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Abstract 

Denna c-uppsats syftar främst till att studera frilansjournalisters attityder till den journalistiska 

yrkesidentiteten och yrkesideal samt till arbete inom information och PR, utifrån tidigare 

forskning om frilansjournalistik och medieteoretiska utgångspunkter. Frågeställningarna är: 

1. Vilka motiv hade frilansjournalisterna i populationen för att bli frilansare? 

 Förändras motiven för frilansarbete inom journalistik under åren som frilansare? 

2. Hur påverkas den journalistiska yrkesidentiteten av att vara frilansare?  

Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag utanför frilansjournalistik? Vilka 

drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag inom information och/eller PR? Hur ser 

populationens attityder till olika yrkesideal ut, och hur kan dessa relateras till 

inställningen att ta uppdrag inom information och/eller PR? 

Enkätundersökningen genomfördes med alla frilansmedlemmar som ingår i SJF:s 

Frilanskatalogen. Över hälften av de drygt 300 respondenterna hade inom de senaste två åren 

tagit uppdrag eller haft arbete utanför frilansjournalistik och en tredjedel hade tagit uppdrag 

inom information, och ett fåtal inom PR. Ekonomiska anledningar var huvudmotivet till att ta 

uppdrag eller arbete utanför frilansjournalistik överlag och inom informationsbranschen i 

synnerhet. Yrkesidealen skiljde sig inte betydligt från tidigare undersökningar med svenska 

journalister, och motiven till varför respondenterna gjort sitt yrkesval hamnade i linje med 

tidigare forskning med fokus på frihet. Samtidigt hade en tredjedel inom de senaste två åren 

funderat på att yrkesväxla från journalistik till information eller PR. 
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1 Inledning 

 

 

I The Handbook of Journalism Studies (2009) skriver Wahl-Jorgensen och Hanitzsch:  

”Research tends to overlook particular categories of newsworkers. It predominantly 

charts the professional cultures of privileged full-time news reporters over casualized, 

multi-skilled, and free-lance journalists…”1 

En alumniundersökning genomfördes mellan 2009 och 2011 vid Södertörns högskola med 

före detta journaliststudenter. De tillfrågade studenterna hade tagit examen två respektive fem 

år tillbaka och resultatet visar att totalt 18 procent av de som hade journalistjobb arbetade som 

frilansare.2 Undersökningar vid Göteborgs universitet (JMG) visar på liknande siffror.3 

Hösten 2015 utgjorde frilansjournalister 14,5 procent av SJF:s yrkesaktiva medlemmar. 

Samtidigt har personaluthyrning där journalister anställs av bemanningsföretag blivit 

vanligare. Flera mediekoncerner har i dag egna bemanningsbolag, exempelvis Schibsted 

Media som hyr ut personal till Aftonbladet och Mittmedia Kompetens som hyr ut personal till 

tidningar inom koncernen.4 

Fler blir egenföretagare i Sverige. Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar på att det 

2013 fanns drygt 800 000 enmansbolag totalt i landet, vilket är en ökning med 200 000 sedan 

2003. Arbetsmiljötidningen Du & Jobbet, som presenterar siffrorna, har talat med 

fackförbund, däribland Svenska Journalistförbundet, som har framhållit att en del av 

egenföretagarna blivit det ”under tvång”, för att kunna fortsätta att arbeta.5 

Under mina studier vid Journalistik- multimedieprogrammet (JMM) vid Södertörns högskola 

har jag inte fått någon vidare inblick i vad det innebär att vara frilansjournalist. I samband 

med upptäckten att det inte finns någon uppsjö av forskning kring frilansare, tyckte jag att det 

kändes angeläget att forska vidare i ämnet.  

Under hösten 2015 har SJF låtit genomföra en enkätundersökning med alla förbundets 

frilansmedlemmar. Rapporten, den andra inom projektet ”Otryggheten i mediebranschen”, 

                                                           
1 Wahl-Jorgensen och Hanitzsch, The Handbook of Journalism Studies, 12. 
2 Nygren, ”Tillfällig och flexibel – arbetsmarknad och yrkesroller för journalister i förändring”, 25. 
3 Ibid, 33  
4 Werne, Köparens marknad, 9. 
5 Du & Jobbet, ”Allt fler startar eget för att rädda jobbet”. 
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från november 2015 pekar på lägre arvoden och tuffa ekonomiska förutsättningar för 

frilansjournalister. Svaret för att klara ekonomin har för många frilansare blivit att söka sig till 

andra arbeten, däribland att ta uppdrag inom information eller PR.   

I kontrast mot bister statistik när det kommer till ekonomi har tidigare forskning visat att 

frilansjournalisters yrkesval är kopplat till frihetsbehov och behov av självbestämmande.  

Uppsatsens disposition är som följer: efter kapitlet Syfte och frågeställningar kommer jag i 

kapitlet Bakgrund och tidigare forskning att gå igenom journalistyrkets utveckling, ge 

bakgrund till frilansjournalistiken och informationsbranschen, resonera kring tidigare 

forskning om frilansjournalistik samt yrkesideal. I kapitlet Teori presenterar jag de begrepp 

som senare kommer att vara till hjälp för uppsatsens avslutande analysdel. Därefter redogör 

jag för undersökningens tillvägagångssätt i kapitlet Metod och urval, efter det följer kapitlet 

Definitioner. I kapitlet Resultat och analys genomför jag en första nivå av analysen, som tar 

hänsyn till jämförande statistik samt tidigare forskning. I det avslutande kapitlet Slutsatser 

och diskussion presenterar jag den andra analysnivån, där frågeställningarna besvaras i ljuset 

av resultatet och teorin samt tidigare forskning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Denna c-uppsats syftar till att studera frilansjournalisters attityder till den journalistiska 

yrkesidentiteten och yrkesideal samt till arbete inom information och PR. Uppsatsen 

undersöker också hur frilansjournalisternas arbetsvillkor ser ut i dag. Då en betydande del av 

yrkesverksamma journalister arbetar som frilansar, däribland nyutexaminerade 

journaliststudenter, tycks det motiverat att mer forskning behövs än den som bedrivit hittills 

kring yrkesgruppen. Det är av vikt att få mer insikt kring hur frilansjournalister ser på de 

journalistiska yrkesidealen i takt med att frilansare tar uppdrag inom informations- och PR-

branschen.  

2.2 Frågeställningar 

1. Vilka motiv hade frilansjournalisterna i populationen för att bli frilansar? 

 Förändras motiven för att frilansarbete inom journalistik under åren som frilansare? 

2. Hur påverkas den journalistiska yrkesidentiteten av att vara frilansare?  

Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag utanför frilansjournalistik? 

 Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag inom information och/eller PR? 

Hur ser populationens attityder till olika yrkesideal ut, och hur kan dessa relateras till 

inställningen att ta uppdrag inom information och/eller PR? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1 Journalistikyrkets utveckling 

I takt med att de masspridda dagstidningarna behövde fyllas med material växte 

journalistyrket i slutet av 1800-talet. Nya rotationspressar kunde nu trycka tidningar till en 

lägre kostnad som i sin tur gjorde dem billigare. Samtidigt hade lönearbetet expanderat som i 

sin tur skapade en marknad för tidningarna. Under den här tiden präglades journalistyrket av 

låg status och dåliga arbetsvillkor. Med anledning av detta skapades 1901 Svenska 

Journalistförbundet med Hjalmar Branting i spetsen, med syftet att höja statusen och förbättra 

villkoren.6 Partipressen skapade motsättningar mellan journalister, och att bli journalist ansågs 

mer som ett kall än ett lönearbete. Det skulle dröja till 1940-talet att en legitimitet kring yrket 

kunde byggas upp. Under de efterföljande två decennierna påbörjades en professionalisering 

av yrket – bort från partipress och mot en självständig journalistroll. En höjd status har gjort 

att yrkesgruppen numera tillhör en elit i samhället.7 Docenten Birgit Petersson (2006) skriver 

att de flesta forskare håller med varandra i att utvecklingen inom journalistyrket ”är inne i en 

professionaliseringsprocess och på väg att bli en profession” men att det samtidigt finns en 

oenighet om hur långt denna process har kommit.8 1950- och 1960-talen innebar en tid då SJF 

förstärkte sina positioner, skriver Petersson. Detta genom att professionaliseringsgraden 

höjdes samt att den fackliga profilen förstärktes.9 

De senaste 20 till 30 åren har informationsteknologin förändrat förutsättningarna i samhället 

och lett till ”en ständig tillgång till snabb och billig information”.10 I samband med detta har 

mediebranschen ”både expanderat och glidit samman med näraliggande branscher”.11 Ny 

teknik leder till nya vägar för reklamfinansieringen. Konglomerat som Disney har uppstått 

som fokuserar på kontroll av en hel produktionskedja, och denna ägarcentrering kan också 

exemplifieras med hur lokaltidningar slås ihop. Ett led i denna utveckling visar sig också hur 

flerkanalpublicering och hur så kallade nischmedier uppstår.12 

                                                           
6 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 11. 
7 Ibid, 12 
8 Petersson, Från journalist till murvel – journalistyrkets professionalisering från 1900 till 1960-talet, 23. 
9 Ibid, 424 
10 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 29. 
11 Ibid, 29 
12 Ibid, 30 
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Nygren liknar nya medieföretag vid fabriker, där begrepp som flexibilitet, kundanpassning, 

multikompetens och uppluckrade yrkesidentiteter ingår. Journalisterna ska kunna delta i flera 

led av arbetsprocessen och kunna hantera arbetet i flera medieformer.13  

I mediesektorn minskade antalet anställda mellan åren 1990 och 2005. Mellan de åren sjönk 

antalet anställda från cirka 37 000 till 31 195. Nedskärningarna var störst på dagstidningarna 

där antalet anställda sjönk från 18 000 till 10 000. Samtidigt har antalet anställda inom radio 

och tv ökat.14 

Medlemsantalet i SJF har minskat sedan 2002. Nygren (2010) pekar på en ökad 

genomströmning, då drygt 18 000 personer var med i SJF i början av 2000-talet till drygt 

