på de journalistiska kvaliteterna. 

   Intervjuerna tog från 40 minuter och upp till flera timmar per person, eftersom intervjuguiden tillät en 

friare form av samtalsintervju med utrymme för spontana tankar och följdfrågor. Jag valde att skriva ut 

varje intervju ordagrant, för att även försöka ”läsa mellan raderna” och i fullaste mån få ett grepp om 

varje intervjupersons speciella perspektiv. Det transkriberade materialet utgjorde mellan 10 till 25 sidor 

per intervju, eftersom vissa sekvenser hamnade i ”off the record”. Men även om detta material aldrig 

syns i ren text, berikade det min helhetsbild och hjälpte mig att utkristallisera essensen i berättelserna. I 

nästa steg sammanfattade jag det transkriberade materialet från varje respondent till 4-5 sidor text. Ur 

detta material valde jag sedan ut citat och sekvenser som bar på andemeningen i det varje person hade 

förmedlat – delarna fick berätta om helheten. Denna teknik att sammanfatta och plocka det särpräglade 

från varje intervjuperson kallas för koncentrering – man ”pressar samman” och formulerar om långa 

                                                 
16

 Esaiasson/Gilljam, s 216: snöbollsurval: en teknik där de analysenheter man finner kan hjälpa en att hitta andra enheter, som i sin tur leder vidare till att 

finna ytterligare enheter osv. 
17

 Intervjuguider: se bilaga 1 och 2. Dessa är lite olika utformade beroende på vilken aktör som avses, journalist eller bemanningschef. 
18

 Kvale, Steinar, s 32. 
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kommentarer till korta precisa lydelser, där det centrala fångas i det som har betydelse för studiens 

frågeställningar.
19

 Studien är dock liten och har gjorts inom en begränsad tidsram, därför är det inte 

relevant att göra några generella utvärderingar utifrån resultaten. Mina ambitioner är att belysa, lyfta 

fram och föra en diskussion kring vad som händer inom fältet för bemanningsanställda journalister. 

 

Forskningsläge och teoretisk förståelsehorisont 

Från den forskning kring bemanningsföretag som finns, har de som är relevanta för min undersökning 

använts. Endast en handlar om journalister; en kvantitativ studie från 2010 kring visstidsanställningars 

inverkan på journalisters självständighet. Vidare utgår ofta de arbeten kring tidsbegränsade anställningar 

och bemanningsföretag jag har studerat, från ekonomen John Atkinsons teoretiska modell från 80-talet 

om ”The Flexible Firm”, vilken även jag har använt till viss del och som behandlas längre fram. 

   Eftersom bemanningsanställda journalisters arbetssituation har undersökts ytterst lite, åtminstone i 

Sverige, ser jag ämnet för detta arbete som mycket angeläget. Det är hög tid att utvecklingen kring 

bemanningsanställda journalister börjar ta plats på den akademiska kartan. 

   I Wester/Wålstens arbete undersöks effekterna kring att andelen visstidsanställda journalister ökar runt 

om i landet, med fokus på deras möjligheter att självständigt styra över sitt arbete. Deras resultat visar 

att just anställningsform och arbetsuppgifter är avgörande för journalisternas upplevelse av sin 

självständighet – inte kön och ålder som tidigare forskning ofta fokuserat på. Hög journalistisk kvalitet 

har sedan långt tillbaka kännetecknats av sanning, lojalitet mot medborgarna och oberoende granskning. 

Och grundvalen för att kunna värna dessa kvaliteter är just att journalisten kan styra självständigt över 

sitt dagliga arbete.
20

 När andelen journalister med tidsbegränsade anställningar nu ökar, frågar sig 

Wester/Wålsten om detta kan förändra journalistiken.
21

 

   Vidare visar andra undersökningar att journalisterna visserligen upplever en ökad stress i sitt arbete, 

men inga förändringar syns i hur de upplever kvalitet och självständighet i sitt yrke. De journalister som 

känner sig hårt styrda av arbetsledningen har ökat ytterst lite.
22

 Att olika grupper har olika redaktionellt 

inflytande bekräftas av flera undersökningar.
23

 En undersökning visar att både fast anställda och 

visstidsanställda upplevde att de kunde påverka de egna arbetsuppgifterna i hög grad.
24

 

                                                 
19

 Esaiasson/Gilljam, s 304-305 
20

 Nygren, Gunnar, s 3, 12, Yrke på glid. Stockholm: Stiftelsen Institutet för Mediestudier, 2008, i Wester/Wålstens studie, s 6. 
21

 Wester/Wålsten, s 2, 31. 
22

 Wester/Wålsten, s 7. Ref: Löfgren Nilsson, Monica, ”Redaktionell förändring och arbetsmiljön”, 2007, i Den svenska journalistkåren. Göteborg: 

Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet, s 67-68. 
23

 Wester/Wålsten sid 8, Ref:Tyrkkö & Karlqvist, ”Arbetsvillkor och arbetsbelastning i journalistiskt arbete – en studie av tidningsredaktioner” , 2005, i 

Arbete och Hälsa nr 2. 
24

 Wester/Wålsten, s 9. Ref:  Lundgren, Sara, Obunden men fri – en studie av anställningsformens inverkan på upplevelsen av arbetssituationen, 2004, 

Göteborg: Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet. 
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   Wester/Wålsten fann att Atkinsons teori om en kärna-periferi-modell delvis stämde.
 25

 Den 

huvudsakliga uppgift en journalist har är avgörande för hur denne upplever sin självbestämmanderätt. 

Cheferna tyckte till stor del att de hade större självständighet än journalister, och den fasta personalen 

ansåg sig ha mer inflytande över sin arbetssituation än de visstidsanställda. Deras resultat pekar även på 

att journalistikens förutsättningar påverkas av vinstinriktade motiv. Wester/Wålsten anser det viktigt att 

uppmärksamma olika anställningsformers inflytande på den journalistiska friheten. På sikt kan ett värsta 

scenario skapas menar de – ett A- och B-lag inom journalistyrket – där en mindre kärna förfogar över 

trygghet och självständighet i yrket, medan det stora flertalet reportrar blir hårt styrda.
26

 

 

Flexibilitetens främlingar 

I Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag, en doktorsavhandling av Gunilla 

Olofsdotter, ingår fallstudier från två bemanningsföretag. Olofsdotter menar att motstridiga intressen 

inom bemanningsföretag tyder på underliggande konflikter mellan chefer och konsulter, och säger att 

dessa motsättningar inte uttrycks öppet, ofta av rädsla för att anställningen inte kommer att bestå.
27

 

Arbetet löper mellan organisationer där gränserna blir luddiga – här finns stimulans och möjligheter till 

utveckling, men också osäkerhet och krav som strider mot varandra, uppger Olofsdotter. Ofta känner sig 

bemanningscheferna tvungna att prioritera kraven på lönsamhet när tiden inte räcker till: de måste vara 

flexibla och fungera som förmedlande länk mellan anställda och kundföretag. Hon menar att det ofta är 

vid dessa val och prioriteringar, som ekonomisk effektivitet ställs mot medmänsklighet.
28

 

   Olofsdotter studerade bland annat personalens upplevelser av sin arbetssituation: villkor, 

sammanhållning och anställningsförhållanden.
29

 Avhandlingen visar att de anställda balanserar mellan 

att uppleva sig som en främling och en outsider, i sin relation till kundföretaget och dess etablerade 

personalgrupp. De måste kunna hantera osäkerheten att flytta ofta mellan olika uppdrag, ojämlikhet i 

makt, och kanske även utestängning och stigmatisering. Den ideala anställde och den ideala chefen på 

bemanningsföretag ska kunna variera mellan avstånd och närhet, mellan likgiltighet och engagemang.
30

 

   Jag ser det som intressant att i analysdelen jämföra mina egna resultat med Olofsdotter, samt även 

med annan information jag funnit angående journalister i bemanningsföretag, vilken presenteras längre 

fram. Vidare avser jag att undersöka vilka sammankopplingar som kan upptäckas, med till exempel 

Wester/Wålstens arbete om anställningsformens inflytande på den journalistiska friheten. 

                                                 
25

 Mer om Atkinsons kärna-periferi-modell nedan s 10. 
26

 Wester/Wålsten, s 31-32. 
27

 Olofsdotter, s 58. Olofsdotter kallar dem som hyr ut personal för BF (bemanningsföretag), de som hyr in personal från bemanningsföretag för KF 

(kundföretag) och de som anställda i ett bemanningsföretag för konsulter. Dessa definitioner kommer ibland användas även i detta arbete. 
28

 Olofsdotter, s 53-54, 57. 
29

 Olofsdotter, s iii. 
30

 Olofsdotter, s v. 
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Atkinsons teoretiska modell 31 

Ekonomen John Atkinsons kärna-periferi-modell från 1984, kring flexibiliteten roll i en organisation, 

har haft stor genomslagskraft inom arbetslivsforskningen.
32

 Modellen säger att anställningsformen 

påverkar hur de anställda placeras inom en organisations verksamhet – centralt eller i utkanten – och 

vidare att de fast anställda kan påverka sin arbetssituation mer än de tidsbegränsat anställda.
33

 

Kärngruppen befinner sig i mitten och utför de viktigaste uppgifterna. Runt kärnan kretsar olika lager av 

perifera grupper, allt längre bort från kärnan. Atkinson skiljer på numerisk och funktionell flexibilitet. 

Den första handlar om företagens förmåga att anpassa storleken på arbetsstyrkan, den andra om att den 

fasta personalen har större kompetens och kan flyttas mellan olika uppgifter.
34

 (Se bild, bilaga 1.) 

   Folket i kärnan arbetar heltid, har specifika kvalifikationer, får vidareutbildning och kan avancera 

inom företaget. Därför är de svåra att byta ut vilket gör att företaget försöker separera kärnan från de 

övriga anställda. En viktig poäng i denna modell med relevans för min undersökning, är att kärngruppen 

anses få en tryggare anställning med fast lön och karriärmöjligheter – som den perifera gruppen får 

betala. Den yttre gruppen kan vara tidsbegränsat anställda, lösare knutna med sämre anställningsvillkor. 

De har inga företagsspecifika kunskaper och är lättare att anställa. Det är inom den yttre gruppen som 

den numerära flexibiliteten är tänkt att användas.
35

 Genom att i ökad grad köpa in personal via till 

exempel bemanningsföretag, försäkrar sig företagen om att ha funktionell och numerär flexibilitet.
36

 

   Atkinsons modell innebär, att när tillfällig personal används sker en segmentering på arbetsplatsen – 

en uppdelning mellan kärna och periferi. Kritiken mot Atkinsons modell menar att den ger en alltför 

enkel bild av en sammansatt företeelse. Vidare anser Anna Pollert, professor i sociologi vid University 

of the West of England, att modellen är vilseledande med motsatsförhållandet mellan kärngrupp och 

perifer grupp. Hon menar att flexibilitet beror på att företagen hela tiden strävar efter att utnyttja sin 

personal – att flexibilitet inte är en konsekvens av nya förutsättningar på marknaden.
37

 

  

                                                 
31

 Se bilaga 1 för bild och förklaring kring Atkinsons modell., ”The Flexible Firm”, från Wester/Wålsten s 12. Detta pga John Atkinsons Manpower 

strategies for flexible organisations, 1984, inte går att få tag på. Jag sökte den på Handelshögskolan dec 6, 2010., men bibliotekarien  där hittade varken 

Atkinsons bok eller andra arbeten där den hänvisad till. Se även not 32,34. 
32

 John Atkinsons teoretiska modell, ”The Flexible Firm”: ett slags analytiskt verktyg där han belyser ett flertal flexibilitetsstrategier, samt även 

distansering samt löneflexibilitet. Ref: i Olofsdotters doktorsavhandling, s 5-6, samt i Wester/Wålstens studie, s 10-12. 
33

 Håkansson/Isidorson, s 319-320. (med referenser till Atkinsons modell) 
34

 Från Wester/Wålsten, Atkinson, John, s 337-342, ”The Flexible Firm”. Ref: Clark, Chandler & Barry studie Organizations and identities: Text and 

readings in Organizational Behavior.  London, Chapman & Hall 1994. (Inte heller detta arbete fanns på Handelshögskolan. se även not 31, 32) 
35

 Håkansson/Isidorson, s 320. ((med referenser till Atkinsons modell) 
36

 Wester/Wålsten, s 10-13. Ref: Reimer, Susanne,”Flexibility”. Atkinson/Jackson/Sibley/Washbourne Cultural geography; a critical dictionary of key 

concepts. London, I.B. Tauris & Co Ltd 1988. 
37

 Från Wester/Wålsten, s 13, Ref: Reimer, Susanne,”Flexibility”. 
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Översikt: bemanningsföretag och tidsbegränsade anställningar 

”Det nya arbetslivet” växte fram under slutet av 90-talet och handlade om kostnadsreduktion, flexibilitet 

och kundorientering. Individuella lösningar blev viktigare, fackföreningarna blev svagare och gränserna 

mellan arbete och ledighet allt otydligare.
 
Många arbetsplatser bantade ned sig kraftigt och inget 

utrymme gavs för frånvaro eller tillfälliga arbetstoppar. Under 90-talet var det också hyresarbetskraft 

och behovsanställningar som ökade mest.
38

 Nedan ges en orientering kring tidsbegränsande arbeten i 

allmänhet och bemanningsbranschen i synnerhet. 

Förändringar och polariseringsprocesser 

Privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag var förbjudna i Sverige fram till runt 1993.
39

 Men 

under 90-talet svängde politiken och Sverige blev en av de mest liberala länderna kring privata 

arbetsförmedlingar. 
 