17 000 år 2009.15 SJF har i sin tur också haft svårigheter att, i ett expanderat medielandskap, 

organisera exempelvis de frilansare vars verksamhet också innefattar arbete inom information, 

reklam och PR.16 Unga människor har visat sig vara svåra att nå för SJF. En undersökning 

genomförd vid Södertörns högskola pekade på att nyutexaminerade studenter som arbetar 

heltid som journalister hade en anslutningsgrad om 60 procent.17 I undersökningen Exit 

journalistik visar Nygren på att omkring fyra av tio av de som valt att lämna SJF byter yrke 

och att majoriteten fortsätter med journalistik. Bland de personer som valde att byta yrke var 

det vanligast att börja arbeta med marknadsföring och information.18 

År 2013 varslades 700 journalister om uppsägning, året dessförinnan blev 900 journalister 

varslade – ett ”omfattande” varsel enligt SJF.19 400 journalister var anmälda som helt 

arbetslösa den 31 december 2013. 1 400 journalister var inskrivna på Arbetsförmedlingen, 

varav många försörjde sig genom vikariat eller timanställningar. Vissa har tillfälliga 

anställningar inom andra branscher och yrken. Vad som kallas yrkesväxling, att helt och 

hållet byta bransch, är vanligare hos kvinnor medan män är i majoritet bland de 

långtidsarbetslösa journalisterna.20 

 

                                                           
13 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 32. 
14 Ibid, 37 
15 Nygren, Journalist – och sen då?, 16. 
16 Ibid, 19 
17 Ibid, 20 
18 Ibid, 52 
19 Svenska Journalistförbundet, Verksamhetsberättelse 2013. 
20 Svenska Journalistförbundet, Verksamhetsberättelse 2013. 
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3.2 Frilansjournalisterna 

Historien bakom ordet ”frilans” går troligen tillbaka till romantiken, där författarna beskrev 

riddartiden på ett idealiserat sätt. Man skrev om medeltida kringdrivande soldater som drog 

sina ”fria lansar” för de saker som de själva trodde på, eller för betalning. Sir Walter Scotts 

berättelse om Ivanhoe är troligen det mest kända exemplet.21 

I SJF:s verksamhetsberättelse för år 2013 skriver Ulrica Widsell, ordförande i Yrkesetiska 

nämnden: ”Otryggheten breder ut sig i vår bransch. Det oroar mig att det kan göra journalister 

tystare och risken finns att nödvändiga etiska diskussioner dämpas. Tidsbrist och stress är 

mörka orosmoln /…/ Frilansmedlemmar vittnar om en allt tuffare tillvaro där behovet att 

kunna försörja sig gör att många tar PR- och kommunikationsuppdrag vid sidan av 

journalistiken, vilket naturligtvis väcker etiska frågeställningar.”22 

Den 30 november 2015 hade SJF 1 833 frilansmedlemmar, drygt 14 procent av det totala 

antalet medlemmar. Av dessa var drygt 1 000 kvinnor. Den 31 december 2013 hade SJF totalt 

17 318 medlemmar. Av dem var drygt 13 000 enkelorganiserade aktiva medlemmar, cirka 

500 var aktiva dubbelorganiserade medlemmar, och resten var tvåförbundsanslutna 

medlemmar, studerandemedlemmar, pensionärer samt passiva medlemmar.23 Antalet 

frilansjournalister i SJF har legat oförändrat omkring 1 800 de senaste tio åren.24 Under 2015 

startade förbundet ett projekt som går under namnet ”Otryggheten i mediebranschen”. Två 

rapporter har publicerats, i juni ”Köparens marknad” och i november ”Frihetens pris”. Den 

senare fokuserar på frilansjournalisters arbetsvillkor och pekar på otryggheter bland 

förbundets frilansmedlemmar. 

Frilans Riks, det distrikt inom SJF som organiserar frilansjournalister, startade i november 

2015 ”Arvodeskampanjen” som tagit fasta på siffrorna som publicerats i rapporten ”Frihetens 

pris” och genomfört intervjuer med frilansjournalister, som man kallar en ”utrotningshotad 

art”. Kampanjen är riktad till mediernas ägare samt till makthavare inom och utanför 

medierna.25 

3.3 Personaluthyrning 

I den första rapporten inom projektet ”Otryggheten i mediebranschen” skriver Werne (2015) 

att personaluthyrning expanderade kraftigt mellan åren 2009 och 2011. Det handlar här om att 

                                                           
21 Hanson, Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens, 88. 
22 Svenska Journalistförbundet, Verksamhetsberättelse 2013. 
23 Svenska Journalistförbundet, Verksamhetsberättelse 2013. 
24 Werne, Frihetens pris, 26. 
25 Frilans Riks, ”Arvodeskampanj – Rädda frilansen!”. 
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journalister anställs av bemanningsbolag som hyr ut personal till kundföretag, i synnerhet 

inom dagspress och tv. Den uthyrda personalen kan vara tillsvidare- eller visstidsanställda och 

faller under Bemanningsavtalet.26 424 personer var bemanningsanställda medlemmar i SJF år 

2014, och de fem största bemanningsföretagen i mediebranschen hade i snitt 430 anställda år 

2014, vilket innebär en ökning med 41 personer från 2008.27 

3.4 Informatörer, kommunikatörer, PR-konsulter 

I studien som publiceras i Opinionsmakarna fokuserar Larsson (2005) på opinionskonsulter 

som sysslar med opinionsbildning: ”De bistår näringsliv, intresseorganisationer, institutioner 

och partier med att skapa opinioner och påverkar därmed samhällets politiska skeende och 

beslutsfattande”.28 Han beskriver en PR- och informationsbransch som i många länder har 

vuxit under 1990- och 2000-talet. För svensk del år 2004 beräknades konsultkåren att omfatta 

omkring 1000 personer, och företagen uppvisade en sammanlagd intäkt på över en miljard 

kronor. Den svenska branschen etablerades omkring 1950-talet, och har de senaste 10 till 15 

åren växt.29 Vad det gäller informatörer inom kommuner i landet genomförde 

radioprogrammet Medierna tillsammans med tidningen Dagens Samhälle en undersökning 

som pekar på att det i dag arbetar dubbelt så många kommunikatörer, cirka 3 800 stycken, i 

Sveriges kommuner och landsting jämfört med hur det såg ut för tio år sedan.30 Tidningen 

Journalisten skrev i april 2013 att en undersökning som föreningen Sveriges Kommunikatörer 

genomfört som pekade på att omkring 20 000 personer arbetade som kommunikatörer i 

landet.31 

Larsson beskriver å ena sidan en liberalpluralistisk syn på PR-verksamhet, där denna är en 

tillgång för det demokratiska arbetet i ett samhälle. Å andra sidan finns en kritisk skola som 

ser samma verksamhet som ett demokratiskt problem, ”inte minst genom de 

opinionsbyggande aktiviteterna”.32 Inom det liberalpluralistiska perspektivet finns tanken att 

PR-verksamheten är en tillgång på så vis att den hjälper ”olika intressen att artikulera sig och 

få fram sin syn och bild i samhällsdebatten”.33 Ur det kritiska perspektivet ses PR-verksamhet 

                                                           
26 Werne, Köparens marknad, 8. 
27 Ibid, 9 
28 Larsson, Opinionsmakarna, 9. 
29 Ibid, 21 
30 Sveriges Radio, ”Svajig reklamgräns och allt fler kommunkommunikatörer”. 
31 Jansson, ”Fler kommunikatörer än journalister.” 
32 Larsson, Opinionsmakarna, 91. 
33 Ibid, 91 
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som ett hot då den syftar till att påverka politiska beslut utan att ha ett demokratiskt ansvar 

eller uppdrag.34 

Enligt Larsson råder en obalans i hur PR-konsulter och journalister ser på varandras 

verksamheter. Å ena sidan uppger konsulterna att de har ”hög aktning för journalistiken och 

mediernas roll i samhället”, men journalisterna å andra sidan ”buntar lätt ihop informatörer 

och konsulter” och intar en syn där man kan vara utan båda i den journalistiska verksamheten. 

Samtidigt anser vissa att man kan ha nytta av informatörer och konsulter.35  

3.5 Tidigare forskning om frilansjournalistik 

I artikeln Freelance journalists as a flexible workforce in media industries påvisar Maria 

Edström och Martina Ladendorf att valet att arbeta som frilansjournalist hör ihop med livsstil 

samt entreprenörskap och flexibilitet. Materialet till den kvantitativa delen i deras 

undersökning är hämtat ur surveyundersökningar från Göteborgs universitet från åren 1989, 

1994, 1999 och 2005 där cirka 2000 journalister inkluderades i varje surveyundersökning. 

Undersökningen innehåller också en kvalitativ intervjustudie med 13 frilansjournalister i 

Norrbotten. Det kvantitativa materialet visar på att frilansjournalister är mer tillfreds med sin 

livssituation än andra journalister. Resultaten från intervjuerna visar på att valet att arbeta som 

frilans erbjuder en livsstil som präglas av frihet och flexibilitet.36 Författarna diskuterar kring 

huruvida denna livsstil kan kopplas till trender i samhället i allmänhet och arbetsmarknaden i 

synnerhet som har resulterat i en högre grad av individualisering och flexibilitet. Sett till 

entreprenörskap angav de intervjuade att de hade större chans till självförverkligande genom 

att vara frilansare än genom att vara anställda.37 

Det blir intressant att jämföra frilansjournalisternas drivkrafter i denna uppsats undersökning 

med de resultat som Edström och Ladendorf publicerat, och då i synnerhet vilken roll frihet 

och flexibilitet spelar för populationen. 

Vidare har Martina Ladendorf (2013) undersökt hur frilansjournalister ställer sig till att arbeta 

med information och PR. En intervjustudie med 13 frilansjournalister visade på att nästan 

allihop, 11 av 13, ibland eller regelbundet arbetade med uppdrag inom information och PR. 

Från intervjuerna påvisar Ladendorf att vissa frilansjournalister hade accepterat uppdrag som 

de inte kände sig bekväma med – att de tvingades tänja på etiska gränser för att försörja sig 

                                                           
34 Larsson, Opinionsmakarna, 38. 
35 Ibid, 76-77 
36 Edström och Ladendorf, ”Freelance journalists as a flexible workforce in media industries”, 711. 
37 Ibid, 711 
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och sina familjer. Vissa av de intervjuade arbetade främst med uppdrag som befinner sig i ett 

gränsland mellan journalistik och information, eftersom det var det enda sättet de såg sig 

överleva som frilansare.38 Med grund i svaren från intervjupersonerna menar Ladendorf att en 

personlig etik har ersatt en professionsetik – detta på grund av att frilansjournalisterna angav 

det viktigt att upprätthålla gränser mellan journalistik och information men att det samtidigt är 

möjligt att ”navigera mellan olika uppdrag utan att förlora sin integritet”.39 

Resonemanget kring personlig etik och professionsetik återkommer i teoridelen av denna 

uppsats med fokus på de yrkesregler som gäller för journalister. Vidare kommer Ladendorfs 

resultat att jämföras med hur frilansjournalisterna i populationen ställer sig till detta – 

huruvida det är möjligt att förena journalistrollen med arbete inom information och PR. 

I en ytterligare kvalitativ studie kring journalistik och information har Ladendorf (2009) 

intervjuat tio frilansjournalister där nio hade tagit uppdrag inom området information. Ett 

vanligt uppdrag var att dokumentera konferenser åt företag och det minst vanliga uppdraget 

var att skriva reklamtext. Ladendorf skriver att professionella principer bytts ut mot en 

individuell etik samtidigt som ”en journalistisk yrkesroll glidit in i och i vissa fall övergått i 

en företagaridentitet”.40 

I Tillfällig och flexibel – Arbetsmarknad och yrkesroller för journalister i förändring 

presenterar Gunnar Nygren två studier genomförda vid Södertörns högskola som, med hjälp 

av enkätundersökningar, utreder på vilka sätt den journalistiska arbetsmarknaden har 

förändrats under 2000-talet – den första studien undersöker vilken typ av arbeten som 

nyutexaminerade studenter går till och den andra studien undersöker varför journalister 

lämnar Svenska Journalistförbundet.41 Alumniundersökningar med nyutbildade journalister 

visar på att de flesta får mediejobb, men att de flesta av dessa jobb finns på tidskrifter, företag 

och myndigheter samt i produktionsbolag och som frilansare – jobben finns alltså oftare 

utanför de stora redaktionerna och medieföretagen.42 Av de tillfrågade tidigare studenterna 

arbetade mer än hälften helt eller delvis med journalistik två respektive fem år efter examen. 

Nästan var femte person arbetade som frilansare två respektive fem år efter examen. Nygrens 

forskning visar att nästan hälften av de som inte fått journalistjobb arbetar med information 

och PR fem år efter examen.43 

                                                           
38 Ladendorf, ”Freelance journalists’ ethical boundary settings in information work”, 95. 
39 Ladendorf, ”Journalistik eller information? Frilansjournalisters etiska gränsdragningar”, 16. 
40 Ibid, 16 
41 Nygren, ”Tillfällig och flexibel – arbetsmarknad och yrkesroller för journalister i förändring”. 
42 Ibid, 34 
43 Ibid, 28 
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Det sker ingen forskning i undersökningen i denna c-uppsats kring vilken utbildning som 

frilansjournalisterna i populationen eventuellt har, men Nygrens alumniundersökning bidrar 

till att skapa perspektiv om var arbeten finns för nyutexaminerade journaliststudenter, som i 

vissa fall konkurrerar med populationen i denna uppsats enkätundersökning. 

Kent Werne (2015) har sammanställt resultat från den enkätundersökning som SJF låtit 

genomföra med alla frilansmedlemmar i förbundet – drygt 1 800. Undersökningen handlar 

därför om delvis samma population som i denna uppsats undersökning. Resultaten visar att 

vissa kombinerar sitt arbete med frilansjournalistik med en anställning, och att de flesta 

”frilansar och jobbar åt en eller flera uppdragsgivare”.44 Fyra av tio angav i undersökningen 

att de har färre fasta uppdrag i dag jämfört med för tre år sedan, och hälften av respondenterna 

angav att arvodena blivit sämre under samma tidsperiod. 

Nästan alla respondenter driver eget företag – majoriteten av dessa är enskilda firmor men 

frilansare driver även aktiebolag. Över hälften svarade att de har tre eller färre fasta 

uppdragsgivare – övriga har fyra eller fler. Ungefär hälften hade arbetat som 

frilansjournalister i elva år eller längre.45 Inkomstfördelningen från SJF:s undersökning ser ut 

som följer:  

* 12 procent får ut 5000 kronor eller mindre per månad. 

* 20 procent får ut 5001-10 000 kronor per månad. 

* 21 procent får ut 10 001-15 000 kronor per månad. 

* 27 procent får ut 15 001-20 000 kronor per månad. 

* 12 procent får ut 20 001-25 000 kronor per månad. 

* 5 procent får ut 25 001-30 000 kronor per månad. 

* 3 procent får ut mer än 30 000 kronor per månad.46 

SJF:s undersökning belyser även frilansjournalisternas inställning till hur de helst vill arbeta 

med journalistik. Resultatet visar att nästan hälften vill frilansa på heltid, en fjärdedel vill 

kombinera arbetet som frilansjournalist med en anställning. I lägre grad vill vissa vara 

verksamma som fast anställda, arbeta med annat utanför området journalistik och arbeta med 

korta vikariat.47 

Fyra av tio respondenter angav att de i högre grad ”jobbar mer med andra saker /…/ vid sidan 

av frilansjournalistik” i dag än för tre år sedan. Nästan hälften angav att det inte var någon 

                                                           
44 Werne, Frihetens pris, 10. 
45 Ibid, 11 
46 Ibid, 12 
47 Ibid, 28 
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skillnad under samma tidsperiod.48 Vad det gäller respondenternas framtidsutsikter såg två av 

tre frilansjournalister en framtid inom journalistik – en minoritet svarade att de ”troligen inte” 

eller ”absolut inte” kommer att vara verksamma inom journalistiken om tre år.49 

Undersökningen i denna uppsats kommer att ha delvis samma respondenter som SJF:s 

beställda undersökning. Undersökningen i denna uppsats kommer att bli överlappande, 

exempelvis kring inkomstfördelning samt inställning till yrket, men också bidra till mer 

kunskap, exempelvis genom hur frilansjournalisterna ser på de olika yrkesidealen. I SJF:s 

undersökning är det inte heller specificerat hur stor andel av frilansarna som har tagit uppdrag 

inom information eller PR, det är angivet att ”gråzonen växer”.50 

I en brittisk studie har forskaren Susan Baines (1999) vid University of Newcastle undersökt 

arbetstillvaron för de personer som frilansar åt medieföretag. Hon pekar på hur 

respondenterna i enkätundersökningen angav att deras karriär kan beskrivas som uppbrutna 

och i förändring, och att detta är norm snarare än ett undantag. Baines pekar på att frilansarna 

har en svag ställning på arbetsmarknaden på grund av en historik av arbetslöshet. Baines 

menar på att dessa faktorer förespår att dessa individer kan vara förlorarna i en värld i 

förändring, trots att de var högutbildade, att de hade stora kontaktnät och tog till sig den nya 

tekniken med entusiasm.51 

Michael Allvin och Gunnar Aronssons rapport till Journalistförbundets kongress år 2000 

bygger på en enkät- och intervjustudie med svenska frilansjournalister och frilansfotografer 

som undersöker deras arbetsvillkor. Forskarna presenterar resultat om frilansarnas 

försörjningsnivå, som löper ihop med arbetsbelastning och tidspress, som ”överhuvudtaget är 

ett problem för frilansare”.52 Resultatet visar att många tillfrågade ”anser sig inte ha en rimlig 

försörjningsnivå med tanke på den tid och de insatser de lägger ner på sitt jobb”. 53 Vidare 

visar resultatet att många tillfrågade var missnöjda med sina inkomster, samt att varierande 

månadsinkomster var vanligt. Vad det gäller arbetsbelastning angav fyra av tio av de 

tillfrågade att de har en arbetsbelastning som under årets gång ”varierar mycket”.54 

                                                           
48 Werne, Frihetens pris, 30. 
49 Ibid, 30 
50 Ibid, 30 
51 Baines, ”Servicing the media: freelancing, teleworking and ‘enterprising’careers”. 
52 Allvin och Aronsson, Fria lansar: En enkät- och intervjustudie om frilansande journalisters arbetsvillkor, 5. 
53 Ibid, 5 
54 Ibid, 7 



16 
 

Femton år har gått sedan denna undersökning. Således finns det en chans att jämföra resultatet 

i denna uppsats undersökning med Allvin och Aronssons upptäckter.  

Marika Hansons avhandling Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens 

från 2004 syftar till att undersöka vad som karaktäriserar flexibla arbetens arbetsvillkor samt 

hur den enskilde individen hanterar dessa villkor sett till kompetens. Undersökningen av 

frilansare bygger på samma enkätundersökning, och frågor som skickades ut via e-post, som i 

Allvin och Aronssons studie som publicerades år 2000. Hanson pekar på motstridiga resultat i 

sin avhandling – att själv kunna styra över sitt arbete angav frilansjournalister som den mest 

positiva aspekten av tillvaron som frilansare. Exempelvis angavs det som positivt att ”komma 

ifrån traditionella arbetsplatsstrukturer och det sociala samspel av negativt slag som 

ofrånkomligen är kopplat till dessa”, så som konflikter med kollegor och chefer.55 Att kunna 

arbeta mer effektivt sågs också som ett positivt resultat av självbestämmandet. Samtidigt 

upplevde många att egenkontrollen som frilans var ansträngande på grund av att ständigt vara 

disciplinerad och produktiv. Att själv konstant behöva sälja in sitt material sågs också som 

negativt, samt otryggheten som uppstår med anledning av ”den osäkra och ojämna 

inkomsten”.56 

Dessa resultat i Hansons avhandling kommer att jämföras med resultat från 

enkätundersökningen i denna uppsats, framförallt när det kommer till frilansjournalisternas 

drivkrafter till att välja frilansjournalistiken. 

3.6 Yrkesideal 

I Svenska Journalister 1989-2011 publiceras resultaten från enkäter som journalister har 

svarat på rörande bland annat yrkesideal. Resultatet av den senaste undersökningen visar att 

de idealen som har stärkts mellan åren 1989 och 2011 handlar om att granska makthavare, att 

enkelt förklara händelser, att objektivt förmedla information, att stimulera till nya tankar och 

idéer, att fungera som en neutral rapportör samt att låta olika opinioner komma till tals. De 

ideal som anses stabila handlar om att vara en kritiker av orättvisor i samhället, att förmå att 

ge människor upplevelser, att spegla den allmänna opinionen, att påverka hur 

opinionsutvecklingen ser ut samt att ge människor förströelse. De ideal som har försvagats 

under perioden handlar om att vara språkrör för lokal opinion.57 Frågor kring yrkesideal i 

denna uppsats undersökning är utformade på samma vis som i JMG:s enkät. Detta för att 

                                                           
55 Hanson, Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens, 99. 
56 Ibid, 100 
57 Wiik, ”Yrkesideal”, 34. 
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undersöka huruvida det finns en skillnad hos frilansjournalister som har tagit frilansuppdrag 

inom information/PR och de som inte har tagit sådana uppdrag när det kommer till hur de ser 

på journalistikens yrkesideal. 