Anställningsskyddet luckrades upp, bland annat krävdes inte längre speciella skäl 

för tidsbegränsade anställningar.
40

 

   I Nyhetsfabriken diskuteras en ny typ av arbetsdelning och polarisering, mellan en högutbildad 

kärntrupp med stor självständighet och en flexibel grupp som anlitas efter behov. Vissa arbeten värderas 

upp och blir mer självrådande, andra effektiveras och klassas ned. Personal som inte anses så viktig 

köps allt oftare in av till exempel bemanningsföretag. Identitet kopplat till arbete betraktas som att vara 

inne i en förändringsprocess. Våra invanda arbetsformer håller på att urgröpas; att jobba heltid med ett 

fast yrke och identitet livet igenom urholkas efterhand, fackföreningar och lagar blir alltmer kraftlösa.
41

 

   Studierna kring om bemanningssystemet kan bli ett alternativ inom arbetsmarknadspolitiken räcker 

inte till för en ökad förståelse, anser Andersson/Wadensjö i ”Den Tredje Arbetslinjen”. En del menar att 

bemanningssystemet kan underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden och få fast 

anställning. Men det tror författarna bara gäller vissa arbetslösa – de med höga meriter och stor förmåga 

att anpassa sig.
42

 De privata alternativen har dock en del fördelar jämfört med de allmänna 

arbetsförmedlingarna, för insatserna kan avpassas för olika typer av grupper och individer. Nackdelarna 

är att det kan ske en uppdelning, där de starka inordnas i de nya modellerna medan de svaga blir kvar i 

den allmänna arbetsförmedlingen.
43

 

                                                 
38

 Håkansson Kristina och Isidorson Tommy, s 340, ”Tillfällig arbetskraft och arbetsvillkor”, s 318, 2009. Från Berglund/Schedin (red) Arbetslivet. Lund: 

Författarna och Studentlitteratur 2009. 
39

 Håkansson/Isidorson Tommy, s 318. 
40

 Glavå, Mats, s 197, Arbetsrätt. Lund: Mats Glavå Studentlitteratur 2001. 
41

 Nygren, s 61-62. 
42

 Andersson/Wadensjö, s 172. 
43

 Andersson/Wadensjö, s 173. 
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Data om bemanningsbranschen och ”myter i debatten” 

Bemanningsföretagen har ökat sedan 90-talet och utgör idag 1 % av arbetskraften i Sverige.
44

  I andra 

länder är branschen något större och förväntas öka.
45 

Enligt organisationen Bemanningsföretagen, finns 

idag runt 300 bemanningsanställda journalister av cirka 9000 runt om i landet, vilket blir runt 3,3 %.
46

 

SJF:s undersökning bland journalistklubbar i Sverige, visar dock på högre siffror rent procentuellt: runt 

7,3 % bemanningsanställda journalister av de cirka 2800 som ingick i undersökningsmaterialet. Dessa 

siffror är dock högst osäkra och bör ses som mycket preliminära. Se vidare bilaga 4.
47

 

   Manpower och Proffice är de största bemanningsföretagen. Bemanningsföretag som har specialiserat 

sig att hyra ut yrkesgrupper inom media är till exempel Mediakompetens och Marieberg Media i 

Stockholm, samt Kompetens i Skåne och Media Resurs i Malmö. I Sverige finns runt 400 stycken 

bemanningsföretag och de allra flesta är mycket små.
48

 Bransch- och arbetsgivarorganisationen, 

Bemanningsföretagen, förmedlar information om utvecklingen inom branschen.
49 

De menar sig vara 

specialiserade på att matcha arbetstagare och arbetsgivare – arbetstagaren sägs få fler jobbmöjligheter 

och anställningstrygghet, arbetsgivaren sägs få snabba förändringar i arbetsstyrkan och ökad 

konkurrenskraft.
45 

Organisationen uppger att runt 46 000 personer är årsanställda på bemanningsföretag 

i Sverige, och att 80 % är fast anställda. Lönen regleras i kollektivavtal, och betalas alltid ut även om 

personen inte är uthyrd på uppdrag, då minskad till ca 80 %.
45 

   Organisationen Bemanningsföretagen tar upp vad de anser vara ”myter i debatten”, till exempel att 

bemanningsbranschen växer lavinartat, att bolag använder bemanningsföretag för att kringgå LAS eller 

att personalen har svårt att påverka sin arbetssituation.
50

 Att kringgå LAS är olagligt betonar man, och 

organisationen menar att den anställde alltid kan vända sig till sin arbetsplatschef på sin hemmabas – 

bemanningsföretaget. Vidare anser organisationen att man inom bemanningsbranschen för en nära 

dialog med sin personal, och att de anställda självklart ges möjligheter till kompetensutveckling.
51

 

                                                 
44

 Furåker, Bengt och Blomsterberg Marianne, ”Arbetsmarknadspolitik”, s 302-303. Från Berglund Tomas & Schedin Stefan (red) Arbetslivet. Lund: 

Författarna och Studentlitteratur 2009. 
45

 Andersson/Wadensjö, s 165, ”Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen”. Från Den tredje arbetslinjen, Jonas Olofsson (red). 

Stockholm: Författarna och Agora, 2005. 
46

 Kendel, Magnus, uppgift per telefon av Magnus Kendel, 2010 dec 8. Kendel är förhandlare/rådgivare på Bemanningsföretagen och Medieföretagen. 
47

 Mejl från Maria Tillström, 2010, dec 22, i författarens ägo. Se vidare bilaga 4. 
48

 Bemanningsföretagen, del av Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Branschstatistik, ” Topp 25 Q3 2010”, 

pdf, kvartalsstatistik för 3:e kvartalet 2010, osign.  http://www.bemanningsforetagen.se/web/Topp_25_2.aspx 2010-11-14. 
49 Bäckström Henrik, m fl medarbetare: ”Vi stärker bemanningsbranschen”, pdf , Bemanningsföretagen/verksamheten., 2010. 

http://www.bemanningsforetagen.se/web/Om_oss_och_Almega.aspx 2010-11-15 
50 Berglund/Schedin Stefan (red) Arbetslivet., s 272, 297: Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) ska alltid förhandlingar med de fackliga 

organisationerna ske vid uppsägningar. LAS infördes 1974. Den stärkte skyddet för den anställde på arbetsmarknaden, och grundas på att en anställning i 

normalfallet gäller tills vidare samt att det finns sakliga grunder för en uppsägning. Frågan kring turordningen vid uppsägningar har diskuterats mycket, och 
LAS utgår från grundregeln ”först in, sist ut”. [Där av uttrycken ”inlasad” och ”utlasad”] Lagen är därtill dispositiv, vilket innebär att även andra lösningar 

kan bli aktuella om facket och arbetsgivaren kommer överens om sådana. 
51

 Bäckström Henrik, ”Tio myter och elva sanningar om bemanning”. Bemanningsföretagen/branschen/myter. Längre rapport via pdf.  

http://www.bemanningsforetagen.se/web/Myter.aspx, 2010-11-15. 

http://www.bemanningsforetagen.se/web/Topp_25_2.aspx
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Om_oss_och_Almega.aspx
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Myter.aspx
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   Med hänvisning till en enkätundersökning från 2009, uppges de bemanningsanställda trivas bra på 

jobbet: 75 % anser sig bli väl bemötta av kundföretagen. Bemanningsföretagens VD Henrik Bäckström, 

säger att undersökningen visar på en stolt yrkeskår till största delen nöjda, vilket han menar är en helt 

annan bild än vad LO-förbund och debattörer i media lägger fram.
 52

 

Flexibilitet-stabilitetsdiskussionen 

I boken Arbetslivet uppges att en så kallad flexicurity-diskussion har pågått inom EU. Hyresarbetskraft 

tänks uppfylla två krav – arbetsgivarens behov av en flexibel bemanning och arbetstagarens behov av 

trygga ”fasta anställningar”.
53

 Om detta de facto stämmer sägs ännu vara en öppen fråga.
54

 

   Håkansson/Isidorson säger i Arbetslivet att uppfattningen kring att unga arbetssökande skulle föredra 

tillfälliga jobb är en myt – studier visar att om individen själv får välja tar hon hellre ett fast jobb. Vidare 

gäller LAS för bemanningsanställda precis som i andra branscher. Om en arbetstagare vill ta anställning 

i det kundföretag som hon har hyrts ut till får hon inte hindras, och denna lag kan inte förhandlas bort.
55

 

Det är även lagstadgat att en person inte bara kan, utan i normalfallet skall ha fast anställning i ett 

bemanningsföretag. Arbetsgivaren kan dock göra vissa undantag från detta.
56

 Håkansson/Isidorson tar i 

Arbetslivet upp, att den svenska arbetsrätten blir ett hinder för flexibilitet, eftersom arbetsgivarna menar 

att tillfälliga jobb ökar flexibiliteten och gynnar tillväxt och lönsamhet.
 57 

 
  Håkansson/Isidorson diskuterar vidare kring begreppet flexibilitet, vilket ses som delvis problematiskt, 

för frågan är för vem något är flexibelt.
57

 Flexibelt för en part kan betyda obalans för en annan part. När 

den anställde har varierande arbetstider efter kundföretagets önskemål blir det flexibelt för arbetsgivaren 

– men samma sak kan innebära instabilitet för den anställde.
 58

 

   Att täcka upp för frånvarande personal är det vanligaste skälet att hyra in personal, alltså numerär 

flexibilitet.
59

 Detta kan man tyda som att det finns ett behov av stabilitet i bemanningen, inte flexibilitet. 

Stabilitet anges också som skäl av 72 % av företagen. Först efter det följer behovet av extrapersonal, det 

vill säga flexibilitet i bemanningen. Detta tolkas som att bara en del av de tidsbegränsade jobben 

används i flexibilitetssyfte.
60

 

  

                                                 
52

 Bäckström Henrik: ”Bemanningsanställda trivs bra”, Allt För Jobbet, dec 2009. Synovate Sweden, utförd åt Bemanningsföretagen. 4231 personer på 59 

företag hade svarat på enkäten. http://www.alltforjobbet.se/nyheter/arbetsliv/2283-bemanningsanstaellda-trivs-bra, 2010-12-07 
53

 Flexicurity; begreppet kombinerar engelskans ord flexibility och security. Håkansson/Isidorson, s 318. 
54

 Håkansson/Isidorson, s 318. 
55

 Håkansson/Isidorson, s 321-322. 
56

 Håkansson/Isidorson, s 322. 
57

 Håkansson/Isidorson, s 319. 
58

 Håkansson/Isidorson, s 318, från SOU 1999:27, Larsson 2009. Långtidsutredningen 1999/2000 SOU 2000:7 Stockholm. 
59

 För begreppet numerär flexibilitet, se Atkinsons teori s 10 i uppsatsen. 
60

 Håkansson/Isidorson, s 334-335. 

http://www.alltforjobbet.se/nyheter/arbetsliv/2283-bemanningsanstaellda-trivs-bra
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Bemanningsanställda är ingen homogen grupp 

Tidsbegränsade anställningar tros följa konjunktursvängningarna. Men trots det senaste decenniets 

svängningar i konjunkturen har ökningen inte avtagit, och Håkansson/Isidorson menar därför att 

konjunkturläget inte är en tillräcklig förklaring till ökningen av tillfälliga jobb.
61

 Det finns inte heller 

någon homogen grupp: vissa har sämre chanser medan andra har goda utsikter att påverka sin 

arbetssituation. Endast en på tio föredrar denna anställningsform.
62

 Personalomsättning är också hög 

inom bemanningsbranschen, och rörligheten är större inom bemanningsföretagen än i övrigt.
63,64

 En 

studie från 2003 visar att tidsbegränsat anställda upplever högre grad av osäkerhet och större press att 

prestera, vilket tros bero på att de gärna vill få en fast tjänst. 

   Studier kring ”arbetsformen som språngbräda till fast anställning” visar:
65

 

 

 1/3 går över till fast anställning inom två år 

 1/5 blir kvar i tidsbegränsade anställningar 

 1/3 har en osäker situation, med perioder av arbete varvat med arbetslöshet.
66

 

 

Kommersialiseringen inom aktualitetsjournalistiken 

I boken Spegla, granska, tolka – Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet, berättas 

att aktualitetsjournalistiken från 1920 fram till sent 80-tal genomgick fem olika förändringsfaser: 

nationalisering, frigörelse, professionalisering, decentralisering. Sist kom kommersialiseringsfasen, med 

start 1987. I slutet av 90-talet splittrades sändningsutbud och publik upp i nya genrer och kanaler, och de 

nya kommersiella TV-företagens intåg gjorde att tävlan om publiken ökade. Det nya marknadstänkandet 

inverkade även på journalistiken inom public service-företagen.
67

 Perioden av kommersialisering knyter 

an till SVT:s ”bemanningsbesvär” som behandlas nedan, och ger ett bredare perspektiv kring 

förändringarna där och den åtföljande problematiken. SVT är oundvikligt inflätad i denna utveckling, 

även om meningarna är delade om denna utveckling är bra eller dålig ur ett etiskt perspektiv. 

   Under denna kommersialiseringsfas renodlades program- och kanalprofiler inom public service och 

publiken splittrades upp. Även det journalistiska normsystemet och journalistrollen förändrades. Olika 

                                                 
61

 Håkansson/Isidorson, s 325-326 
62

 Håkansson/Isidorson, s 330, 332 
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 Håkansson/Isidorson, s 332. 
64

 Håkansson/Isidorson, s 340-341. 
65

 Håkansson/Isidorson, s 336, Ref; Tsoukalas, Ioannis, “Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya anställningsförhållanden”. Score rapportserie 

2003:9.  
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 Håkansson/Isidorson, s 337-338. 
67 Djerf-Pierre Monika och Weibull Lennart, s 361-365, Spegla, granska, tolka – Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet, 
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”journalistiker” speciellt lämpade för olika marknader växte fram, och en ökande heterogenitet avlöste 

den likformiga journalistiken som var rådande under professionaliseringsfasen.
68

 

   Alla medier har samhälleliga roller – men de är också ekonomiska enheter – och finansiella krafter 

inverkar starkt på till exempel medieutbud, produktinnehåll, konkurrensmetoder och maktkoncentrering 

inom branschen. Det är viktigt att de anställda är insatta i att dessa förändringar påverkar företagens 

ekonomi, form och verksamhet, för att verkningsfullt kunna anta dessa nya utmaningar. Under de 

senaste decennierna har medierna gått från relativt lukrativa stadigvarande verksamheter, in i en 

situation där det inte finns några garantier för att de ska överleva. Medieföretagen utvecklar därför 

affärsstrategier med vinstinriktade ändamål. De ekonomiska drivkrafterna håller på att bli de mest 

avgörande faktorerna i medieutbudet utformning – det avgör hur medieföretagen agerar.
69

       

   Detta är inte omoraliskt i sig menar författarna Picard/Ots, för medieföretag förväntas liksom alla andra 

företag att ta till vara sina ekonomiska egenintressen. Samtidigt oroar det många att så stor vikt läggs 

vid finansiell egennytta hos vissa mediechefer. Eftersom medieföretag menar sig vara institutioner i 

samhällets och folket tjänst, anser man att detta inte går särskilt bra ihop. Mediekommersialiseringen 

drar påtagligt ned den samhälleliga nyttan av programinnehållet menar man, och avleder de anställdas 

uppmärksamhet från public service och journalistik, till verksamhet främst kopplad till affärsintressen.
70 

 

Medierapportering om journalister på bemanningsföretag  

Mediebevakningen av bemanningsanställda journalister är ytterst gles. Det som finns att tillgå har 

använts för att belysa medierapporteringen – i huvudsak skeendena kring SVT:s bemanningsproblem. I 

Journalisten uppgavs 2005 att Thomas Lundkvist, före detta samhällschef på SVT, startat ett företag i 

samarbete med Proffice. SVT hade tidigare anlitat mindre bemanningsföretag för fotografer och 

redigerare. 2005 visade SVT dock inget intresse av att anlita journalister via bemanningsföretag, vilket 

ansågs vara en dålig affär, innehållsmässigt och ekonomiskt.
71

 Men bilden skulle komma att förändras. 