 

3.7 Tidigare studentuppsatser 

I Yrkesroller i rullning jämför Hanna Klumbies och Rebecka Svensson från Göteborgs 

universitet frilansjournalisters och anställda journalisters inställning till att arbeta med 

uppdrag inom information, kommunikation och PR. Deras resultat pekade på att 

frilansjournalister var, av främst ekonomiska skäl, mer positivt inställda än anställda 

journalister att ta informations-, kommunikations- eller PR-uppdrag. Undersökningen visade 

att frilansare är villiga att ta dessa uppdrag oberoende av vilka yrkesideal som 

överensstämmer med deras inställning.58 

Utifrån teorier om arbetslivs- och marknadsföringsforskning undersökte Gustav Bådagård och 

Oskar Hannler från Södertörns högskola vilken attityd frilansjournalister har till frihet i 

arbetet i c-uppsatsen Hur fri är en frilansjournalist?. Kvalitativa intervjuer ledde till resultat 

om att friheten är begränsad. Studenterna pekade på att när en frilansjournalist sålt in en idé 

minskade friheten. De fann också att socialt stöd var viktigt hos de intervjuade frilansarna.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Klumbies och Svensson, Yrkesroller i rullning. 
59 Bådagård och Hannler, Hur fri är en frilansjournalist?. 
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4 Teori 

4.1 ”Precarity” och flexibilitet 

Den holländske medieforskaren Mark Deuze (2007) vill i Media Work beskriva hur det är att 

arbeta inom mediebranschen i dag, och hur den professionella identiteten formas hos de som 

arbetar inom ”creative industries”, som här handlar om journalistik, film, reklam och 

spelbranschen.60 Begreppet ”workforce flexibility” förklaras som en strukturell 

anställningsosäkerhet för både unga och äldre, vars karriärer ständigt lagras med erfarenheter, 

färdigheter och ”know-how”. Detta innebär att alla människor måste hantera det ständiga 

hotet av jobbförlust, sämre arbetsvillkor eller ett slut för framtida karriärmöjligheter.61 

Vidare, och som blir mer centralt för denna undersökning, återfinns begreppet ”precarity” 

som syftar till att beskriva osäkerhet på arbetsmarknaden och används för att förstå den 

arbetstillvaro som enligt Deuze i allt högre grad präglas av omskolning och att anpassa sig till 

ny teknik. Arbetstillvaron präglas även av att röra sig mellan olika projekt och att ”navigera 

sin karriär genom ett ibland förvirrande hav av lösa anknytningar, tillfälliga avtal och 

informella nätverk” [min översättning].62 Genom begreppet ”porfolio worklife” beskrivs 

karriärer som ”en serie språngbrädor” [min översättning], där individer och organisationer 

inte förbinder sig till varandra långsiktigt.63 ”Portfolio worklife” karakteriseras därför genom 

en kontinuerlig förändring samtidigt som egenföretagaren till synes har kontroll över sin 

karriär.64 Denna flexibilitet är en trend som enligt Deuze startade på 1970-talet och som 

sedermera har ökat med det som den spanskamerikanske sociologen Manuel Castells kallar 

för ”informational labor”.65  

Med begreppet “precarity” beskriver Deuze en så kallad gränslös karriärväg: “a career path 

that goes beyond the boundaries of single employment settings, and involves a sequence of 

jobs between different companies and different segments of the labor market”.66 Personer som 

befinner sig i ett övre skikt, de tidigare nämnda högutbildade, innovativa individerna, tycks 

föredra dessa osäkra arbetsvillkor, genom att ”associera dessa med autonomi, mer 

                                                           
60 Deuze, Media Work, xi. 
61 Ibid, 9 
62 Ibid, 22-23 
63 Ibid, 11 
64 Ibid, 23 
65 Castells, Informationsåldern, 301. 
66 Deuze, Media Work, 22. 
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erfarenheter och en reducerad beroendeställning gentemot en enda arbetsgivare” [min 

översättning].67 

4.2 Professionalisering, de-professionalisering 

När det kommer till diskussionen huruvida journalistiken kan ses som en profession menar 

Nygren (2008a) att de flesta medieforskare har använt sig av fyra kriterier när det kommer till 

att definiera vad som betecknar en profession. Dessa handlar om kunskapsmonopol, om etiska 

regler och yrkesregler, om altruism samt om integritet och utestängning.68 Nygren talar om 

försvagning på dessa punkter: att nya vägar in i yrket gjort journalisterna ”inte längre har 

monopol på sin kunskap eller exklusiv tillgång till källor och möjlighet att publicera sig”, att 

gränserna mellan journalistik och reklam har blivit svårare att tyda, att ekonomiska mål på 

senare tid konkurrerar i högre grad med oegennyttiga mål samt att den fackliga anslutningen 

är lägre samtidigt som fler journalister arbetar i vad Nygren kallar gränslandet mellan 

journalistik och information.69 Flera forskare har definierat journalistiken som en 

”semiprofession”, då den innefattar några av kännetecknen för en profession.70 Petersson 

(2006) menar på att det är tydligt att journalistikyrket i ”kvalificerad, vetenskaplig mening, 

varken vid sextiotalets slut eller ens i dag” inte är en profession då SJF inte kontrollerar 

rekrytering samtidigt som det inte behövs någon speciell examen eller legitimation. Å andra 

sidan finns utbildningen för yrket samt yrkeskodex.71 

Enligt Nygren (2008b) kan professioner de-professionaliseras på samma sätt som de kan 

utvecklas. Detta kan ske genom att ”spänningarna inom en profession ökar”, att den 

”professionella identiteten hotas när yrkesgruppen differentieras och villkoren inom 

professionen skiljer sig allt mer”. Det kan också ske genom att utestängning misslyckas, att 

andra yrkesgrupper ”tar sig in på professionens område” samt när ”gränserna mot andra 

yrkesområden” upplöses. Det senare kan kopplas ihop med journalister som väljer att gå över 

till information eller PR.72 

I de etiska yrkesreglerna står det att en journalist ska vara ”fri och självständig” och därmed 

inte ingå avtal eller ha andra förbindelser som misstänkliggöra detta. Genom att följa reglerna 

ska en journalist inte heller utföra uppdrag som ”står i strid med medarbetarens 

                                                           
67 Deuze, Media Work, 23. 
68 Nygren, Nyhetsfabriken – Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, 49. 
69 Ibid, 51-52 
70 Ibid, 52 
71 Petersson, Från journalist till murvel, 425. 
72 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 15. 
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övertygelse”.73 De tretton yrkesreglerna gäller för både anställda journalister och 

frilansjournalister. 

Kovach och Rosenstiel (2007) listar i boken Elements of Journalism tio grundvalar för 

journalistyrket – journalistikens principer. Journalistiken främsta plikt är att förmedla 

sanning; den främsta lojaliteten är till medborgarna; i grund och botten ska journalistiken vara 

en disciplin som handlar om verifikation; dess utövare måste upprätthålla en oberoende 

ställning i relation till de som ska bevakas; journalistiken måste fungera som en oberoende 

granskare av makt; den måste tillhandahålla ett forum för kritik och kompromiss för 

samhällets invånare; den måste sträva efter att skapa intresse och relevans till det som är 

viktigt; den måste upprätthålla en allsidighet och proportionalitet i nyheterna; dess utövare har 

en plikt att använda sitt samvete; medborgarna har även rättigheter och ansvar när det 

kommer till nyheterna.74 

Nygren menar på att enskilda journalister är ”bärare av en samhällelig roll” som för med sig 

förväntningar från övriga samhället. Detta fungerar som en del av den journalistiska 

yrkesrollen. Detta innebär att de journalistiska idealen inte bara är ämnade journalister utan 

har att göra med ”det samhällskontrakt som journalistiken har med resten av samhället”.75 

Enligt en medlemsundersökning inom SJF angav en fjärdedel att de hade funderingar på att 

byta yrke, skriver Nygren, som frågar sig om de journalistiska yrkesidealen har försvagats. 

Svaret kan tolkas åt båda håll. Å ena sidan menar Nygren att en ökad genomströmning inom 

journalistiken pekar på att arbetet som journalist ”bara är en pinne av flera på karriärstegen”, 

och att idealen som utmärker yrket är lätta att ”plocka av” om en person väljer att börja arbeta 

inom informations- och PR-branschen.76 Å andra sidan kan genomströmningen kopplas till att 

de journalistiska idealen anses oförenliga med den redaktionella verkligheten.  För det tredje 

kan den ökade rörligheten på den postindustriella arbetsmarknaden vara en anledning, i vilken 

ideal spelar ”en mer underordnad roll”.77 

 

 

 

                                                           
73 Svenska Journalistförbundet, ”Yrkesregler”. 
74 Kovach och Rosenstiel, The Elements of Journalism, 5-6. 
75 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 139. 
76 Ibid, 138 
77 Ibid, 139 
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5 Metod och urval 

 

Undersökningen utgår från kvantitativ metod genom en surveyundersökning, som vanligtvis 

är den bästa metoden för att studera en samling människors attityder och beteenden, i det här 

fallet frilansmedlemmar i Svenska Journalistförbundet och närmare bestämt de som har 

registrerat sig i SJF:s ”Frilanskatalogen”. Kvantitativ metod är fördelaktig då 

undersökningens population är sådan ”som inte går att observera direkt”.78 Populationen, 

tillika urvalsramen, i surveyundersökningen är frilansmedlemmarna i SJF som är registrerade 

i den så kallade Frilanskatalogen, och resultat samt slutsats från undersökningen kommer 

endast att referera till den nämnda populationen. 

En surveyundersökning handlar om att ”beskriva hur vanligt förekommande olika svar är i en 

viss population av personer”.79 En webbenkät är det billigaste alternativet, och ett alternativ 

som inte behöver ta hänsyn till geografiska avstånd.80 Det optimala tillvägagångssättet för 

denna undersökning vore att göra en totalundersökning med alla frilansjournalister i landet. 

Sett till frilansmedlemmarna i SJF hade det varit önskvärt att skicka ut enkäten till alla som 

ingår i den gruppen. Men då krävs tillgång till medlemsregistret som innehåller 

kontaktuppgifter till alla frilansmedlemmar. Detta register har inte SJF möjlighet att lämna ut 

då det är skyddat av personuppgiftslagen (PUL). En alternativ väg blev att hitta 

frilansjournalister i den så kallade Frilanskatalogen som SJF tillhandahåller, där frilansare 

registrerar sina uppgifter och kan presentera sig själva och sin verksamhet. Registret i 

Frilanskatalogen är öppet för vem som helst att söka i.81 I Frilanskatalogen, den 2 november 

2015, var totalt 653 frilansmedlemmar registrerade. Enkätundersökningen skickades därmed 

ut till alla e-postadresser som var registrerade på frilansjournalisternas profiler (alla hade dock 

inte registrerat en e-postadress). Således genomfördes en totalundersökning av populationen.  

Vad det gäller frågeformulärets utformning ska där finnas en ”fungerande numrering och klar 

åtskillnad mellan frågorna, tydlig åtskillnad mellan frågor och svarsalternativ samt klara 

instruktioner om hur svaren på olika typer av frågor skall avges”.82 Med hänsyn till detta 

utformades formuläret (se bilaga 1) med indelning på följande områden: väg in 
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80 Ibid, 234 
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frilansjournalistiken, arbete inom frilansjournalistik, arbete utanför frilansjournalistik, 

yrkesideal samt avslutande uppgifter – ålder, kön och huvudsaklig arbetsort. Indelning av 

frågor på olika områden är att föredra, och att inleda enkäten med ”integritetskänsliga” frågor 

undveks, som exempelvis kan tänkas vara frågor kring respondenternas ekonomi.83 Med 

anledning av detta inleddes enkäten med övergripande frågor kring respondenternas 

frilansande. En pilotstudie visade att enkäten tog mellan sju och tio minuter att fylla i – vilket 

var positivt då man inte bör ”programmera längre webbenkäter än att det går att fylla i dem på 

omkring 10 minuter”.84 

När det kommer till frågorna i enkäten innehåller den endast entydiga frågor. Uttryck som 

”många” och ”ofta” anses vaga, och togs aktivt bort i den inledande processen att utforma 

formuläret.85 Vad det gäller känsliga frågor, som exempelvis kan sägas röra att definiera sin 

månadsinkomst, placerades sådana frågor längre fram i formuläret – först fick respondenterna 

svara på frågor som bland annat handlade om hur många uppdragsgivare de har per månad. 

Samma sak gäller frågor om att ha andra arbeten eller att ta uppdrag inom information och PR 

– att placera dessa frågor tidigt i formuläret kan tänkas ha känts för känsligt för 

respondenten.86 Enkäten är sparsamt utformad med svar av formen ”vet ej” eller ”ingen 

uppfattning” – detta för att i högre grad tvinga respondenten att ta ställning.87 

Ett missivbrev skickades ut per e-post i samma meddelande, där URL-länken till 

webbenkäten återfanns, vilket är det vanligaste sättet att föra kontakt med respondenter.88 

Anledningen till ett missivbrev var att skapa trovärdighet. Chansen att få tillbaka en enkät 

som är ifylld är större om den tillfrågade upplever avsändaren som trovärdig, samt att enkäten 

i sig är relevant. 89 I missivbrevet ska avsändarens identitet tydligt framgå, undersökningens 

namn, vilket syftet och enkätens innehåll är, vilka som har mottagit undersökningen, vem man 

ämnar uttala sig om, tekniken som använts vid urvalet, på vilket sätt resultaten ska användas, 

hur svaren kommer att behandlas vad det gäller anonymitet, telefonnummer om frågor finns 

till avsändaren samt namn och titel på ansvariga.90 Dessa uppgifter fanns med i missivbrevet 

som skickades ut, där det var tydligt angivet att anonymitet garanterades, som togs hänsyn till 

i ett etiskt perspektiv. Vidare skickades två påminnelser ut till populationen. Den första 

                                                           
83 Esaiasson et al, Metodpraktikan, 241. 
84 Ibid, 241 
85 Ibid, 106 
86 Ibid, 106 
87 Ibid, 106 
88 Ibid, 237-238 
89 Johansson, ”Surveyundersökningar”, 100. 
90 Johansson, ”Surveyundersökningar”, 100. 
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påminnelsen skickades ut en vecka efter att enkäten skickades ut, den andra påminnelsen 

genomfördes fyra dagar efter den första påminnelsen. Respondenterna hade möjlighet att 

besvara enkäten mellan den 12 och 26 november. 

5.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enkäten i denna uppsats undersökning ämnades att skickas ut till hela populationen som 

skulle undersökas, totalt 653 personer. Svarsfrekvensen blev 52,7 procent efter att 306 

personer besvarade enkäten. Det naturliga bortfallet bestod av misslyckade utskick (merparten 

av sorten ”permanent failure”) och autosvar om att personer inte längre använde adressen i 

fråga. Nio personer i Frilanskatalogen hade inte angivit någon e-postadress på sin profil. 

* Bruttourval: 653 

* Naturligt bortfall: 73 

* Nettourval: 580 

* Antal svar: 306 

* Svarsfrekvens: 52,7 % 

Naturligt bortfall 

* Misslyckade utskick: 51 

* Borde inte ha fått enkäten (inte längre frilansjournalist): 9 

* Medlem utan e-postadress: 9 

* Autosvar: 4 

* Totalt: 73 

Medlemsregistret i SJF är skyddat av PUL, men förbundet kunde lämna ut viss statistik kring 

alla personer som är frilansmedlemmar. Denna statistik är således inte kopplad till de personer 

som utgör denna undersöknings population, alltså frilansmedlemmar i Frilanskatalogen. Det 

förekom vissa skillnader vad gäller könsfördelning och åldersfördelning mellan populationen 

och den statistik som SJF kunde dela med sig av (se avsnitt 7.1).  Det finns ingen 

dokumentation över hur många frilansare som är verksamma och samtidigt inte är 

medlemmar i SJF.  

Utöver hur köns- och åldersfördelningen skiljer sig med det totala antalet frilansmedlemmar, 

är det svårt att veta hur sammansättningen ser ut i den totala populationen. I resultatdelen är 

det angivet hur stort det interna bortfallet blev för varje fråga som redovisas. På de frågor som 

hade ett internt bortfall hade högst nio personer valt att inte besvara frågan. 
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Genom statistik från SJF:s kansli, 2013 års verksamhetsberättelse samt 2011 års undersökning 

i Svenska journalister har representativiteten i denna uppsats undersökning analyserats och 

presenteras i inledningen av resultatkapitlet. 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Vad det gäller undersökningens reliabilitet finns det inget som tyder på att datainsamlingen 

gått till på otillförlitligt sätt. Alla svar samlades automatiskt i Google Forms, och exporterades 

därifrån till ett Excel-ark. Vad gäller bearbetningen av data skedde detta manuellt i Excel, och 

på grund av detta kontrollerades alla uträkningar för att på så sätt säkerställa korrekt utförda 

mätningar.91 När det kommer till undersökningens validitet, att ”man verkligen har undersökt 

det man ville undersöka och inget annat”92, gick enkäten ut till frilansjournalister som i 

egenskap av sitt yrke och position fick anses vara väl insatta i de frågor som behandlades i 

enkäten. Frågorna i formuläret utformades på sådant sätt att frågeställningarna (se avsnitt 2.2) 

skulle kunna besvaras. Anonymiteten som enkätundersökningen garanterade kan anses vara 

en god förutsättning för att respondenterna konsekvent har svarat på formulärets frågor på ett 

sanningsenligt sätt. 

5.3 Metodkritik 

Ett tillkortakommande för kvantitativ metod, och i synnerhet postenkäter (samt i det här fallet 

webbenkät), är att de personer i populationen som avstod från medverkan inte blev tillfrågade 

om varför de inte ville genomföra enkäten. Här skulle exempelvis telefonintervjuer kunnat 

underlätta för bortfallsanalysen.93 Webbenkäter innebär också att forskaren inte har full 

kontroll över svarssituationen, då det inte går att ”utesluta felaktigheter som beror på att 

enkäten fylls i av någon vän eller släkting till svarspersonen”.94 Det tycks dock osannolikt att 

det skulle uppstå i den här undersökningen då respondenterna har personlig e-postadress. 

Ytterligare fördelar som personliga intervjuer har är att undvika missförstånd, hantera 

språksvårigheter och för forskaren att få mer utförliga svar på frågor.95 För den här 

undersökningen fanns det ingen möjlighet, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, att 

genomföra personliga intervjuer och samtidigt få med ett tillräckligt stort antal svarspersoner. 

 

                                                           
91 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, 26. 
92 Ibid, 26 
93 Esaiasson et al, Metodpraktikan, 234. 
94 Ibid, 235 
95 Ibid, 235 
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6 Definitioner 

 

Frilansjournalist  

När det refereras till frilansjournalister i resultat- och analysdelen är det frilansjournalisterna i 

populationen, alltså de som återfinns i Frilanskatalogen, som avses. För att bli frilansmedlem i 

SJF gäller följande regler hämtade ur §3 Mom. 1 i SJF:s stadgar: 

”Medlem kan den vara som är anställd eller frilans, med i huvudsak journalistiska 

arbetsuppgifter, vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium. Journalistiska 

arbetsuppgifter har den som självständigt framställer, väljer, bedömer eller bearbetar 

redaktionellt material för massmediers räkning eller har andra med Journalistförbundets 

yrkesregler förenliga journalistiska arbetsuppgifter. Hit räknas bland annat fotograferande, 

skrivande och/eller redigerande medarbetare, aspirant och fotoelev, tecknare, korrekturläsare, 

telefonmottagare, bildredaktör, arkivmedarbetare, researchmedarbetare, layoutmedarbetare 

och layoutelev, redaktionell arbetsledare, reporter och producent, oavsett journalistiskt 

medium.”96 

Vidare gäller för den som vill bli frilansmedlem att denne har frilansjournalistik som sin 

huvudsakliga verksamhet. Personen ska kunna dokumentera att denne arbetat minst en månad 

som frilansjournalist, och har intjänat minst 9 200 kronor sammanlagt på minst två olika 

uppdrag.97  

Den som ansöker om medlemskap bekräftar automatiskt att denne är beredd att följa de 

yrkesetiska reglerna.98 

Informatör/Kommunikatör 

DIK (Dokumentation, information och kultur) är ett fackförbund med drygt 20 000 

medlemmar i Sverige. Förbundet vänder sig till de som arbetar eller studerar inom kultur och 

kommunikation. DIK ingår i Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).99 

”Som kommunikatör kan du arbeta på företag, inom organisationer, kommuner, för riksdagen, 

landsting eller någon annan myndighet med att förmedla och forma budskap.” 100 Enligt DIK 

                                                           
96 Svenska Journalistförbundet, Stadgar §3 Mom. 1 
97 Svenska Journalistförbundet, ”Vem kan bli medlem?”. 
98 Svenska Journalistförbundet, ”Medlemsvillkoren”. 
99 DIK, ”Om DIK”. 
100 DIK, ”Information och kommunikation”. 
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arbetar man då på en informations-, kommunikations- eller marknadsavdelning: ”På dessa 

avdelningar kommunicerar man med omvärlden och samhället i syfte att skapa eller bevara 

kunder/brukare, med organisationens budskap och varumärke samt med att sprida information 

till framförallt medborgare men även till media.”101 DIK beskriver arbetet som både internt 

och externt – att informera anställda respektive medier och journalister: ”De arbetar 

strategiskt med organisationers budskap för att påverka mottagarnas bild av organisationen 

samt med organisationens relationer.”102  

PR-konsult 

Enligt DIK hjälper en PR-konsult organisationer ”att bygga relationer och kommunicera 

budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. De arbetar på uppdrag åt en kund som 

vill ha hjälp med att få publicitet eller påverka politiska beslut tillexempel genom en reklam- 

eller PR-kampanj.” Vidare kan PR-konsultarbetet ta plats på en PR- eller reklambyrå där art 

directors, projektledare, copywriters, grafiska formgivare och PR-konsulter återfinns.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 DIK, ”Information och kommunikation”. 
102 DIK, ”Information och kommunikation”. 
103 DIK, ”Information och kommunikation”. 
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7 Resultat och analys 

7.1 Sammanfattning om respondenterna 

306 respondenter svarade på enkäten. Av dessa var 189 respondenter kvinnor och 112 

respondenter män; fyra respondenter kryssade i alternativet ”Annat” och en respondent valde 

att inte svara på frågan. Könsfördelningen sett till alla medlemmar i SJF är jämn – 51 procent 

kvinnor och 49 procent män.104 Sett till alla frilansmedlemmar är könsfördelningen mer 

ojämn med 56 procent kvinnor och 44 procent män.105 

 

Figur 1. Könsfördelning bland 305 respondenter. 