 

SVT:s ”bemanningsbesvär” 

2009 rapporterade Journalisten att SVT ändrat inställning – nu ville man anlita även journalister via 

bemanningsföretag och inledde ett samarbete med Mediakompetens. VD:n där, Thomas Lundkvist, sa 

att de ger tryggheten av ett fast jobb som är den anställningsform de oftast använder. De själva lasar inte 
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Jansson Pär, ”Proffice vill bemanna SVT”, Journalisten, 2005, mars 8. 
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ut sina anställda, uppgav Lundkvist, men uppgav att när ett medieföretag inte vill lasa in folk så kan de 

använda sig av bemanningsföretag.
72

  

   2009 rapporterade Dagens Media att SVT-facket var kritiskt till inhyrd personal. ”Det är ovärdigt för 

ett public service-företag” menade Kenneth Sundin, fackklubbsordförande på SVT. Facket fann det 

upprörande om SVT försökte kringgå LAS-effekter med hjälp av bemanningsföretag. VD:n Thomas 

Lundkvist på Mediakompetens, svarade att deras affärsidé var att förena personalens kontinuitetsbehov 

med arbetsgivarens flexibilitetsbehov, och att de fann sitt eget alternativ tryggare för båda parter.
73

 

   Journalisten berättade 2009 att SVT i Umeå fått hård kritik för sitt sätt att använda bemanningsföretag 

– man menade att det fick ut på att slippa att vikarier blev fast anställda enligt LAS. Vikarien Liselott 

Holm: ”Att SVT också oförblommerat medger att man gör detta för att kringgå LAS är mycket märkligt. 

Hade det skett i ett annat företag hade vi ryckt ut med mikrofon och ställt företaget till svars”. Joakim 

Sandberg, enhetschef på SVT Umeå, uppgav till deras försvar att det var nödvändigt – annars skulle 

SVT:s ekonomi komma att hamna i ett förödande skick om några år.
74

 

 

Skakigt kring SVT:s bemanningsanställda journalister 

I slutet av september 2010 publicerade Journalisten, Resumé och Medievärlden en rad artiklar om 

bemanningsanställda journalister. Journalisten rapporterade om starka protester från de fast anställda på 

SVT mot ledningen för deras Nyhets- och samhällsredaktion, på grund av att många av de 

bemanningsanställda journalisterna på SVT hade fått veta att de inte behövdes mer. Runt ett dussin 

journalister på SVT skrev ett protestbrev mot hur deras medarbetare hade behandlats:
75 

 
Att företaget inte har planerat och varnat för att vikarieintaget skulle sjunka drastiskt efter valet är 

oacceptabelt. Vi som är fast anställda har varit kritiska till den alltför flitiga användningen av 

bemanningsföretagen från början, men nu har SVT gått över gränsen för vad som är etiskt försvarbart.
75 

De protesterade mot de otydliga villkoren och den godtyckliga hanteringen av sina bemanningsanställda 

kollegor.
75

 Dagen efter svarade SVT:s VD Eva Hamilton på den växande listan av protester. Hon 

meddelade att budgeten hade pressats genom stora intag av bemanningsanställda och att 2010 var ett 

extremt år – förutom ”pucklar” med stort personalbehov kom bland annat OS, bröllop och riksdagsval. 

Vidare sa hon att SVT anställer vid långsiktiga behov och gav kritikerna rätt i en sak; det får inte vara så 
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att vissa av de bemanningsanställda inte fått veta i tid att deras uppdrag på SVT skulle upphöra.
76

 

   Journalisten speglade de starka reaktionerna på SVT:s intranät. En person ansåg att SVT anlitar 

bemanningsanställda för att ersätta ett permanent behov: ”Hur kan man annars förklara att en och 

samma bemanningsperson går på vaktlista på årsbasis?” Många uppgavs ha jobbat på SVT förut och 

blivit uppsagda: ”Vi blev påtvingade denna anställningsform.” Man uppgav att de bemanningsanställda 

kände ångest, förtvivlan och dålig hälsa över att inte veta hur framtiden skulle se ut.
77

 Göran Odeholm, 

tillförordnad nyhetschef på SVT, avvisade att SVT försöker kringgå LAS genom att använda 

bemanningsföretag. Han uppgav att det handlar om tillfälliga behov och beklagade djupt att 

informationen hade varit dålig.
78

 

   TV-reportern Claes Elfsberg sa i Resumé: ”God journalistik kräver trygga medarbetare.”, och 

journalisten Kicki Ahlm sa: ”De betraktas bara som pinnar som fyller olika hål – inte medarbetare och 

människor.”
79

 Från SVT:s interna debatt rapporterade Resumé om panikattacker och känslor av 

underläge. De flesta som fick gå över till bemanningsföretaget Mediakompetens, hade jobbat på SVT i 

många år med löften om en framtid.
 80

 Olov Carlsson, chefen för SVT:s nyheter, sa att det är just den 

otrygga tillvaron med vikariat man vill komma ifrån genom att använda bemanningsföretag.
81

 

   Medievärlden tog också upp att skeendet kring de inhyrda journalisterna på SVT. Man uppskattade att 

de har varit runt 100 stycken, men nu var färre än 50 personer. (Bemanningsföretagen vill inte uppge 

hur många de är.) Petteri Karttunen, Journalistklubbens ordförande på SVT, sa att upprördheten hos 

personalen bara ökade efter VD:n Eva Hamiltons svar. Man ansåg inte att hon svarat på den egentliga 

kritiken – hur de inhyrda behandlas. Reaktioner var dock mer positiva till Olov Carlssons svar, för man 

ansåg att han var den första som svarade på den faktiska kritiken och lovade bättring från SVT.
82

  

   I slutet av oktober rapporterade Journalisten att SVT fortsätter med bemanningsföretag. Eva Hamilton 

sa att det ger större trygghet än springvikariat och anses administrativt smidigare. SVT ska utreda hur de 
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ska hantera frågan, uppgav Hamilton.
83

 (Springvikariat: att under en längre tid ha många korta 

tidsbegränsade anställningar.) 

Mediernas radioinslag: ”Besvärligt bevaka bemanningsföretag för SVT” 

I oktober sände Medierna i SR P1 ett inslag om SVT. Det ansågs vara en känslig fråga att den största 

maktfaktorn inom mediebranschen hyr in bemanningspersonal. SVT:s uppgav att man vill kunna välja 

vilka man anlitar på ett friare sätt än genom springvikariat och gärna betalar dubbla lönekostnader för 

denna frihet.
84

 

   Bland annat berättades om att SVT i Aktuellt 2009 reflekterade över sig själv: Kicki Ahlm var den 

som fick ta jobbet, den enda som inte var bemanningsanställd. Hon ansåg att detta är en underbevakad 

fråga och pekade på problemen med att lägga ut dessa jobb på en bemanningsanställd – att det indirekt 

blir en kritik mot bemanningsföretagen och mot systemet som sådant. De bemanningsanställda 

reportrarna vågade dock inte själva höras i radion, men det framgick att de tyckte det var olustigt att 

rapportera om bemanningsföretag. Antingen bita den hand som föder en – eller göra en vinkel man inte 

håller med om.
84

 

   Men Morgan Olofsson, redaktionschef på Rapport, ser inga problem i denna fråga. I sådana fall ska 

man vända sig till sin redaktionschef och berätta, menade han, för det blir inga bra jobb om journalister 

känner sig rädda. Förvisso har en bemanningsanställd mindre trygghet än en fast anställd, resonerade 

Olofsson, men menade att samma problem fanns förr i tiden med in- och utlasandet av vikarier. På 

kritiken att SVT-ledningen inte kritiskt vill granska bemanningsföretag eftersom SVT själv anlitar 

bemanningsföretag, svarade Olofsson att det inte är så och aldrig har varit så. Om journalister känner att 

de självcensurerar sig eller blir censurerade så ska de säga till, sa Olofsson, och menade att detta i så fall 

skulle vara ett allvarligt brott mot alla de grundprinciper vi har i journalistiken.
84

 

   Kritikerna anser att den här utvecklingen också kan ge SVT problem med att granska en av de stora 

samhällsförändringarna det senaste decenniet, den nya flexiblare arbetsmarknaden, eftersom SVT själva 

sitter i samma sits. Janne Josefsson uttryckte i Uppdrag Granskning våren 2010:84 
 

”Kanske borde vi sopa rent framför egen dörr – vår egen arbetsplats Sveriges Television är 

ett typiskt exempel på ett företag som alltmer använder inhyrd arbetskraft via 

bemanningsföretag. Frågan är om det ens är lagligt”.
84 
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Andra medieredaktioners synsätt kring bemanningsföretag och ”LAS-problem” 

Journalisten rapporterade i december 2010 att TV4 valt att inte använda bemanningsföretag. TV4 har 

dock fått kritik av Journalistförbundet för att till stor del använda frilansar för sina vakanser, och att 

detta på längre sikt kan urholka kollektivavtalen.
85 

  Frilansarna själva såg både för- och nackdelar i frågan. En del var oroliga för att TV4 skulle börja 

anlita bemanningsföretag istället, efter att frågan tagits upp i Journalisten.
 
I anonyma inlägg från 

Journalistklubbens enkätundersökning uttrycktes känslan av att vara behövd, men ändå aldrig vara 

delaktig i utvecklingen av det journalistiska arbetet.
85 

   Vissa på TV4 var missnöjda med att inte tillåtas jobba även med andra uppdragsgivare. 

Personaldirektören Annakarin Runestad medgav att sådana kontrakt förekommer, men att det då handlar 

om programledare. Runestad ansåg att frilansarna vitaliserar redaktionen och kände sig glad över att 

TV4 inte använder bemanningsföretag. Hon förklarade att de föredrar direktkontakt med dem som TV4 

anlitar, och att de anser att bemanningsföretag blir dyrare. Men Runestad uppgav att de inte är 

främmande inför att anlita bemanningsföretag.
85 

 
  TV4 förhandlar just nu enligt mina källor, om ett stort kontrakt med bemanningsföretaget 

Mediakompetens. Jag har kontaktat Runestad via mejl med en förfrågan om denna uppgift stämmer, 

men ännu inte fått något svar.
86

  Mina källor uppgav vidare att tidningen Metro tidigare har använt sig 

av bemanningsföretag, men slutade göra det. Mona Johansson, chefredaktör på Metro, har bekräftat 

detta. Johansson uppgav att huvudskälet till att de slutade att använda bemanningsföretag, är att det är 

dyrare, samt att de valde att anställa en egen personalredaktör.
87 

   ”LAS-problem” rapporterades nyligen kring en frilansares situation, Linn Ohlsson, programledare för 

Morgonprogrammet SR Göteborg. Hon måste nu starta egen firma för att få vara kvar. Ohlsson uppgav 

att SR själva inte skulle säga att de ”tvingar” någon, utan att de istället uttrycker: ”om vi ska behålla dig 

så måste du starta firma”. Från fackligt håll ses detta som ett sätt att kringgå LAS, och Ohlssons fall har 

blivit en fråga för facklig förhandling.
88
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Empirisk undersökning 

 
 

Presentation av de intervjuade 
 

 

Bemanningsanställda journalister 89
 

 

Daniel Persson: Daniel arbetar som kriminalreporter på Sydsvenskan och har varit journalist i 11 år. 

Han övergick från vikarie på Sydsvenskan till Kompetens i Skåne 2008 och är facklig representant för 

SJF:s fackklubb i Skåne.
90

 Daniel ville inte vara anonym och föredrar att svara främst i egenskap av 

klubbordförande, för att kunna berätta hur han upplever att hans medlemmar har det. 

 

Eva: Eva har varit verksam i ganska många år som journalist på ett stort medieföretag i mellersta 

Sverige, och är nu bemanningsanställd sedan några år. (fingerat namn) 

 

Kalle: Kalle har varit yrkesverksam journalist i runt 6-7 år på ett stort medieföretag i södra Sverige, och 

är nu bemanningsanställd sedan några år. (fingerat namn) 

 

Lotta: Lotta har arbetat i ganska många år som journalist på ett stort medieföretag i mellersta Sverige, 

och är nu bemanningsanställd sedan några år. (fingerat namn) 

 

 

 

Chefer på bemanningsföretag 

 

Carin Andersson: Carin är ansvarig för rekrytering och bemanning på Kompetens i Skåne, som ingår i 

SDS-koncernen. Bemanningsföretaget startade våren 2008, och Bonnier AB är huvudägare.
91

 

 

Ida Johnsdotter: Ida är journalist och har varit administrativ redaktionschef inom lokalpressen. Hon 

startade Media Resurs Sverige AB år 2001, och är själv ägare av detta bemanningsföretag som bedriver 

verksamhet runt om i hela Sverige.
 92

 

 

Förklaringar: Carin använder uttrycket medarbetare för sina bemanningsanställda journalister, 

medan Ida använder uttrycket konsulter. Det vanligaste uttrycket för en bemanningsanställd är dock 

benämningen konsult. De företag som hyr in deras bemanningsanställda kallas för kundföretag. 
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Presentation av resultat 

Resultatet delas upp under de tre temana i uppsatsen, som knyter an till uppsatsens tre huvudsakliga 

frågeställningar: arbetsvillkor/arbetssituation, flexibilitetsbegreppet samt inverkan på de journalistiska 

kvaliteterna. Uppgifter om arbete och anställningsform kring de anonyma journalisterna är utbytta mot 

neutrala begrepp.  Kursiveringar i citaten visar att personen har betonat vissa saker, och upprepade 

utfyllnadsord är borttagna och ordföljden i enstaka fall ändrad något för att underlätta läsningen. 