Den största åldersgruppen bland respondenterna utgjordes av personer mellan 56 och 60 år. 

Nästan var femte respondent (18 %) ingår i den gruppen. Av de 306 respondenterna avstod en 

person från att ange sin ålder. Åldersfördelningen var jämn mellan respondenterna och det 

totala antalet frilansmedlemmar i SJF. Men vissa skillnader fanns, som visar att det i högre 

grad återfanns äldre frilansare bland respondenterna jämfört med alla frilansmedlemmar. 

Frilansmedlemmar mellan 30-44 år utgjorde en dryg tredjedel (35 %) av det totala antalet 

frilansmedlemmar, medan en dryg fjärdedel (27 %) återfanns bland respondenterna. Samtidigt 

var 4 av 10 frilansmedlemmar mellan 45-59 år, men bland respondenterna var den siffran 

högre – 46 procent. Åldersgrupperna skiljer sig mer med journalistkårens åldersgrupperingar, 

där det enligt 2011 års uträkningar i Svenska journalister återfanns en större andel i 

                                                           
104 Svenska Journalistförbundet, Verksamhetsberättelse 2013. 
105 Eva-Maria Kollberg, kanslichef Svenska Journalistförbundet, e-mail, 2015-12-11. 
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åldersgruppen 30-39 år, samt en mindre andel i åldersgruppen 50-59 år jämfört med 

respondenterna i denna uppsats undersökning. 

  

Figur 2. Åldersfördelning bland 305 respondenter. 

Drygt sex av tio respondenter angav att dessa arbetar i storstadsmiljö, i denna enkät angivet 

som Stockholm, Malmö eller Göteborg. 191 respondenter angav att de arbetar i storstad. 

Mellan de resterande kategorierna – mellanstor stad (fler än 60 000 invånare), mindre stad 

(10 000 till 60 000 invånare), småstad och landsbygd (färre än 10 000 invånare) samt 

utomlands – var antalet svar jämnt fördelade. Det går alltså att utläsa av detta att 

frilansmarknaden är förlagd utanför mindre städer och landsbygd och koncentrerad i 

storstäderna. 

  
Figur 3. ”Var arbetar du i huvudsak?” 38 respondenter angav mellanstor stad, 23 angav mindre stad, 30 angav 

småstad/landsbygd och 23 personer angav utomlands. En person valde att inte svara på frågan.   
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Var fjärde respondent i undersökningen har varit verksam som frilansjournalist i mer än 20 år. 

En minoritet har mindre än fem års arbetserfarenhet som frilansjournalister. Samtidigt utgör 

gruppen som har varit verksam mellan 6 och 10 år den största gruppen i undersökningen då 

mer än var femte respondent tillhör den sektionen. Vidare kan vi här se att uppemot hälften 

(44 %) av respondenterna har varit verksamma som frilansjournalister i mer än 15 år. Den 

typiske respondenten i undersökningen är således en erfaren storstadsjournalist. 

 
Figur 4. ”Hur länge har du varit verksam som frilansjournalist?” 48 respondenter angav mindre än fem år, 66 

personer angav 6-10 år, 57 personer angav 11-15 år, 51 personer angav 16-20 år, 35 personer angav 21-25 år 

och 49 personer angav mer än 25 år.  

Vidare fick respondenterna i en flervalsfråga ange vilka som är deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Nästan nio av tio respondenter angav att de arbetar som reportrar. En 

tredjedel fotograferar, och var femte respondent har research som en av sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Kategorin ”Annat” var ett frisvarsalternativ – respondenterna angav här 

arbete som översättare, kritiker, debattör, recensent, fackboksförfattare, föreläsare, kursledare, 

ansvarig utgivare, moderator, språkrådgivare, datajournalist och konceptutvecklare. 

  
Figur 5. ”Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?” Respondenterna fick ange flera alternativ i sina svar.  
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7.2 Hur har motiven till att bli frilansjournalist förändrats? 

Med alla svar i beräkning var frihetsbehovet det mest populära motivet för respondenterna – 

nästan fyra av fem angav detta som en av de främsta anledningarna till att man börjat sin 

karriär som frilansjournalist. Att vara sin egen chef, som kan sägas vara kopplat till 

frihetsbehovet, var det näst mest ikryssade alternativ när det kommer till anledningar att bli 

frilansjournalist – nästan fyra av tio angav detta som motiv. Respondenterna kunde ange flera 

alternativ som svar, och frågan besvarades av alla 306 respondenter. 

Cirka var tredje person angav fördjupning inom ett visst ämne samt att använda sin expertis 

som ett av de främsta motiven att börja som frilansjournalist. Något mer populära var 

alternativen ”större chans till självförverkligande än som anställd” samt ”att komma bort från 

traditionella arbetsplatsstrukturer” som 31 procent respektive 34 procent av respondenterna 

angav som motiv. Att ha förlorat anställning var motiv att starta frilansverksamhet för drygt 

var tionde respondent (12 %), och svårighet att få anställning var en anledning att bli 

frilansjournalist för nästan var femte respondent (18 %). Att välja frilansandet framför fast 

anställning på grund att det förra var bättre betalt gjorde tre procent av alla respondenter. 

 
Figur 6. ”Vilka är de främsta anledningarna till att du blev frilansjournalist?” Flervalsfråga. 

Frisvarsalternativet ”Annat” bestod av svar som kretsade kring flytt, familjeskäl, att vara ålderspensionär, att 

ha större variation av arbetsuppgifter samt att ”det bara blev så”. 

Detta resultat stämmer väl överens med vad Maria Edström och Martina Ladendorf (2012) 

fann om att frilanstillvaron erbjuder frihet och flexibilitet. Även att ha självförverkligande 

som en drivkraft att välja frilansjournalistiken upprepades i denna undersökning. De tre mest 

populära alternativen går också i linje med vad Hanson (2004) presenterat. Utöver ”att vara 

sin egen chef” fann Hanson att traditionella arbetsplatsstrukturer var något frilansarna ville 

komma bort ifrån – något som inte tycks ha förändrats. 
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När det kommer till frågan om dessa motiv har förändrats beroende på hur många år som 

respondenterna varit frilansare visar resultatet på att det endast finns smärre förändringar när 

man jämför frilansjournalister som varit verksamma olika antal år. Korstabellen nedan visar 

hur skälen att bli frilansjournalist skiljer sig beroende på hur länge respondenterna varit 

frilansare, genom att dela in respondenterna i olika grupper beräknat på hur många år de har 

varit verksamma som frilansjournalister (se figur 4). 

Tabell. Motiv att bli frilansjournalist – förändringar beroende på hur länge respondenterna 
har varit frilansjournalister (andel i procent; n=306) 

Figur 7. Lodrät axel listar de motiv som respondenterna kunde välja på frågan ”Vilka är de främsta 

anledningarna till att du blev frilansjournalist?”. Frågan var av flervalskaraktär, vilket betyder att varje 

respondent har kunnat välja fler än ett alternativ. Vågrät axel visar på olika grupper inom populationen 

beräknat på hur länge de har varit verksamma som frilansjournalister. 

Siffrorna som redovisas ovan i figur 7 visar på att respondenternas attityder till motiv att 

påbörja frilansyrket generellt inte skiljer sig beroende på hur länge de har varit verksamma. 

Det fanns gradskillnader i resultatet, men det bildades ändå ett mönster när variabel 1, 

drivkrafter, och variabel 2, antal år som respondenterna varit verksamma, korsades. Frihets- 

och fördjupningsbehovet visar sig i stort vara lika viktigt oberoende av hur lång erfarenhet 

frilansjournalisterna – men de som angav frihetsbehovet som en av de främsta anledningarna 

var lägst bland de som varit verksamma i fem år eller mindre än fem år (65 %). Högst var 

frihetsbehovet bland de frilansjournalister som varit verksamma i 21-25 år (83 %). 

Alternativet ”att vara sin egen chef” var mest frekvent bland de med 11-15 års respektive 21-

25 års erfarenhet av yrket, där ungefär varannan respondent kryssade i alternativet. Att ha 

börjat som frilansjournalist som ett resultat av förlorad anställning var vanligast bland de som 

varit verksamma i fem år eller mindre, 11-15 år samt 16-20 år – uppemot var femte 

respondent uppgav här förlorad anställning som ett av de främsta motiven att starta upp sin 

frilansverksamhet. 

< 5 år 

(n=48)

6-10 år 

(n=66)

11-15 år 

(n=57)

16-20 år 

(n=51)

21-25 år 

(n=35)

> 25 år 

(n=49)

Ville ha friheten att kunna styra mitt arbete  65 82 81 75 83 80

För att kunna fördjupa mig inom visst ämne 21 30 33 27 31 31

Komma ifrån traditionella arbetsplatsstrukturer 25 36 33 29 37 41

Att vara min egen chef 25 33 47 25 54 35

Större chans till självförverkligande 29 30 32 35 20 35

Svårt att få anställning 27 24 28 20 6 4

Förlorade anställning 17 12 16 16 6 4

Bättre betalt än som anställd 2 3 4 6 3 2

Annat 17 8 4 8 3 16
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Nästan tre av fyra respondenter hade tidigare haft anställning som journalister – 221 stycken. 

Nästan hälften av den gruppen arbetade huvudsakligen inom dagspress (45 %). Av de 221 

respondenterna som tidigare haft anställning gick nästan tre av fyra (73 %) direkt från en 

tillsvidareanställning till att vara verksam som frilansare. En av tio gick direkt från en 

tidsbegränsad anställning till frilansandet.  

Frihets- och fördjupningsbehovet, som angivits tidigare, var båda populära motiv hos 

respondenterna till att ha blivit frilansare. I ljuset av detta angav 6 av 10 respondenter (61 %) 

att de inte skulle vilja byta från sitt nuvarande frilansande till en tillvaro med fast anställning. 

Övriga angav att de antingen ville byta till en tillvaro med fast anställning (14 %) eller att de 

var osäkra (25 %). 

När dessa siffror analyseras utifrån de olika åldersgrupperna i undersökningen visar det sig att 

respondenterna som är mellan 56 och 60 år i högst grad ville byta till en tillvaro med fast 

anställning. Respondenter över 65 år samt respondenter mellan 36 och 40 år ville i minst grad 

byta från frilansandet till fast anställning. Samtidigt var den senare gruppen den mest osäkra i 

undersökningen, då var tredje respondent var osäker. I figur 8 framgår ett mönster av att 

frilansjournalisterna i hög grad inte vill byta till en tillvaro med fast anställning, och kopplat 

till att frihets- och fördjupningsbehovet ansågs som starkaste drivkrafter att bli 

frilansjournalist kan en första analys argumentera för att respondenterna själva har valt att bli 

frilansjournalister istället för att ha tvingats ut i en frilanstillvaro. Andelen ”ofrivilliga 

frilansare”, som Werne kallar dem, är snarlik med det resultat som presenterades i rapporten 

Frihetens pris – 14 procent.  

Tabell. Skulle du hellre byta till en tillvaro med fast anställning? (Andel i procent; n=306) 

  Nej Ja Vet inte 

25-30 år 63  13 25 

31-35 år 59 14 27 

36-40 år 63 4 33 

41-45 år 57 17 26 

46-50 år 66 13 21 

51-55 år 53 16 31 

56-60 år 60 20 20 

61-65 år 59 15 26 

> 65 år 88 4 8 
Figur 8. ”Skulle du hellre byta till en tillvaro med fast anställning?” 
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Vi kan alltså se att majoriteten av respondenterna tidigare har haft journalistanställning, men 

samtidigt är det en liten minoritet som angivit förlorad anställning eller svårigheter att få 

anställning som ett motiv till att ha blivit frilansare. Detta kan peka på att verksamheten som 

frilansjournalist är ett val snarare än en verksamhet som frilansjournalisterna har tvingats in i. 

7.3 Drivkrafter att ta uppdrag utanför frilansjournalistik 

Mer än hälften (54 %) av respondenterna har de senaste två åren haft andra arbeten eller tagit 

uppdrag som ligger utanför frilansjournalistiken. Den ekonomiska drivkraften är mest 

frekvent bland de 165 personer som ingår i gruppen; mer än sex av tio respondenter angav 

försörjningsskäl som anledning till att ha arbete eller uppdrag utanför frilansjournalistik och 

var tredje respondent hade högre lön som drivkraft. Men det är inte hela bilden: det handlar 

här också om en positiv inställning till arbetsuppgifterna i fråga. Uppemot fyra av tio 

respondenter angav ”varierande arbetssysslor” respektive ”roliga arbetsuppgifter” som 

drivkrafter. Var femte respondent angav den sociala aspekten som drivkraft. 

Frisvarsalternativet ”Annat” innefattade att göra något ”gott”, att driva egna projekt, att 

utvecklas, att göra något meningsfullt samt att behålla sin värdighet.  

Figur 9. ”Vilka är dina drivkrafter att till att ha arbete utanför frilansjournalistik?” Flervalsfråga.  

Som bakgrund till det mest ikryssade alternativet, som handlar om att klara försörjningen, kan 

det vara värt att nämna följande resultat. När det kommer till hur mycket pengar som 

respondenterna tar ut i eget uttag alternativt får ut i lön per genomsnittlig månad handlade det 

om en splittrad helhetsbild med stora inbördes skillnader. 301 av respondenterna svarade på 

frågan. Den största gruppen, en fjärdedel av populationen, angav 10 001 till 15 000 kronor. 

Strax bakom finns den näst mest frekventa gruppen, den som angav 15 001 till 20 000 kronor. 
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Tillsammans utgör dessa grupper nästan hälften av populationen. Uppemot tre fjärdedelar av 

respondenterna får ut mindre än 20 000 kronor per månad. Från resultaten ovan kan vi därför 

lägga till att den typiske respondenten ansåg att frihetsbehovet var en stark drivkraft att bli 

frilansjournalist, men att nästan hälften får ut mindre än 15 000 kronor per månad. Vidare 

angav 55 procent att det egna uttaget/lönen är ungefär lika stort från månad till månad, 

samtidigt som 42 procent angav att så inte är fallet (3 procent hade ingen uppfattning). Vad 

det gäller det varierande månadsuttaget är detta i linje med vad Allvin och Aronsson (2000) 

presenterat, och vad som senare Hanson (2004), och sedermera Werne (2015), har kopplat till 

otrygghet. 

 

Figur 10. ”En genomsnittlig månad – hur mycket brukar du ungefär ta ut som eget uttag/få ut i lön?” 

Jämfört med de resultat som publicerades i Frihetens pris (se Tidigare forskning om 

frilansjournalistik) går det att se respondenterna i denna uppsats undersökning tjänade bättre, 

men att skillnaderna är små och mönstret liknande. I ljuset av dessa resultat tycktes det att 

medlemmarna i Frilanskatalogen tjänade bättre än den totala mängden frilansjournalister i 

SJF. 

När det kommer till vilka branscher som frilansjournalisterna i populationen har haft arbete 

eller tagit uppdrag inom var kategorin ”Information/kommunikation” mest frekvent. 

Respondenterna kunde kryssa i valfritt antal alternativ på frågan. Tillsammans med 

information och kommunikation utgjorde kategorierna ”Kultur/nöje/fritid” och ”Utbildning” 

de mest angivna branscherna. 
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Figur 11. ”Inom vilken bransch?” Flervalsfråga. Kategorin ”Övrigt” slår ihop flera kategorier som endast fick 

ett svar. Dessa kategorier är finans/försäkring, juridik, ekonomi, teknik, tillverkningsindustri, 

uthyrning/fastighetsservice. 

7.4 Drivkrafter att ta uppdrag inom information och PR 

Av de ovan nämnda 165 respondenter som inom de senaste två åren haft arbete eller uppdrag 

utanför frilansjournalistiken har 98 personer tagit informations- och kommunikationsuppdrag 

eller PR-uppdrag – alltså en tredjedel av alla respondenter. Respondenterna i denna grupp 

ingår även i den större grupp som avhandlas i avsnitt 7.3, vilket bidrar till att resultatet är 

likartat. Samtidigt kan det utläsas att det ekonomiska skälet, att klara försörjningen, här är 

angivet i högre grad än i föregående avsnitt. 

 

Figur 12. ”Vilka är dina drivkrafter att uppdrag inom information/kommunikation eller PR?” 
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Resultatet är i linje med vad Ladendorf (2013) kommer fram till när det handlar om 

försörjning som det mest framstående motivet till att ta informationsuppdrag. 

Över hundra personer av det totala antalet respondenter angav att de inom de senaste två åren 

funderat på att byta bransch helt och hållet till information och PR, alltså 34 procent av 

populationen (frågan innehöll båda alternativ). Av dessa 104 respondenter ingick 46 stycken i 

den ovan nämnda grupp som tagit informations- eller PR-uppdrag de senaste två åren. Men de 

som har funderat på yrkesväxling skiljde sig inte i någon högre grad från populationen när det 

kom till att jämföra genomsnittsantalet arbetsgivare per månad, om majoriteten av 

arbetsgivare angavs som fasta eller vilken nivå det genomsnittliga egna uttaget/lönen per 

månad. Nästan tre fjärdedelar av alla respondenter angav att majoriteten av sina uppdrag kom 

från fasta arbetsgivare, bland de som funderat på att byta bransch angav 71 procent samma 

sak. Drygt fyra av tio av alla respondenter angav att de en genomsnittlig månad arbetar för 1-

2 respektive 3-4 arbetsgivare, bland de som funderat på yrkesväxling var siffran något högre 

bland de som arbetar för 3-4 arbetsgivare en genomsnittlig månad – 48 procent. 

En tredjedel av alla respondenter (32 %) hade alltså inom de senaste två åren tagit uppdrag 

inom information eller PR. När gruppen som tagit sådana uppdrag (98 personer) korsades 

med undersökningens olika åldersgrupper framgår det att de respondenter som är mellan 36 

och 40 år är den grupp med störst andel, medan det var relativt jämnt fördelat mellan 

åldersgrupperna. Jämfört med åldersfördelningen av det totala antalet respondenter (se figur 

2) var det en större andel yngre frilansjournalister som har tagit uppdrag inom information 

eller PR.  

  

Figur 13. Andel respondenter som har tagit uppdrag inom information och/eller PR per varje åldersgrupp. 
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Att ha uppdrag för företags- eller kundtidning var det mest frekventa informationsuppdraget 

inom gruppen som alltså bestod av 98 personer, en tredjedel av populationen. Det näst mest 

frekventa uppdraget är att dokumentera konferenser åt organisation, offentlig verksamhet eller 

företag. Arbete som PR-konsult är allra minst frekvent, endast tre procent angav detta som ett 

uppdrag. Kategorin ”Annat” var ett frisvarsalternativ – här angav respondenterna uppdrag 

som att arbeta med ljudguide, arbete åt forskningsråd, att göra reklamfilm, att skriva utkast på 

längre texter utifrån källmaterial, arbeta inom valrörelse samt ha uppdrag för politiskt parti, 

att arbeta för frivilligorganisationers och biståndsorganisationers webbplatser, att arbeta inom 

ideellt förbund, att arbeta inom filmproduktion, att föreläsa och att arbeta med 

forskningskommunikation för universitet och högskola.  

Ladendorf (2013) fann att vissa av de intervjuade frilansjournalisterna i hennes studie angav 

de befinner sig i ett gränsland mellan journalistik och information. I linje med detta angav 

majoriteten av de som tagit informationsuppdrag i denna uppsats undersökning att det handlat 

om att uppdrag för kund- eller företagstidning eller att dokumentera konferenser. Vidare fann 

Ladendorf (2009) att uppdraget som handlar om att dokumentera konferenser var vanligt 

bland frilansjournalister. 

Figur 14. ”Vilka slags uppdrag handlar det om?” Flervalsfråga.  
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7.5 Yrkesideal 

Två tredjedelar av populationen (67 %) angav att de anser det möjligt att förena 

journalistrollen med uppdrag inom information och kommunikation (i frågan exemplifierat 

som arbete ”för företagstidning, kommunal tidskrift eller att arbeta med en organisations 

budskap och varumärke”). En fjärdedel angav att de inte anser detta möjligt, samtidigt som 9 

% inte hade någon uppfattning. En person valde att inte svara på frågan.  