Journalister 
 

Tema 1 – Anställningsvillkor och arbetssituation 

Daniel ser sitt bemanningsföretag som ”ganska okey”. Men ett av de största problemen menar han är 

deras svaga kollektivavtal. Han ser också problem med att tidningarna anlitar bemanningsföretag istället 

för att anställa själva, vilket ger färre aktörer och blir nästan som en oligopolställning på marknaden.
93

 

I hela Skåne finns bara en handfull aktörer att söka jobb hos, och beroendeförhållandet till arbetsgivare 

blir ännu starkare, säger Daniel.
94

 

   Eva upplever sitt bemanningsföretag som väldigt rörigt, men tycker ändå det har blivit bättre. Hennes 

kontakt med bemanningscheferna sker mycket sällan:
95

 

 

Sådan brist på information – jag har aldrig någonsin varit med om något liknande! Jag visste inte vem 

som var min chef, jag hade ingen kontaktperson. Absolut ingenting, utan jag bara gick och jobbade… 

och visste inte ens hur och när och varför jag skulle få pengar.
96

 

    

Lotta känner sig ambivalent inför sitt bemanningsföretag. De gör ju bara vad de ska göra resonerar hon, 

det är mer själva formen hon är kritisk till.
97

 Kalle säger att han i sitt arbete inte är speciellt påverkad av 

sin bemanningsanställning, han gör sitt jobb på redaktionen som vilken journalist som helst.
98

 

   Lotta ser det trots allt som positivt att det finns en möjlighet att få en fast anställning, och hon 

upplever sig ändå ha någon form av dialog med vissa på bemanningsföretaget. Men överlag tycker hon 

att kommunikationen fungerar dåligt. Det finns inte någon struktur, säger Lotta, hon vet inte var hon ska 

vara eller med vilka hon ska jobba.
99

 Lotta, Eva och Kalle tycker alla tre att deras bemanningsföretag 

har fungerat dåligt gällande administrationen – det har varit svårt att få besked vad som gäller och det 
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har varit allmänt komplicerat och rörigt.
100

 Båda Eva och Kalle uppger till exempel att det har skett fel 

och misstag med löneutbetalningarna.
101

 Eva säger att väldigt få någonsin kommer upp i heltid. Själv 

har hon inte jobbat heltid en enda månad jämfört med tidigare, då hon jobbade mer än heltid:
102

 

 

Jag kan inte säga någonting som är bättre! Det är så tråkigt nu, för det enda vi pratar med varandra om, 

det är hur dåligt det här känns. Vi är superledsna! Vi känner oss så förnedrade…
103 

 

Eva, Lotta och Kalle ser det som en nackdel att bemanningsanställda är tvungna att vara tillgängliga för 

jobb fram till klockan femton varje arbetsdag.
104

 Att arbeta under det här systemet gör att de inte kan 

planera någonting, säger Lotta och Eva.
105

 Lotta berättar att hon ibland är uppbokad på arbete i två 

veckor framåt, men under andra perioder är det istället helt tomt. Det blir svårt att ha ett privatliv utanför 

jobbet, säger Lotta, när man alltid blir den som säger nej i sista minuten.
106

 Kalle jobbar efter fasta tider 

på samma redaktion hela tiden och är nöjd med sitt schema. Bemanningsföretaget för Kalle är mer av en 

administrativ organisation. Även under tidigare anställningar hade Kalle dåliga arbetsvillkor:
107

 

 

Där var alla på samma arbetsplats, alla hade samma dåliga villkor. Nu är vi några stycken som är 

utplacerade på ett annat företag, där man vet att alla andra har betydligt bättre villkor… Det tror jag är 

den stora skillnaden – att man är lite mer ensam liksom…
108

 

 

Daniel berättar att arbetsgivaren ibland bryter mot avtalet och anställer felaktigt, men att folk inte vågar 

säga ifrån. En del erbjuds fast jobb och säger då bara upp sig från bemanningsanställningen, vilket aldrig 

har varit några problem. Men man har ingen rättighet att få det där fasta jobbet, förklarar han. Om 

Sydsvenskan till exempel skulle utlysa Daniels jobb så är de inte skyldiga att ge just honom jobbet.
109

 

   Eva säger att arbetssituationen för henne och hennes kollegor handlar mycket om identitet – hon 

identifierar sig med sitt medieföretag och är stolt över att vara anställd där, men mycket har förändrats 

med bemanningsanställningen.
110

 Både Eva och Lotta berättar att de inte har samma rättigheter längre 

på medieföretaget – det som erbjuds de ordinarie anställda gäller inte för de bemanningsanställda.
111

 

Lotta nämner att de inte ens får något skåp där de kan lägga sina saker. Hon inser att det kan låta 

bagatellartat, men det här kan ge en känsla av utanförskap, säger hon. Lotta känner också pressen att 
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alltid visa sig duktig, så att hon inte glöms bort. I sin nuvarande anställning är hon därför mycket mer 

rädd att vara borta från jobbet. Hon maximerar sin insats hela tiden och törs inte säga ifrån:
112 

 

När de drog ner så mycket på folk har jag en känsla av att väldigt många människor känner sig 

extremt värdelösa – som människor. Det har liksom påverkat folk genuint – i själen. I själ och hjärta. 

Folk har för fan deppat ihop…
113

 

 

Eva berättar om liknande känslor; hon känner sig reducerad till ”en mindre person”, som att hon är på 

sin första arbetsplats där hon bara ska tacka, bocka och buga:
114

 

 

Jag ska känna tacksamhet över att få vara där, vilket gör att jag känner mig tvingad till att tacka ja till 

allt som erbjuds. Så jag tar allt möjligt som absolut inte passar mitt privatliv.
115

 

 

Rädslan har verkligen ökat säger Lotta, för hon vet inte riktigt vem hon kommunicerar mot:
116

 

 

Finns det någon utvärderingsinstans som jag inte är medveten om? Ligger det mer makt på 

bemanningsföretagets axlar än vad jag egentligen förstår? Man kan liksom inte identifiera var makten 

ligger. Så man känner sig väldigt maktlös…
117

 

 

Väldigt många lider av stressrelaterade åkommor men törs inte sjukskriva sig, berättar Lotta, och en del 

varit tvungna att åka in på akuten eller psykakuten:
118

 

 

Man mår extremt dåligt, både fysiskt och psykiskt… Jag tror att det är många som sitter i båten som är 

på god väg att brännas ut, men inte törs stoppa. Jag vet många som har varit inne på akuten det sista 

halvåret, kanske runt tjugo procent av de som jobbar hos oss…
119

 

 

En av de viktigaste förändringar som Daniel efterlyser anknyter till den otrygga tillvaro som en 

bemanningsanställd har. Hur tillgänglig man ska vara borde regleras tydligare i avtalet anser han, vilket 

i nuläget är en tolkningsfråga. Motparten kan i princip hävda att de alltid ska vara tillgängliga, något 

som varken är hållbart eller förenligt med avtalet menar de i Kompetens i Skåne. Ett annat problem 

tycker Daniel är anställningsformerna och antyder att arbetsgivarna sätter kollektivavtalet ur spel:
120

 

 

Hälften av våra Sydanställda har inte garantilön. Merparten av dem har mer eller mindre tvingats avsäga sig 

garantilönen, för att komma ifråga om en anställning. Eftersom de är Sydanställda är de inte arbetslösa och har inte 

rätt till A-kassa. De hamnar i någon form av vakuum. En förutsättning för att bli anställd på timme är att man har 

en annan huvudsaklig sysselsättning, men det är ofta rena efterhandskonstruktioner från arbetsgivarens sida.
121
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Den tredje förändring Daniel vill se är att villkoren måste närma sig varandra mellan tidningar och 

bemanningsföretag. Det kan inte vara ett låglöneprojekt att vara bemanningsanställd menar han, om man 

ska jobba där med samma långsiktighet som de fast anställda.
122

 

   Eva berättar att hennes bemanningsföretag vill att särskilda kompetenser ska undantas från LAS, 

vilket i sådana fall skulle ske i förhandlingar med facket:
123

 

 

Det pratas hela tiden om multikompetens på mitt medieföretag och överallt. Man ska vara så 

kompetent och kunna så mycket som möjligt. Är du ”bara reporter”, då är du inte ens önskvärd.
124

 

 

Kalle kan ibland tycka att det är skönt slippa ha kontakt med två arbetsgivare, fast baksidan anser han 

vara att de ibland är sämre på att ta sitt arbetsgivareansvar när det verkligen gäller. Vissa saker fungerar 

dock uppger Kalle, som att hans bemanningsföretag till exempel har tagit tag i arbetsskador:
125

 

 

Men man känner alltid att de ligger på någon slags miniminivå. De gör ungefär vad de måste – men 

inte mer. Man följer lagen och kollektivavtal, och sen håller man sig där. Den känslan har jag alltid… 

Det är ju ett ungt företag och det är mycket som de inte kan också. Det är en läroprocess.
126

 

 

Ansvarsfrågan kommer upp även kring redaktionen. Lotta säger att medieföretagen själva vill bestämma 

vilka konsulter de ska arbeta med – men slippa ta något ansvar för dem. Hon anser att en del 

medieföretag har använt sig av bemanningsföretag för att hålla kvar gamla vikarier. De säger att de 

väljer ut folk genom en blandning, berättar Lotta, att det är kompetens och LAS som gäller:
127

 

 

Men då är frågan – vad är bemanningsföretagens roll i så fall? Är det bara för att skydda 

medieföretagen från LAS? Är de liksom en bulvan som skyddar medieföretagen från LAS?
128

 

 

Bemanningsföretaget gick ut med att det kunde bli ett varsel. Att det inte blev något sedan tror Lotta 

beror på lagen, men också för att de inte riktigt vet hur de ska hantera saken. Hon ser det dock som 

positivt att bemanningsföretaget än så länge har behållit dem, att de så att säga har gjort sitt. Däremot 

tycker Lotta att medieföretaget har bettet sig betydligt värre.
129

 

   Från bemanningsföretagen har Kalle ofta hört att det borde finnas en status i det här yrket, de ska ju 

vara flexibla och väldigt kompetenta journalister. Men istället blir det som att välja mellan pest och 

kolera säger han – att vara inhopps- och utlasad vikarie – eller att vara bemanningsanställd. Kalle tror 

dock att bemanningsföretagen vill vara något annat än bara ”en slasktratt” för utlasade vikarier:
130
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Ingen väljer det här för att man ser det som en chans att kunna få roliga arbetsuppgifter. Och 

bemanningsföretaget gör ingenting själva för att höja statusen på det heller. Man går liksom med på 

vilka villkor som helst… där kan jag känna att man skulle behöva uppryckning, att man tog sig själva på 

allvar och också agerade lite mer seriöst och tog sina anställda på allvar.
131

 

 

Bemanningsbranschen ger på sin hemsida en bild av att bemanningsformen är väldigt bra. De menar till 

exempel att folk får möjligheter att pröva på olika jobb och få mer erfarenheter. Kalle säger: 

 

Den bilden är ju inte sann. Tycker jag. Den bilden handlar helt och hållet om att runda LAS. Det är liksom 

det man gör. Det är folk som skulle bli utlasade annars, och sedan bli intagna som vanliga vikarier igen.
132

 

 

Daniel upplever att Kompetens i Skåne strävar efter att bli ett bra bemanningsföretag. Men han tycker 

att de fortfarande har en del kvar att leva upp till och anser att parterna har hafsat ihop ett avtal. Daniel 

har själv suttit med i den gruppen och förhandlat:
133

 

 

Det var ingen som riktigt brydde sig om att titta mer i detalj hur saker skulle fungera, utan det är 

någonting som respektive företag har fått tolka. Jag har rätt bra insyn i tre bemanningsföretag i 

Sverige, och kan säga att de sköts på helt olika sätt. De har hittat tre olika sätt att styra.
134

 

 

För Daniel personligen skiljer sig inte bemanningsanställningen särskilt mycket från hans tidigare 

situation. Men han vet också att han inte är representativ, och berättar att det finns många som har familj 

och som hamnar i ett läge där de verkligen känner sig i beroendeställning:
135

 

 

Jag har sett LAS-cirkusen som en möjlighet att komma in på många tidningar där jag inte hade fått chansen 

annars. Jag är positiv till bemanningsindustrin – om det sköts på ett bra sätt. Men det är rent personligt. Vi 

har flera medlemmar i Kompetens i Skåne, som tycker att det här bara blir sämre och sämre.
136

 

  

Kalle, Eva och Lotta anser att de inte har något reellt inflytande över sin arbetssituation och tror att de 

flesta känner likadant.
137

 Fackklubben är för liten och svag för att ha något inflytande säger Eva, och 

menar att det är svårt att vara fackligt verksam när man kommer och går utan mycket trygghet.
138

 Daniel 

däremot känner att han rent personligen har ganska stora möjligheter att påverka sina arbetsvillkor, 

eftersom han är klubbordförande. Men från sina medlemmars synvinkel ser han den chansen som 

ganska liten. Daniel nämner också avtalet som ger en bemanningsanställd rätt att tacka nej till uppdrag. 

Men då måste man också ha den möjligheten menar han, både ekonomiskt sett och att man dessutom 

vågar säga nej, utan att hindras av en för stark beroendeställning till företaget.
139
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Kring frågan om ”outsider-känslan” säger Lotta att det inte går att komma ifrån, att de till viss del blir 

”de andra” – lite av den där främmande fågeln som rör sig mellan olika redaktioner. Lotta upplever att 

de också faktiskt är annorlunda än de andra, att det inte bara är en känsla.
140

 Kalle känner sig till viss 

del som en outsider eller främling, men i alla arbetsmoment känner han sig till hundra procent del av 

arbetsplatsen. Det är just kring arbetsvillkor och liknande som Kalle upplever en stor skillnad, och säger 

att han också vet att det är så.
141

 Eva känner sig däremot inte alls som en främling eller outsider på sin 

redaktion, eftersom de kände varandra sedan tidigare. Men lojaliteten har sjunkit kraftigt och hon satsar 

inte längre allt hon har. Eva känner också en stor osäkerhet och hon saknar kontinuitet:
142

 

 

Man får liksom ta skitpassen. De pass som finns, ytterkantspass bara, det är nätter, 

morgnar och kvällar. De bra passen får vi bara när det är kris. Vi har andra avtal.
143

 

 

Daniel däremot tycker att samarbetet på redaktionerna med den ordinarie personalen fungerar bra:
144

 

 

Jag tror att alla som jobbar hos oss känner sig både respekterade och uppskattade, och att det inte 

finns något slag A- och B-lagstänkande. Många har ju varit med från start och ser sig i princip som 

tillsvidareanställda på företagen.
145

 

 

I Kompetens i Skåne är det också väldigt få som hoppar runt. Vissa personer jobbar dock inte mer än 

några dagar på varje ställe och de har det väldigt slitigt, säger Daniel. Själv har han ingen känsla av att 

”komma utifrån”, men menar att det självklart finns skillnader lönemässigt.
146

 

   Kalle upplever liksom Daniel, att samarbetet på redaktionen fungerar bra. Men i början markerade 

folk med kommentarer att Kalle och hans kollegor var bemanningsanställda. Det hade trots allt 

förekommit en konflikt på hans redaktion innan man tog in bemanningsanställda journalister:
147

 

 

”Hur är det att vara bemanningsanställd? Får ni semester? Får ni lön? Kan ni leva på lönen?” Men när den 

tjugonde personen kom och frågade så blev man lite trött på det. Ja, ”Skit i det… det är inte som att jag är 

livegen, då skulle jag inte ta det här jobbet. Jag är inte dum i huvudet…”
148

 

 

Kring frågan om sin hemmabas är Eva ambivalent, hon känner sig ganska identitetslös, rotlös. 

Bemanningsföretaget ser hon inte som sin hemmabas och säger att hon verkligen har hatat 

bemanningsföretaget, men nu har lugnat sig lite. Hon tycker att det känns oharmoniskt, att hon bara är 

där som ”arbetspersonen”. Redaktionen upplever hon inte heller riktigt som sin arbetsplats.
149
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   Daniel tror att de flesta identifierar sig mer med sin redaktion, men anser att det beror på vad det 

gäller.
150

 Lotta upplever sig till viss del hemlös, men ser ändå redaktionen som sin hemmabas:
151

 

 

Jag känner det som att jag är hemma hos någon annan. Det är som jag ska vara jävligt glad över att 

jag får vara där… den där känslan att vi hela tiden ska känna oss tacksamma…
152

 

 

Kalle ser redaktionen som sin hemmabas och det är även där han har sin lojalitet:
153

 
 

Det är svårt när man behöver det där stödet eller arbetsgivarens svar. Då har man liksom ingen riktig 

relation med dem, och man måste ringa eller mejla. De är väldigt långt borta… Fast ibland har det 

också varit skönt. När vi ska göra upp om semester och sådana grejer är det ganska okomplicerat.
154

 

 

Lotta tror att bemanningsföretagen måste inse att det ”inte är en fabrik”. Med det ansvar och de 

komplexa skeenden som journalisterna dagligen måste hantera, är det viktigt med snabb feedback till 

folk på arbetsplatsen, menar hon. Och några kompetensutbildningar har de aldrig fått:
155

 

 

Man kanske kan ha en trepartsstruktur där man träffar varandra tillsammans – där både medieföretaget, 

bemanningsföretaget och vi anställda är med. Vi har bett om det, men än så länge fått svar ”Nej” på den 

frågan. Vilket är intressant, för som det ser ut nu kan ju alla skylla på varandra.
156

 

 

 

I tema 1 framkommer att uppfattningarna skiljer sig kraftigt åt mellan de fyra bemanningsanställda 

journalisterna. Kalle och Daniel är tämligen nöjda och känner sig trygga med sin arbetssituation. Lotta 

ser både för och nackdelar, medan Eva finner sin arbetssituation mycket problematisk. 

 

Tema 2 – Flexibilitet/stabilitet och ”den flexibla rollen” 

Daniel ser inga större problem kring ”den flexibla rollen”. Han menar att detta är ett problem för 

arbetsgivaren att ta och förvalta efter att de har anställt personen. Om de anställer någon som bara kan 

göra en sak, då utbildar de denne eller ordnar ett jobb som personen klarar, säger han.
157

 

   Eva däremot upplever flexibiliteten som mycket betungande eftersom hon inte kan planera. Det ställer 

enorma krav på privatlivet menar hon, de blir tvungna att ställa upp för uppdragsgivaren när denne vill 

ha dem. Men för medieföretaget är det säkert väldigt flexibelt och stabilt, säger Eva:
158
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Men det betyder då självklart – att för oss är det tvärtom! Så för mig är det inte stabilt över huvud 

taget, därför att jag hela tiden måste vara flexibel. Och det finns ju ingen trygghet heller därför att 

jag inte vet hur mycket jag jobbar.
159

 

  
I början av sin bemanningsanställning brukade Eva få igenom önskemål om arbetstider och annat, men 

numera tar hon precis vad som helst. Känslan av att ”sitta löst” i sin anställningsform är stark, berättar 

Eva, och hon känner inte någon av sina kollegor som inte tycker likadant.
160

 

   Lotta menar att det ligger i själva journalistyrket att man är flexibel, men att det inte håller när man på 

arbetsplatsen nästan utnyttjar detta och ger dem ännu mer saker att göra. Det finns en rädsla säger hon, 

att man ska säga att de är sämre journalister, och även en känsla av att alltid känna sig otillräcklig. Till 

sist går ens krav ner så mycket, berättar Lotta, att några månader på samma ställe känns stabilt:
161

 

 

Man har en arbetsgivare och en uppdragsgivare, och man sitter där emellan… man har liksom ingen fot 

någonstans. Det svåraste är hemlösheten och flexibiliteten – kombinationen av att vara alla till lags – 

men inte riktigt veta om någon tycker om en.
162

 

 

Kalle arbetar efter samma tider varje vecka, så arbetsformen är för honom någonting mitt emellan en 

fast anställning och att vara springvikarie, i känslan av trygghet och stabilitet. Kalle vet dock att vissa av 

hans kollegor måste vara flexibla och kunna hoppa in när som helst. Men för honom själv är ”den 

flexibla rollen” mer av ett teoretiskt begrepp.
163

 

 

I tema 2 framkommer att journalistens ”flexibla roll” upplevs mycket olika. Daniel och Kalle som 

arbetar på en fast redaktion ser inga större problem kring flexibilitetskraven. Lotta och Eva däremot som 

hoppar runt mycket, upplever att kraven på deras flexibilitetsförmåga många gånger är överväldigande. 

 

Tema 3 – De journalistiska grundvalen: Vad händer publicistiskt? 

Självständigheten menar Eva hör ihop med att de inte riktigt vågar säga vad de tycker. Hon hänvisar till 

att till exempel DN, SvD, Expressen och Aftonbladet alla själva använder bemanningsföretag, och hon 

tror inte att någon av dem kommer att skriva om ämnet.
164

 Lotta har liknande tankegångar, att nu när de 

flesta i branschen själva har börjat med bemanningsföretag vill ingen peka finger på någon annan.
165

 

   Eva säger att mycket av hennes lojalitet har försvunnit, men att hon är väldigt lojal mot medieföretaget 

på andra sätt; hon ställer upp och känner sig tvungen att vara lojal – vara flexibel – och menar att även 

                                                 
159

 Intervju med Eva, 19 nov 2010. 
160

 Intervju med Eva, 19 nov 2010. 
161

 Intervju med Lotta, 23 nov 2010. 
162

 Intervju med Lotta, 23 nov 2010. 
163

 Intervju med Kalle, 26 nov 2010. 
164

 Intervju med Eva, 19 nov 2010. 
165

 Intervju med Lotta 23 nov 2010. 



30 
 

det är en slags lojalitet.
166

 Lotta tycker också att hon och hennes bemanningskollegor är extremt lojala 

mot sitt medieföretag, och antar att det kan bero på att de någonstans hoppas på att bli anställda.
167

 

   Lotta tror att den grävande journalistiken kan drabbas hårt om journalister upplever att de har en 

osäkrare position. Men nuläget beror även på att ekonomin styr alltmer anser hon, och att detta påverkar 

alla och skadar journalistiken generellt. Lotta ser också risker med att de slängs mellan många olika 

sammanhang, gällande källkritik, ordentlig research och uppföljning. Att en liten klick cirkulerar mellan 

olika medieföretag tror Lotta kan göra nyheterna alltmer homogena.
168

 

   Kalle har en helt annan syn i den här frågan – han känner inga hinder i sin nuvarande anställning att 

arbeta självständigt.
169

 Daniel tror inte heller att skillnaden är särskilt stor kring journalisters 

självständighet:
170

 

 

Det är samma problem som tidigare. Folk upplever att det är svårt att få in en fot i branschen, och att 

det är viktigt att visa framfötterna.  Sen kan man kanske spekulera i att fenomenet är mer långvarigt, 

eftersom du ständigt är i den positionen.
171 

 
Eva anser att hennes medieföretag inte längre kritiskt kan granska företag som använder 

bemanningsföretag:
172

 
 

Det är klart att de inte kan! Självklart inte! Vi är inte fria, vi kan ju inte göra alla jobb längre. Och 

medieföretaget kan inte heller göra det. Mitt medieföretag hade granskat det här grundligt, om det inte 

var så att man använde det här själv! Det är ju klassiskt – det är ju ett jättebra ämne.
173

 

 

Det har gjorts inslag om bemanningsföretag berättar Eva:
174

 

 

Jag har pratat med dem som varit med i inslagen, en del av dem. De inte har vågat säga det de känner 

och tycker och tänker. Självklart inte! Och varför liksom? Varför hör man ingenting!? Det är ju för att 

de andra gör precis likadant. Det här är ett jättedilemma inom media.
175

 

 

Eva tycker att hon fortfarande får gehör för sina egna idéer, men hon säger att hon har blivit mycket 

tystare och inte vågar göra sig obekväm. Hon har dock inte känt sig censurerad eller att hon har 

självcensurerat sig.
176

 

   Lotta tror att det kanske finns någon form av censur på högre nivå, men hon känner sig inte 

personligen censurerad. Däremot är hon oerhört rädd för att ”lägga jobb”. Hade Lotta haft en fast 

anställning hade hon sagt vad hon tycker – men nu håller hon tillbaka. Lotta säger att hon och hennes 
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kollegor tycker att det mest handlar om intern censur – att de inte törs säga till, att de springer på allt 

och inte törs ta ut svängarna.
177

 

   Kalle berättar att han någon gång har haft en chef som hänvisat till avtalet, och använt det som 

argument för att de skulle göra som han sa. Men han tycker att det mer handlar om person än om ett 

system, och Kalle har inte känt sig censurerad eller att han självcensurerat sig.
178

 Daniel tror att 

bemanningsanställda journalister kanske är mer försiktiga. Att man inte kan göra sig omöjlig på en 

arbetsplats anser Daniel hör ihop med att det är en oligopolmarknad. Han ser det inte som något stort 

problem, men menar att det kan vara allvarligt om folk i rädsla håller inne med synpunkter.
179

 

   På frågan om de skulle rekommendera andra en bemanningsanställning svarar Eva ett rakt nej, och 

säger att hon inte skulle ha studerat till journalist med den erfarenhet hon har idag.
180

 Lotta och Kalle 

skulle bara rekommendera en bemanningsanställning om det var det enda alternativet.
181

 Kalle menar att 

det för vissa personer kan vara ett bättre alternativ än springvikarie, eftersom man har en fast garantilön 

varje månad.
182

 Daniel skulle rekommendera en bemanningsanställning beroende på hur personen är – 

om man trivs med den osäkerhet det innebär. Trots att bemanningsanställda kostar mer, tror sig Daniel 

se en tendens att alltmer verksamhet läggs ut på bemanningsföretagen:
183

 

 

Om jag spår in i framtiden, så kanske de kommer att lägga ut hela bilagor på bemanningsföretag – 

istället för att ha personal själva. Om inte branschen är försiktig, så känns det som en risk att en 

större del blir bemanningsanställd, med sämre villkor…
184

 

 

 

I tema 3 framkommer att varken Daniel eller Kalle tycker att deras självständighet har påverkats 

nämnvärt, medan Eva och Lotta upplever att de håller tillbaka och många gånger inte vågar säga vad de 

tycker. Ingen av de fyra journalisterna upplevde sig dock bli censurerade eller att de självcensurerar sig. 
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Chefer på bemanningsföretag 

Tema 1 – Anställningsvillkor och arbetssituation 

Carin menar att bemanningsanställda journalister jämför sig med de fast anställda och inte med 

vikariemodellen, och sedan tycker att de själva har sämre villkor. Hon menar att det svåraste med att ta 

sig in på den här arbetsmarknaden inte har att göra så mycket med lagar och kollektivavtal, utan med att 

utbildningarna år efter år utbildar fler än det finns behov av.
185

 Carin anser att nyutexaminerade 

journalister i nio fall av tio är skribenter – men att det redan finns massor av dem. Idag behövs duktiga 

journalister som kan form, webben och TV, menar hon, och anser att överskottet av journalister fanns 

långt innan bemanningsföretagens tid:
186

 

 

Vi plockar ju i huvudsak de som har varit praktikanter på några av våra tidningar. Ribban är 

väldigt högt lagd. Det säger jag till alla jag träffar – jobba på under praktiken och lär er, bredda er 

och visa framfötterna.
187

 

 

Ida tycker att hennes bemanningsföretag fyller en funktion på marknaden. De är moderna och rent 

generellt fungerar företaget bra, säger hon.
188

 Idas bemanningsanställda har friheten att tacka nej till ett 

arbetsuppdrag, men då har de inte heller rätt att kräva någon lön. Journalisterna matchas självklart efter 

sin personliga kompetens, precis som på vilken anställning som helst förklarar hon.
189

 

   Carin uppger att de på Kompetens i Skåne har både långa och korta uppdrag: ungefär 1/3 långa 

uppdrag, 1/3 planerade uppdrag och 1/3 akuta inhopp. Vissa går hela tiden fast placerade, andra har en 

kort planering. De anser sig kunna bygga verksamheten kring att man inte vet var man ska vara, och 

detta menar Carin är bemanningsföretagets styrka; att kunna erbjuda en person månadslön därför att de 

vet att det kommer uppdrag. Anställda på Kompetens i Skåne, vilka har jobbat som journalister i flera år, 

kan nu för första gången kan ta semester på sommaren, berättar Carin. De behöver inte vänta på att 

vikariat eller inhopp ska dyka upp, utan vet att de hela tiden får in sin stadiga månadslön.
190

 

   Ida anser att bemanningsanställda journalister har mycket bättre möjligheter att påverka sina 

arbetsvillkor än många andra anställda i en stor organisation. Hon jämför med vikarier och pekar på att 

dessa inte har några sådana möjligheter alls. Ida menar också, att även om man är en av många på en 

stor tidning kanske man inte har så stora möjligheter att påverka:
191
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Det beror ju på vilken arbetsplats det är, men konsulter har en stor frihet när de jobbar på ett 

bemanningsföretag. Man kan välja var man vill jobba till exempel.
192

 

 

Carin säger att hon pratar mycket med varje enskild medarbetare, och berättar att framförallt de unga 

känner att den här formen passar dem perfekt. Men efter ett tag kanske man inte alltid vill vara till 

förfogande, säger Carin, man kanske även vill ägna sig åt andra saker. Dessa har hon möjlighet att 

anställa med timlön i bemanningsavtalet. Sedan finns de fast anställda med timlön, med alla varianter av 

önskemål. Alla vill till exempel inte efter en lång fast placering börja hoppa runt. Och i väntan på det 

uppdrag de faktiskt vill ha, tycker Carin att det är helt i sin ordning att vara tjänstledig:
193

 

 

Så för att jag skulle få den här verksamheten att rulla, bestämde jag mig väldigt tidigt för att vara 

generös med tjänstledighet. Det har funkat kanon! Man får vara tjänstledig för att jobba på andra 

medieföretag, för att resa… En ville vara tjänstledig två månader för att bränna keramik.
194

 

 

Men man kan inte kräva att få månadslön säger Carin – för att få månadslön måste man vara beredd att 

ta alla jobben – själva poängen är ju att man delar på de uppdrag som kommer.
195

 

   Ida säger att de anställdas anpassning till arbetsplatserna fungerar utan problem. Det är ett litet företag 

och de är väldigt informella. Hon berättar att de har en bra och nära kontakt:
196

 

 

Rimligen blir det så för vi har inte flera hundra anställda, och då blir ju alla en egen individ. Och vi 

träffar ju alla och vi åker till alla kunderna.
197

 

 

Ida ser inga problem kring dialogen med sina bemanningsanställda, hon tycker att kommunikationen 

fungerar bra. Och de bemanningsanställdas samarbete med den ordinarie personalen ute på 

kundföretagen tror Ida är helt okomplicerat:
198

 

 

Jag vet att det var farhågor när det här kom, att det skulle bli liksom A- och B-lag och så där – men 

det har inte hänt. Det existerar inte. Det är bara trams.
199

 

 

Carin menar att det är olika för varje individ, gällande samarbete med ordinarie personal och anpassning 

till olika arbetsplatser. En del finner det oerhört slitigt att inte få vara på samma tidning, medan andra 

tycker det är väldigt kul att komma till en ny arbetsplats:
200

 

 

Där handlar det ju bara om hur jag kan hitta en modell som fungerar för just den personen. Sedan pratar vi mycket 

och försöker bredda. Vi försöker hitta så bra lösningar som det bara är möjligt, som fungerar för båda parter.
201
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Carin säger att en stor del av hennes tid går åt till att ha den här kontakten med sina medarbetare. Att det 

inte alltid ser ut så på bemanningsföretagen tror hon kan bero på att hon har lite andra förutsättningar. 

Vid starten fanns ingen ägare bakom bolaget som piskade till att tjäna pengar, och Carins uppgift var att 

få det hela att fungera långsiktigt, att utveckla företaget och sänka administrationskostnaderna. För det 

är ganska dyrt att sitta på varje tidning och jobba med bemanning, förklarar hon, och nu sköter 

Kompetens i Skåne det här för alla tidningar.
202

 

   Ida anser att hemmabasen för journalisten är både kundföretaget och bemanningsföretaget; rent 

journalistiskt är det kundföretaget, administrativt är det i hennes bemanningsföretag:
203

 

 

Vad man inte ska glömma i allt det här, det är hur inhoppsvikarierna har haft det i alla år. De har haft det 

så väldigt mycket sämre än alla andra anställda i bemanningsföretagen. Men det väljer facket att bortse 

ifrån – då jämför man med de som är tillsvidareanställda på en tidningsredaktion.
204

 

 

Kompetens i Skåne kan aldrig bli hemmabasen för journalister, menar Carin. Men hon tror att det finns 

en uppsida av att tillhöra Kompetens i Skåne, till exempel att få massor med kontakter. Men det här ser 

hon som ett problem, för detta att tillhöra någonstans är ett mänskligt behov. Under medarbetarsamtalen 

pratar de om hur den anställde trivs, vad som kan göras annorlunda, hur de kan utveckla sig. Carin 

frågar vilka på tidningarna som de vill ha feedback från, rent journalistiskt. Hon vet att det speciellt 

inom bemanningsbranschen kan vara mycket viktigt med regelbundna medarbetarsamtal. När man 

jobbar på många ställen finns ett oändligt stort behov av möten, säger Carin:
205

 

 

Det är oerhört viktigt för våra medarbetare… Du vill göra ett bra jobb varenda gång du kommer in – 

och det blir slitsamt för dig om inte du kan få feedbacken att ”Det funkar väldigt bra när du kommer 

hit, vi tycker du gör ett jättebra jobb!” Så att du kan bli lugn med att det funkar bra.
206

 

 

 

I tema 1 framkommer att både Ida och Carin vill verka för förbättringar kring arbetssituationen och 

odlar en nära kontakt med sina journalister. Båda två pekar också på att journalisterna oftast jämför sig 

med de fast anställda, men att de i jämförelse med vikariernas villkor har en bättre sits. 

 

Tema 2 – Flexibilitet/stabilitet och ”den flexibla rollen” 

”Den flexibla rollen” kring bemanningsformen säger Ida att hon inte förstår riktigt – hon tycker 

begreppet känns väldigt luddigt. De bemanningsanställda är inte mer eller mindre flexibla än en vikarie 

som hoppar runt, menar hon. Detta att journalister måste flytta runt en hel del har de dock inte haft 

mycket av på hennes företag. Men hon kan förstå att folk behöver diskutera de här sakerna när 
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bemanningsanställda måste flytta runt mycket mellan arbetsplatserna. På hennes företag kan dock 

journalisterna vara på samma ställe i flera månader, ibland flera år, och hon menar att balansen mellan 

flexibilitet och stabilitet har varit oproblematisk på hennes företag.
207

 

   Gällande flexibiliteten säger Carin, att de medvetet har försökt koncentrera personerna mot färre 

tidningar, en eller två tidningar i huvudsak. Detta för att medarbetarna ska ha någon slags kontinuitet, 

trygghet och tillhörighet. Hon berättar att hon släpper folk på dagen om de vill ta en fast anställning. Om 

de har rekryterat rätt och utvecklat personen rätt, resonerar hon att de sitter med de duktigaste 

journalisterna i Skåne, och att det då är helt naturligt att just dessa får de fasta tjänsterna:
208

 

 

Vi firar ju – det är ju jubel när någon av våra fast anställda eller visstidsanställda medarbetare blir 

erbjuden en fast anställning!
209

 

 

Carin menar dock att förr eller senare vill alla ha mer stabilitet i livet, vilket ofta händer när man får små 

barn. De personerna kan ju komma tillbaka till henne senare, säger hon.
210

 

 

I tema 2 framkommer att Ida inte tycker att flexibilitetsfrågorna utgör några större problem. Carin 

försöker koncentrera journalisterna till några få tidningar, för att skapa mer trygghet och stabilitet för 

dem. Ida anser att detta är samma roll som kringhoppande vikarier alltid har haft, och på både hennes 

och Carins företag förekommer för övrigt inte att journalisterna ”hoppar runt” i någon högre grad. 

 

Tema 3 – De journalistiska grundvalen: Vad händer publicistiskt? 

Idas syn på de bemanningsanställda journalisternas självständighet, är att det inte är lättare för dem än 

för vilken vikarie som helst som hoppar in en dag. Men hon tycker ändå att de har en stabilare situation 

än vikarierna, och ser inga problem kring detta.
211

 

   Carin pekar på att man i diskussionerna kring självständigheten för bemanningsanställda journalister, 

utgår från att man som fast anställd faktiskt arbetar fritt och oberoende. En bemanningsanställning ger 

ändå anställningstrygghet, tycker hon. Kanske förväntar sig andra tidningar någonting annat, säger 

Carin, men hon brukar uppmana sina medarbetare följande:
212

 

 

Jag vill att du ska vara kritiskt granskande i förhållande till mig också. Den här verksamheten blir bättre ju mer 

vi ifrågasätter den och diskuterar den och blir överens om hur vi ska göra. Och det förväntar sig tidningarna 

också! Du ska vara nyfiken och ställa frågor – det förväntar sig tidningarna – det är en bra journalist.
213
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Att journalister med en otrygg anställningsform kan bli ”tystare” och kanske självcensurera sig, detta 

har Ida inte märkt någonting av på sitt företag. Att en del bemanningsanställda journalister känner sig 

rädda och inte vågar säga ifrån till sina chefer menar Ida kan hända i alla beroenden. Den typ av 

problem som SVT:s hade i höstas har hon inte märkt av hos dem.
214

 

   Carin anser att problemet med olika sorters klimat på arbetsplatserna, har funnits långt innan man 

började diskutera frågan kring hur de bemanningsanställda journalisterna har det:
215

 
 

Egentligen menar jag att det inte beror på anställningsformen. Ett sunt företag har ett öppet klimat 

– och då är det öppet för dig som kommer som visstidsanställd att också ha synpunkter. Sedan har 

jag förståelse för, att medarbetare som jobbar via bemanningsföretag tycker att det är svårare att ha 

synpunkter på en chef ute på en tidning eller liknande.
216

 

 

Det har hänt att Carin från sina medarbetare har fått höra om bedrövliga arbetsförhållanden. Då kan 

Carin ta kontakt med tidningen och tala med dem om att titta över problemet. Att detta kräver att 

journalisten har bra kontakt med henne och att det faktiskt finns tid för samtal, ser Carin som mycket 

viktigt och hon tycker att varje medieföretag borde ta till sig detta:
217

 

 

Inte ur perspektivet att ”vi måste bli bättre på att låta våra visstidsanställda säga vad de tycker”! 

Utan vi måste vara öppna – vi måste skapa ett klimat på det här företaget så att folk säger vad de 

tycker! Och sen ska det inte vara avhängigt anställningsform! Det ska ju inte vara så att man sitter 

och håller käften – bara för att man är vikarie!
218

 

 

 

I tema 3 framkommer att både Ida och Carin anser att de bemanningsanställda journalisterna har samma 

självständighet som vikarier, men ändå har en tryggare och stabilare situation. Ida har inte märkt att 

bemanningsformen skulle göra hennes journalister ”tystare”, och Carin menar att dessa problem fanns 

långt före bemanningsföretagens tid. 
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Analys 
 

Generaliserbarhet 

Eftersom intervjustudien omfattar endast sex personer är det svårt att göra några generaliseringar kring 

resultatet. Respondenterna verkar inom skilda medieområden och på olika platser i landet.  Var och en 

bidrar dock med sitt eget speciella perspektiv, och resultatet ger tänkvärda stickprov över upplevelser 

och synsätt från bemanningsanställda journalister och bemanningschefer inom mediebranschen. 

Tema 1 – Anställningsformens påverkan 

Journalisternas berättelser om hur bemanningsanställningen har påverkat deras arbetssituation skiljer sig 

kraftigt åt. Daniel och Kalle tycker inte att deras situation har påverkats nämnvärt. Lotta ser både för- 

och nackdelar. Eva är starkt kritisk. Ida anser att bemanningsanställda har bättre möjligheter att påverka 

och har en bättre situation än vikarierna. Carin menar att allt beror på vilken grupp de jämför sig med. 

Resultaten visar att arbetssituationen för bemanningsanställda journalister kan se mycket olika ut. 

   Olofsdotters studier antyder konflikter under ytan mellan bemanningsanställda och chefer, men att de 

inte uttrycks öppet därför att de anställda är rädda för att förlora jobbet.
219

 Detta stämmer till viss del 

med min undersökning. Lotta och Eva berättar om många konflikter och problem som de och deras 

kollegor ofta håller tyst om, just i rädsla för att kanske förlora sin anställning. Kalle och Daniel däremot 

upplever inte konflikter, med undantag för Kalles första tid som bemanningsanställd. 

   Olofsdotter fann vidare stimulans och potential inom bemanningsbranschen, men också osäkerhet och 

motstridiga krav. Cheferna kunde till exempel tvingas prioritera krav på lönsamhet, där ekonomisk 

effektivitet ställs mot medmänsklighet.
220

 Här skiljer sig mina resultat från Olofsdotters. Ida upplever 

inte alls några ”motstridiga krav”, utan tycker att hennes kontakt med de anställda är nära och bra, och 

att verksamheten löper i stort sett problemfritt. Inte heller Carin upplever några sådana krav. 

   Andra saker som Olofsdotters fann var att de bemanningsanställda går balansgång mellan känslan av 

främlingskap och att vara en outsider, i relationen till sitt kundföretag. De måste flytta runt mycket, och 

därför kunna hantera ojämlikheter i makt och att kanske bli utestängda och stigmatiserade.
221

 Här finns 

en del likheter med min undersökning. Både Lotta och Eva känner ett starkt utanförskap, att de till 

exempel inte har samma rättigheter som de fast anställda, men också i att känna sig ”reducerad till en 

mindre person” och att vara lite av ”den främmande fågeln”. Kalle har en viss "outsider-känsla" 

gällande arbetsvillkoren, men i alla arbetsmoment känner han sig helt delaktig på sin arbetsplats. 

Daniels synsätt däremot är rakt motsatt, han upplever att alla på hans redaktion respekteras och 
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uppskattas. Daniel säger dock att han är medveten om löneskillnaderna jämfört med de fast anställda. 

Ida ser inga problem kring hennes anställda och deras anpassning till redaktionerna. Carin menar att det 

är olika för varje individ. 

   Nygren tar upp diskussionerna kring att arbete idag är inne i en förändringsprocess och att de invanda 

arbetsformerna försvagas alltmer – att jobba heltid med en särskild identitet och yrkesbana livet igenom 

urholkas, fackföreningar och lagar blir allt svagare.
222

 Organisationen Bemanningsföretagen tangerar 

även identitetsbegreppet, när de säger att bemanningsanställda alltid kan vända sig till sin chef på 

hemmabasen – som de anser är bemanningsföretaget.
223

 Detta håller ingen av mina respondenter med 

om fullt ut. Eva menar att arbetssituationen mycket handlar om just identitet, och att hon nu inte känner 

sig riktigt hemma någonstans. Lotta känner sig till viss del hemlös, men ser ändå redaktionen som sin 

hemmabas. Kalle och Daniel ser redaktionen som sin hemmabas utan att tveka. Carin menar att 

bemanningsföretaget aldrig kan bli hemmabasen för journalisterna. Idas synsätt skiljer sig här från de 

andra – hon menar att journalisternas hemmabas är både bemanningsföretaget och medieföretaget.  

   Organisationen Bemanningsföretagens undersökning visar att 75 % av de bemanningsanställda anser 

sig bli väl bemötta av kundföretagen, och organisationen menar att det visar på en stolt yrkeskår till 

största delen nöjda.
224

 Denna bild stämmer ganska bra in på Daniel och Kalle. Daniel anser till exempel 

inte att det finns något A- och B-lagstänkande på hans redaktion. Kalle upplevde visserligen problem i 

början, men är idag nöjd med sin arbetssituation. Eva och Lotta däremot berättar om problem och i vissa 

fall stor vantrivsel på sina redaktioner. Ida anser journalisternas samarbete med ordinarie personal på 

medieföretagen är okomplicerat och att A- och B-lag inte existerar. Carin betonar hur viktigt det är med 

möten och medarbetarsamtal för journalisterna, och att finna bästa möjliga lösningar för alla parter. 

   Håkansson/Isidorson säger angående LAS-diskussionen, att ”i normalfallet” och enligt lagen, så inte 

bara kan utan skall en person ha en fast anställning på bemanningsföretag. De tillfälliga jobben anses 

dock öka flexibiliteten och gynna tillväxten, och den svenska arbetsrätten kan därför utgöra ett hinder 

för flexibiliteten.
225

 Uppgifter som motsäger ”normalfallet” har framkommit i min studie. Daniel uppgav 

till exempel att så många som hälften av deras anställda inte har garantilön – att folk tvingats avsäga sig 

den för att alls bli anställda. Eva säger att hennes bemanningsföretag vill att särskilda kompetenser ska 

undantas från LAS.  Lotta anser att medieföretag använder bemanningsföretag för att hålla kvar gamla 

vikarier, och frågar sig om bemanningsföretagens roll är att skydda medieföretagen från LAS. 
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Tema 2 – Vad ”den flexibla rollen” innebär 

Olofsdotter talar om ”flexibilitetens främlingar”, anpassningsbara personer utan större behov av lojalitet 

eller gemenskap och som kan hantera en osammanhängande tillvaro. Hon säger att bemanningssystemet 

kan ge ökad kunskap och större erfarenhet, men menar att det också kan skapa konflikter och leda till 

utsugning av de anställda.
226

 Evas och Lottas erfarenheter stämmer här väl överens med Olofssons 

studier. Eva upplever ”den flexibla rollen” som mycket betungande – det som var flexibelt för 

arbetsgivaren var mycket instabilt för henne själv. Lotta tycker att just hemlösheten och flexibiliteten är 

svårast, att vara alla till lags men inte veta om man är uppskattad. Kalles och Daniels bild av ”den 

flexibla rollen” stämmer däremot inte alls med Olofssons studie. Kalle ser det mest som ett teoretiskt 

koncept och Daniel upplever inga problem kring flexibilitetskraven. Ida tycker att ”den flexibla rollen” 

är ett luddigt begrepp, och på hennes företag flyttar inte heller journalisterna runt särskilt mycket. På 

Carins företag försöker de samla journalisterna på några få tidningar, just för att skapa någon slags 

trygghet och kontinuitet för dem. 

    Atkinsons modell menar att användandet av tillfällig personal kan skapa en uppdelning på 

arbetsplatsen i form av kärna och periferi, där kärntruppen separeras från de övriga. Kärnan får en 

tryggare anställning och möjligheter till karriär, som gruppen i utkanten får betala – oftast de 

tidsbegränsat anställda med sämre arbetsvillkor.
227

 Även Nygren diskuterar en ny typ av arbetsdelning 

på väg att växa fram, med paralleller till Atkinsons modell – en polarisering mellan en kärna av 

välutbildade personer med stor självständighet och en flexibel grupp som anlitas efter behov.
228

 

   Detta perspektiv med kärna och periferi är speciellt intressant att jämföra med min undersökning. 

Studiens resultat visar att Atkinsons och Nygrens modeller, med en uppdelning av olika grupper på 

arbetsplatserna, stämmer väl med två av journalisternas situation. Eva och Lotta upplever att de har det 

betydligt sämre än de fast anställda på redaktionen i många avseenden, med otryggare avtal, sämre 

lönevillkor och mer krävande arbetstider. I Kalles och Daniels fall däremot stämmer modellerna enbart 

gällande vissa villkor, som att de vet att de har sämre lön och att Kalle inte känner samma trygghet som 

om han hade haft en fast anställning. 

   Eva och Lotta berättar också om att de upplever högre krav och att de känner sig mindre värda. Detta 

kan kopplas till det som Nygren tar upp – att personal som anses mindre viktig alltmer köps in, av till 

exempel bemanningsföretag, vilket gör att vissa arbeten värderas upp medan andra klassas ned.
228 

  

                                                 
226

 Olofsdotter, s 53. 
227

 Wester/Wålsten, s 10-13. 
228

 Nygren, s 61-62. 



40 
 

Tema 3 – Förenligheten med grundvalen inom journalistiken 

Wester/Wålsten fann att Atkinsons modell delvis stämmer med deras studie: att det avgörande för 

känslan av självbestämmanderätt var kopplat till vilken uppgift journalisten hade. Chefer och fast 

personal upplevde sig ha mer inflytande över sin arbetssituation, och deras undersökning visade att även 

vinstdrivande motiv påverkar journalistikens förutsättningar. På sikt menar därför Wester/Wålsten att 

det kan skapas ett A- och B-lag inom journalistyrket – en liten kärna med trygghet och självständighet, 

medan de flesta hamnar i utkanten och blir hårt styrda.
229

 

   Att vinstdrivande motiv inverkar på journalistiken stämmer väl med fallet SVT – ledningen uppgav 

där vid flera tillfällen att den ekonomiska situationen vara skälet till den problematiska situationen. 

Även om jag starkt ifrågasätter det etiskt försvarbara kring vissa av händelserna på SVT, söker jag även 

förstå utvecklingen i den större kontext Djerf/Weibull talar om.
230

 SVT verkar på samma spelplan som 

alla andra medieföretag och måste anpassa sig till de tuffare spelregler som råder idag. Carin däremot 

uppgav att hennes bemanningsföretag har andra förutsättningar, just för att de inte har någon ekonomisk 

piska över sig. Med tanke på den rådande mediekommersialiseringen, ställer jag mig frågande till detta. 

Det normala idag är trots allt att företag är vinstdrivande. Emellertid kanske hennes företag inte är lika 

hårt vinstdrivande som många andra bemanningsföretag är. Men med dagens hårda konkurrens på 

mediemarknaden, tvivlar jag starkt på att något medieföretag undslipper den vinstdrivande piskan. 

   Gällande självständigheten upplever varken Daniel eller Kalle några skillnader mot tidigare. Eva och 

Lotta däremot ser det som problematisk att kunna arbeta självständigt under otrygga arbetsvillkor, med 

tankar om att när de flesta i branschen själva använder bemanningsföretag vill ingen peka finger åt 

någon annan. Lotta tror att den grävande journalistiken drabbas hårt, och anser att ekonomin styr allt 

mer och att detta skadar journalistiken generellt. Ida säger att det inte är lättare för dem än för vilken 

inhoppsvikarie som helst, men anser att de ändå har en stabilare situation. Carin pekar på att de trots allt 

har anställningstrygghet och framhåller att bra journalister ska vara kritiska och granskande. 

   Håkansson/Isidorson menar att det inte finns någon homogen grupp bland de tillfälligt anställda – 

vissa har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation medan andra har sämre chanser. De tar också 

upp att de tidsbegränsat anställda upplever starkare osäkerhet och högre prestationskrav, vilket man tror 

beror på att de vill ha en fast tjänst.
231

 Att möjligheter och arbetssituation skiljer sig kraftigt åt mellan 

olika individer stämmer mycket väl med mina resultat. Både Eva och Lotta anser sig ha en mycket 

osäker arbetssituation och känner sig tyngda av höga prestationskrav, men de berättar också hur ytterligt 
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lojala de trots allt är mot sitt medieföretag – just för att de kanske ändå hoppas på att få en fast 

anställning. Kalle och Daniel däremot känner sig i stort sett nöjda och trygga med sin anställning.  

  I inslaget i SR P1, Medierna, framkom att många bemanningsanställda på SVT inte vågade gå ut öppet 

med kritik mot sitt företag. Kritikerna ansåg att SVT-ledningen inte vill granska bemanningsföretag 

därför att de själva använder dessa. Morgan Olofsson, redaktionschef på Rapport, svarade nekande och 

menade att om journalister upplever någon slags censur, då ska de säga till, för detta skulle vara ett 

allvarligt brott mot journalistikens grundprinciper.
232

 

   Gällande frågan om censur är mina respondenter eniga – ingen av dem kände sig censurerade eller att 

de självcensurerar sig. Däremot nämner Lotta att hon kan uppleva en intern censur; att hon och hennes 

kollegor till exempel inte törs lägga jobba och inte törs ta ut svängarna. Eva menar att de här problemen 

är kopplade till att de inte längre kan göra alla jobb – att de inte längre kritiskt kan granska företag som 

anlitar bemanningsföretag. Men varken Daniel eller Kalle ser några större problem kring denna fråga. 

Kalle tycker mer att det handlar om person än om system. Ida har inte märkt av några sådana problem 

på sitt företag, och anser att detta att inte våga säga ifrån kan hända i alla beroendeförhållanden. Carin 

menar att det inte handlar om anställningsform, utan att det måste skapas ett sunt och öppet klimat på 

företaget, så att alla vågar säga vad de tycker. 

 

Slutsatser och diskussion 

Studien av journalister på bemanningsföretag ger en komplex bild. Aktörerna har delvis en likartad syn, 

men i stora delar skiljer sig deras berättelser åt. Skildringarna ger en brokig bild, svår att överblicka. 

   Min första frågeställning handlar om anställningsformens inverkan på journalisternas arbetsvillkor. 

Kalle och Daniel, kände sig överlag ganska nöjda med sin situation. En starkt bidragande orsak kan vara 

att båda är placerade på långa uppdrag, de arbetar alltid på samma redaktion och har fasta arbetstider. 

Eva och Lotta däremot var i stora drag mycket frustrerade och missnöjda över sin arbetssituation, och 

menade att det påverkade deras hälsa på ett synnerligen ogynnsamt sätt. 

   Gällande hur kommunikationen fungerade på bemanningsföretagen, framkom en del intresseväckande 

aspekter. Kalle, Lotta och Eva upplevde att det fungerade dåligt kring själva administrationen. Det var 

rörigt, brist på information och kommunikationen med bemanningsföretaget skedde alltför sällan eller 

fungerade dåligt. En intressant motbild kom från bemanningschefen Carin, där hon framhöll hur viktiga 

medarbetarsamtalen är på hennes företag och att hon lägger ned mycket tid på detta. Även tidsplanering 

och mixen av långa och korta uppdrag i Carins företag, målade en stark konstrast till Evas och Lottas 

arbetssituation, eftersom de sällan visste mer än några veckor framåt hur deras scheman såg ut. 
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   Studien visar att villkor och arbetssituation skiljer sig kraftigt åt mellan olika bemanningsföretag och 

medieföretag. Daniel, som har tillgång till en bredare bild i sin roll som fackrepresentant, berättade att 

bemanningsföretag kan styras på helt olika sätt. Alla journalister i undersökningen efterlyste bättre och 

tydligare riktlinjer kring hur bemanningsföretag ska skötas. 

   I min analys av de olika delaspekterna framkom att respondenternas svar bara till viss del stämde 

överens med tidigare forskning i angränsande fält. Gällande konflikter under ytan beskrevs detta mest 

bara i Evas och Lottas situation. Jag fann heller inga paralleller till att bemanningschefer skulle uppleva 

motstridiga krav. Det främlingskap som Olofsdotters studie visar att många bemanningsanställda 

upplever, fann jag dock vissa likheter med. Båda Lotta och Eva upplevde ”outsider-känslan” mycket 

starkt, Kalle till en mindre del och Daniel inte alls. 

   Jag finner det intressant att ingen av journalisterna såg bemanningsföretaget som sin hemmabas, 

såsom bemanningsföretagens bransch- och arbetsgivareorganisation beskriver saken. Alla journalisterna 

identifierade sig istället med sina medieföretag. Samtidigt uttrycktes ambivalens och känslor av 

hemlöshet och rotlöshet av Eva och Lotta. Att bemanningsanställda skulle vara en stolt yrkeskår där de 

flesta trivs, stämmer inte med mina resultat. Kalle och Daniel trivdes förvisso ganska bra och kände sig 

trygga, men uttryckte att mycket fanns kvar att önska kring arbetsvillkor och kollektivavtal. Kalle 

efterlyste även en högre status i yrket. Men Eva och Lotta var så långt ifrån ”en stolt yrkeskår” man kan 

komma, med berättelser om värdelöshetskänslor, stark vantrivsel och dålig hälsa som följd. 

   I LAS-diskussionerna står ord mot ord – arbetsgivaren säger en sak, de anställda en annan. Alla fyra 

journalisterna beskrev vad de ansåg vara medieföretagens försök att kringgå LAS-reglerna. Detta knyter 

an till Håkansson/Isidorsons diskussion, om den svenska arbetsrätten utgör ett hinder för flexibilitet och 

tillväxt. Även Nygrens diskussion om ”en ny arbetsdelning”, med stora skillnader i trygghet, förmåner, 

lön och arbetstider, stämmer in på mina resultat. Här kan finnas många allvarliga problem att ta itu med. 

Har de moderna förändringarna i arbetslivet ”vuxit ur” LAS? Behövs nya fräscha riktlinjer utarbetas? 

   Min andra frågeställning handlar om flexibilitetsbegreppet. Här fick jag överlag ganska få svar, men 

begreppet vävs även in i andra aspekter av undersökningen. De sex respondenterna gav helt olika bilder 

av sin syn på ”den flexibla rollen”. Lotta och Eva fann flexibilitetskraven mycket betungande, medan 

Daniel och Kalle knappt hade reflekterat över saken. Ida uppfattade begreppet som luddigt. Carin 

försökte hitta balans mellan flexibilitet/stabilitet, genom till exempel medarbetarsamtal och frikostighet 

med tjänstledighet. Flexibilitetsbegreppet inom arbetslivet framstår som ett mycket tänjbart koncept, 

som kan tolkas med stor variation. 

   Atkinsons kärna-periferi-modell stämmer delvis med mina resultat från min undersökning. Eva och 

Lotta med sina sämre arbetsvillkor kan placeras i ytterkanten på Atkinsons modell, medan Kalle och 

Daniel visserligen skulle hamna närmare mitten med sin tryggare arbetssituation, men de är inte på 
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långa vägar delaktiga i den mittersta kärnan som erhåller de bästa förmånerna. Kärngruppens privilegier 

betalas troligen av de perifera grupperna, med sina avgjort sämre löneavtal. Som jag ser saken finns inte 

bara en risk att A- och B-lag skapas inom journalistyrket – den uppluckringen har redan startat. 

   Professor Pollert kritiserar Atkinsons modell, och menar att flexibiliteten är kopplad till företagens 

strävan att utnyttja sin personal. Utifrån den bild min studie ger, tycks bemanningsföretagen styras både 

av ekonomiska vinstintressen och av en strävan att ”använda personal flexibelt” – vilket kan bli till 

utnyttjande när hänsyn inte tas till vad som är flexibelt för den anställde. Kan både förutsättningarna på 

marknaden och ett hårt användande av personalen ligga bakom denna utveckling på arbetsmarknaden? 

Kan det finnas även andra – inte synliga motiv? 

   Min tredje frågeställning handlar om arbetsformens förenlighet med grundvalen inom journalistiken. 

Wester/Wålstens diskuterar just riskerna för A- och B-lag inom journalistyrket, med den lilla kärnan i 

mitten och flertalet i utkanten. Kalle och Daniel såg inga större skillnader jämfört med tidigare kring att 

arbeta självständigt, men Daniel talade också om att bemanningsföretagen styr sin verksamhet på helt 

olika sätt. Eva och Lotta berättade om stora skillnader som tydde på A- och B-lag. Min studie är 

förvisso liten, men Evas och Lottas berättelser stöds av liknande problematik som rapporterats i 

medierna. Vilket av dessa styrsätt som huvudparten bemanningsföretag väljer i framtiden, kan komma 

att avgöra många journalisters arbetsvillkor och möjligheter att arbeta fritt och självständigt. Ida och 

Carin menar att de bemanningsanställda ändå har en stabilare situation än vikarierna. Men vilket pris får 

journalisterna betala för bemanningssystemets nya form av arbetsuppdelning? 

   Håkansson/Isidorson framhåller att de tillfälligt anställda inte är någon homogen grupp. Mina resultat 

pekar tydligt i samma riktning – möjligheterna att påverka sin arbetssituation, upplevelsen av osäkerhet 

och högre krav skiljer sig kraftigt åt, både mellan individer och mellan bemanningsföretag. Upplevelsen 

av arbetssituation och självständighet, framstår i min studie som ett invecklat nätverk av inre och yttre 

faktorer. Vissa av dessa kan individen påverka – andra får denne helt enkelt lära sig att uthärda. 

 

Vidare forskning 

Eftersom journalisters arbetssituation på bemanningsföretag har studerats ytterst lite, bidrar all slags 

forskning inom detta fält till ökad kunskap och utveckling. Ett annat stort problem inom media, som 

framkom via sidospår under min undersökning, är frågan kring redaktionellt material som luckras  upp 

med reklam. Därför kan det behövas forskning kring bemanningsanställda journalister som också tar 

uppdrag som informatörer. En annan fråga är om bemanningssystemets utveckling bidrar till att en liten 

krets personer cirkulerar mellan olika medieföretag, vilket kan göra nyheterna alltmer homogena. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Atkinsons modell “The Flexible Firm” (bild och förklaringar från Wester/Wålsten s 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I mitten finns de som är anställda på heltid, med hög anställningstrygghet och stora 

möjligheter att avancera inom sitt yrke. 

 Den första perifera gruppen arbetar på heltid, men har en lägre grad av 

anställningstrygghet och ganska små möjligheter att avancera inom yrket. 

 Den andra perifera gruppen är anställda som oftare har kunskaper inom speciella 

områden, och därför utgör de delvis en funktionell flexibilitet för företaget. (Till 

exempel vikarier, projektanställda och de som arbetar deltid.) 

I Atkinsons modell ses bemanningsföretagen i den yttersta ringen till vänster. Man kan 
anta att bemanningsföretagen utgör både numerär och funktionell flexibilitet för 
företaget, men att dessa har en lägre prioriteringsgrad. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för journalister i bemanningsföretag 
 
Semistrukturerad intervjuguide: behöver inte följas strikt, utrymme ges för intervjupersonernas spontana tankar och 

fördjupade resonemang samt följdfrågor. De som så önskar kommer att presenteras anonymt och inga detaljfrågor kan ställas 

kring information som kan röja deras identitet. 

[BA = bemanningsanställd. BF = bemanningsföretag. KF = kundföretag] 

 

 

Inledande fråga: Hur länge har du arbetat som journalist, och varför blev du bemanningsanställd? 

 

Tema 1: Arbetsformens påverkan på journalistens arbetsvillkor och arbetssituation 
 

Hur upplever du det BF som du arbetar för? 

Vad fungerar bra/mindre bra? Vilka förändringar skulle du vilja se? 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med din tidigare syssla? 

Vilka möjligheter har du att påverka dina arbetsvillkor? 

 

Hur upplever du redaktionerna, kundföretagen (KF), på det medieföretag du hyrs ut till? 

Hur fungerar samarbetet med den ordinarie personalen på redaktionerna? 

Hur upplever du detta att byta arbetsplats/redaktioner, kanske ganska ofta? 

Kan det faktum att du kommer ”utifrån” inverka på din arbetssituation? 

Vad tycker du fungerar bäst/sämst i ditt arbete på olika redaktioner? 

Vilken ser du som din ”hemmabas” – BF eller KF? 

 

Tema 2: Vad innebär ”den flexibla rollen” för BA journalister 
Ordet flexibilitet och anpassningsförmåga används flitigt i diskussioner och debatter kring bemanningsbranschens 

verksamhet och dess olika aktörer. 

 

Vad innebär flexibilitet för dig i din nuvarande yrkesverksamhet? 

Kan du ge några exempel på när du ”arbetar flexibelt”? 

Hur fungerar balansen mellan flexibilitet/stabilitet och kontinuitet/trygghet? 

Vilka krav på att ”vara flexibel” känner du som BA? 

Hur tycker du att ”den flexibla rollen” fungerar rent praktiskt? 

 

Tema 3: Arbetsformens förenlighet med grundvalen inom journalistiken 
Journalistiska grundprinciper – sanning, oberoende granskning, vara ett forum för en öppen samhällsdebatt – om dessa 

kvaliteter ska kunna uppfyllas krävs att journalisten kan styra självständigt över sitt dagliga arbete. 

 

Vad kan hända med journalistiken om BA journalister känner att de har en osäker position? 

Hur mycket anser du dig kunna jobba självständigt i din BA? 

Är det någon skillnad jämfört med din tidigare journalistiska anställningsform? 

Har du känt dig censurerad eller självcensurerat dig inom ramen för din bemanningsanställning? Om så är fallet, 

vilka tankar har du kring saken? 

Hände detta även under din tidigare anställningsform, innan du jobbade som BA? 

 

Vad skulle du kunna göra för att minska det eventuella glappet mellan praktik och ”ideal”? 

Hur ser du på möjligheterna att få gehör för dina egna idéer i denna fråga inom din BA? 

 

 

Avslutande fråga 
Med den erfarenhet du har idag, skulle du ha gjort samma sak igen, det vill säga börjat arbeta i ett BF? 

Skulle du rekommendera även andra att söka sig till BF? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för ansvariga chefer på bemanningsföretag 

 
Semistrukturerad intervjuguide. Frågorna behöver inte följas strikt: utrymme ges för intervjupersonernas spontana tankar, 

fördjupade resonemang samt följdfrågor. (Om så önskas kommer IP:s att hållas anonyma.) 

[BA = bemanningsanställd. BF = bemanningsföretag. KF = kundföretag] 

 

 

Inledande fråga: Hur länge har du arbetat som BF/KF-chef, och varför blev du det? 

 

 

Tema 1: Arbetsformens påverkan på journalistens arbetsvillkor och arbetssituation  
 

Hur upplever du det BF/KF som du arbetar för? 

Vad fungerar bra/mindre bra?  

Vilka förändringar skulle du vilja se? 

Vilka möjligheter har BA journalister att påverka sina arbetsvillkor? 

 

Vilken är din uppfattning kring journalisters arbetssituation anställda på ert BF/KF? 

Hur fungerar journalisternas samarbete med ordinarie personal ute på KF? 

Hur fungerar anpassning till de skiftande arbetsplatserna? 

Vilken är journalisternas ”hemmabas”? 

Vad tycker du fungerar bäst? Sämst? 

 

Tema 2: Vad innebär ”den flexibla rollen” för BA journalister 
 
Ordet flexibilitet och anpassningsförmåga används flitigt i diskussioner och debatter kring bemanningsbranschens 

verksamhet och dess olika aktörer. 

 

Vad innebär flexibilitet för era anställda journalister? 

Kan du ge några exempel på när BA journalister ”arbetar flexibelt”? 

Hur fungerar flexibilitetskraven i relation till journalistens önskan om trygghet, stabilitet och kontinuitet? Har ni 

lyckats upprätta en balans mellan dessa motsatta fält? 

Hur bra tycker du att journalistens ”flexibla roll” fungerar, rent praktiskt? 

 

Tema 3: Arbetsformens förenlighet med grundvalen inom journalistiken 

 
Journalistiska grundprinciper – sanning, oberoende granskning, ett forum för en öppen samhällsdebatt – om dessa kvaliteter 

ska kunna uppfyllas krävs det att journalisten kan styra självständigt över sitt dagliga arbete. 

En del BA journalister känner att de har en osäker position, och uttrycker missnöje med sina arbetsvillkor och sin 

arbetssituation.  

 

Hur mycket självständighet anser du att en BA journalist har i sitt jobb? 

Finns det risk för censur/självcensur när det gäller bevakningen av vissa ämnen, som en del BA journalister säger 

sig uppleva? 

För ni en dialog med era BA journalister om förbättringar kring deras arbetssituation?  

Hur tycker du att den kommunikationen har fungerat? 

 

 

Avslutande fråga 

 

Tror du att BA journalister är en arbetsform som kommer att minska eller växa i framtiden? 
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Bilaga 4 – Siffror från SJF över bemanningsanställda journalister 

 
Resultatet är från en löneenkät SJF nyligen genomfört, tillhandahållen av Maria Tillström på SJF, den 22 

december 2010. Underlaget är dock för litet och felkällorna för stora för att kunna ses som statistik. Enkäten är 

utskickad till företrädare på ett urval av SJF:s klubbar, som har fått uppskatta hur många inhyrda som finns på 

deras arbetsplats. 

   Enkäten skickades till 179 klubbar på arbetsplatser med kollektivavtal. 73 klubbar besvarade enkäten, varav 13 

stycken uppgav att deras arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. Det kan alltså finnas många klubbar vars 

arbetsgivare anlitar bemanningsföretag, men som inte har besvarat enkäten. 

   Tillström uppger att hon inte utifrån dessa siffror kan dra några slutsatser om Medieföretagens siffror, utan det 

är endast avsett som ett underlag för SJF:s interna arbete. Men eftersom praktiskt taget inga uppgifter har funnits 

kring detta tidigare, finner jag det ändå intressant att ta med denna statistik. 

 

Frågorna löd: 
Anlitar er arbetsgivare bemanningsföretag? 

Om ja, Vilket bemanningsföretag är det som anlitas av er arbetsgivare? 

Hur många personer är inhyrda från bemanningsföretag för journalistiskt arbete av er arbetsgivare? 

Hur många personer är tillsvidareanställda för journalistiskt arbete hos er arbetsgivare? 

  

Sammanställning av svaren: 

 

18,1 % av de som svarade, uppgav att deras arbetsgivare anlitar bemanningsföretag. 

 

Kompetens i Skåne: 2 företag, totalt cirka 15-20 anlitade och 191 tillsvidareanställda. 

 

Manpower: 1 företag, för närvande inga anlitade, uppgiftslämnaren har ingen kännedom om 

hur många som är tillsvidareanställda. 

 

Marieberg media: 3 företag, totalt cirka 50 anlitade och cirka 350 tillsvidareanställda.  

 

Mediakompetens: 3 företag, totalt strax över 30 anlitade och cirka 400 tillsvidareanställda. 

 

Övriga (egenföretagare, enmansbemanning och så vidare): 3 företag, totalt cirka 8 anlitade och 

cirka 300 tillsvidareanställda 

 

(SVT): Media Resurs, Manpower, Mediakompetens, Academic Work och Mediatec: 

Har ingen statistik. Kan däremot uppskatta att toppnoteringarna 2010 kan röra sig runt 100 

inhyrda en och samma dag för att utföra journalistiskt arbete. Uppskattar antalet 

tillsvidareanställda till 1300-1400 personer. 

 

Min summering utifrån ovanstående undersökningsmaterial: 

 

 Bemanningsanställda journalister: cirka 210 

 Tillsvidareanställda journalister: cirka 2590 

 Totala antalet journalister: cirka 2800 

 Bemanningsanställda journalister av de 2800: cirka 7,5 % 