När det kommer till möjligheterna att förena journalistrollen med arbete inom PR (i frågan 

exemplifierat som arbete ”som PR-konsult, d.v.s. bland annat hjälpa organisationer att bygga 

relationer och kommunicera ut budskap”) ansåg en fjärdedel av respondenterna att detta är 

möjligt (26 %). Fler än sex av tio respondenter ansåg att detta inte är förenligt, medan 13 % 

inte hade någon uppfattning. 

Attityderna till journalistiska yrkesideal skiljer sig inte nämnvärt mellan den totala 

populationen och den del av populationen (98 respondenter) som angav att de tagit uppdrag 

inom information eller PR de senaste två åren. Det förekommer endast mindre skillnader 

mellan dessa två grupper: 41 procent av populationen instämde helt till idealet att en journalist 

bör vara en kritiker av samhällets orättvisor – 36 procent av gruppen om 98 respondenter 

instämde helt om samma sak. Cirka hälften (49 %) av populationen instämde helt till att en 

journalist bör vara en som förmår att ge människor upplevelser, medan 54 procent av den 

mindre gruppen instämde helt om den aspekten. Skillnaderna är dock större när attityderna till 

olika yrkesideal jämförs med de attityder som framgår i den senaste enkätundersökningen från 

Svenska Journalister 1989-2011. Där instämde nästan hälften (48 %) att en journalist bör vara 

en kritiker av samhällets orättvisor, alltså högre än siffrorna i denna undersökning. Drygt fyra 

av tio respondenter i JMG:s undersökning instämde helt till att en journalist bör vara en som 

förmår till att ge människor upplevelser, en lägre siffra än vad som framgår i denna 

undersökning. 
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Tabell. Yrkesideal – andel som angav ”instämmer helt” (andel i procent) 

 
Figur 15. Resultaten anger andelen som valde alternativet ”instämmer helt” för ett påstående. Den första 

kolumnen, till höger om påståendena, innefattar alla respondenter i denna undersökning, den andra kolumnen 

innefattar de som också angivit att de tagit uppdrag inom information och/eller PR och den tredje kolumnen är 

hämtad ur Svenska Journalister 1989-2011. 

Nedan redovisas en korskörning av variablerna om yrkesideal samt attityder till huruvida 

journalistrollen är förenlig eller inte med verksamhet inom information eller PR. De siffror 

som i ansenlig mån skiljde sig jämfört med alla respondenters angivna svar är rödmarkerade. 

Vi kan här se att gruppen respondenter som anser att informationsarbete är oförenligt med 

journalistrollen (totalt 63 respondenter) instämde i högre grad helt till idealet om journalisten 

som granskare av makthavare än vad det totala antalet respondenter angav – 86 procent 

respektive 78 procent. Gruppen som anser att arbete inom PR är oförenligt med 

journalistrollen (totalt 186 respondenter) hade liknande resultat – 87 procent. Den grupp som 

anser att journalistrollen är förenlig med uppdrag inom PR (totalt 80 respondenter) instämde 

helt i lägre grad till granskningsidealet – 66 procent instämde helt.  

Vi ser även skillnader mellan den sistnämnda gruppen och de som anser att 

informationsarbete är oförenligt med journalistrollen. Procentandelen av det totala antalet 

respondenter som instämde helt till att en journalist bör betrakta sig som en kritiker av 

samhällets orättvisor var 41 procent. Men över hälften av de som angav att journalistrollen är 

oförenlig med informationsarbete instämde helt till idealet, samtidigt som 29 procent av de 

som angav att journalistrollen är förenlig med PR instämde helt till idealet. 

 

 

En journalist bör betrakta sig som…

Alla respondenter 

(n=306)

Information eller PR 

(n=98)

Journalist 2011 

(n=1414)

… en granskare av samhället makthavare 78 75 82

… en som förmår att enkelt kan förklara händelser 80 77 75

… en som förmår att objektivt förmedla information 54 56 58

… en som stimulerar nya tankar och idéer 42 40 n/a

… en neutral rapportör 32 37 38

… en som låter olika opinioner komma fram 61 57 62

… en kritiker av samhällets orättvisor 41 36 48

… en som förmår ge människor upplevelser 49 54 42

… en som speglar allmän opinion 18 18 19

… en som påverkar opinionsutvecklingen 20 19 19

… en som ger människor förströelse 17 19 17

… ett språkrör för lokal opinion 8 10 8
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Tabell. Yrkesideal – andel som angav ”instämmer helt” (procent) 

 
Figur 16. I den första kolumnen bredvid påståendena är de respondenter som också angivit att journalistrollen 

är förenlig med arbete inom information; i den andra kolumnen samlas de respondenter som anser att samma 

sak är oförenlig; i den tredje kolumnen samlas de som angav arbete inom PR är förenligt med journalistrollen; i 

den fjärde kolumnen återfinns de som anser att samma sak är oförenlig; i kolumnen längst till höger ingår alla 

respondenter i undersökningen. 

Vad det gäller yrkesideal kan vi alltså se att frilansjournalisterna inte skiljer sig i sina attityder 

jämfört med journalistkåren i stort (se figur 15). Samtidigt som en tredjedel av respondenterna 

har tagit informationsuppdrag ansåg två av tre att informationsuppdrag är förenligt med 

journalistrollen – vilket pekar på en positivt lagd inställning gentemot informationsuppdrag. 

I ljuset av alla resultat som har presenterats här var den typiske respondenten en erfaren 

frilansjournalist, verksam i storstad, som hade ett tydligt frihetsbehov. Denne vill inte byta 

tillvaro till en fast anställning, men har tagit andra uppdrag utanför frilansjournalistik för att i 

första hand klara av att försörja sig själv. Samtidigt delar denne de yrkesideal som 

journalistkåren i stort anser vara av störst vikt för journalister.  
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… en som förmår att objektivt förmedla information 56 49 60 51 54

… en som stimulerar nya tankar och idéer 41 40 40 41 42

… en neutral rapportör 31 30 35 29 32

… en som låter olika opinioner komma fram 63 59 58 61 61

… en kritiker av samhällets orättvisor 38 52 29 45 41

… en som förmår ge människor upplevelser 49 47 44 47 49

… en som speglar allmän opinion 18 18 14 18 18

… en som påverkar opinionsutvecklingen 19 18 15 14 20

… en som ger människor förströelse 17 14 16 14 17

… ett språkrör för lokal opinion 7 10 11 6 8
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8 Slutsatser och diskussion 

8.1 Vilka motiv hade frilansjournalisterna i populationen för att bli frilansare? 

Frihet, självständighet, självförverkligande och fördjupning var alltså de fyra mest påtagliga 

drivkrafterna att bli frilansjournalist i denna undersökning. Drivkrafter som kan kopplas till 

utsatthet, förlorad anställning eller svårighet att skaffa sig anställning, var bland de minst 

frekventa drivkrafterna. Resultaten på denna punkt är i linje med tidigare forskning, 

exempelvis Hanson (2004) samt Edström och Ladendorf (2012) vad gäller frihetsbehov, 

självständighet och självförverkligande.  

Att bli frilansjournalist tycktes enligt denna undersökning vara ett val, och inte i lika hög 

utsträckning en tillvaro som respondenterna ”tvingats” ut i på grund av exempelvis förlorad 

anställning som journalist, även om dessa motiv också fanns angivna. Något som kan styrka 

denna tes är att tre fjärdedelar av respondenterna tidigare haft journalistanställningar. För att 

fördjupa detta resonemang, som har påbörjats det föregående resultatkapitlet, kan vi spegla 

dessa resultat med Deuzes resonemang kring ”precarity” som han kopplar till autonomi och 

reducerad beroendeställning. Detta stämmer väl överens med den typiske respondenten i 

denna undersökning.  

Faktumet att en minoritet vill byta till fast anställning är en tydlig signal att respondenterna 

håller sin yrkesväg högt, och cementerar bilden av ett ”portfolio worklife”, där karriärer 

utgörs av ”en serie språngbrädor” och där individer och organisationer inte förbinder sig 

långsiktigt till varandra.  

Undersökningen i denna uppsats innefattade att respondenterna fick göra en självskattning av 

sin månadsinkomst. Men eftersom att detta är den enda ekonomiska empirin som finns att 

tillgå genom enkätresultaten är det komplicerat att dra några större slutsatser om 

populationens ekonomiska situation då det inte finns tillräckligt med empiri.  

8.1.1 Förändras motiven att för frilansarbete inom journalistik under åren som 

frilansare? 

När respondenterna delades in i grupper som bestämdes beroende på hur länge 

respondenterna varit verksamma framkom ett generellt sett oförändrat mönster om 

respondenternas motiv. Men de respondenter med mindre än 15 års erfarenhet som frilansare 

angav i högre utsträckning att svårigheter att få anställning som journalist var ett framstående 
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skäl att bli frilansare. Drivkrafterna om att vara sin egen chef samt att komma bort ifrån 

traditionella arbetsplatsstrukturer var minst frekventa bland respondenterna med kortast 

frilanserfarenhet, mindre än fem år. De övergripande likheterna tyder på att medlemmarna i 

Frilanskatalogen är en homogen skara frilansjournalister när det kommer till deras motiv till 

att frilansa.  

Den grupp som utgörs av frilansare med mindre än 15 års erfarenhet behöver inte på något vis 

bestå av personer på den yngre delen av undersökningens skala. Men det kan ändå vara värt 

att åter nämna alumniundersökningen från Södertörn (se kapitel 3) som visade på att 

nyutbildade journalister hittade jobb utanför de stora redaktionerna och medieföretagen och 

istället bland annat på produktionsbolag samt som frilansare. 

Att respondenterna med längre erfarenhet än fem år, alltså majoriteten av alla respondenter i 

denna undersökning, i högre grad uppskattade att komma ifrån traditionella 

arbetsplatsstrukturer samt att vara sin egen chef kan säga bekräfta ett behov av flexibilitet och 

frihet som Deuze beskriver genom ”portfolio worklife” där egenföretagaren har kontroll över 

sin karriär.  

 

8.2 Hur påverkas den journalistiska yrkesidentiteten av att vara frilansare? 

Denna övergripande fråga kommer att besvaras med hjälp av de tre underfrågor som följer, 

punkt 8.2.1, 8.2.2 samt 8.2.3. 

 

8.2.1 Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag utanför frilansjournalistik, 

och vilka jobb handlar det om?  

Den mest frekventa anledningen till att ta uppdrag utanför frilansjournalistik handlade om 

försörjning, men handlade även om roliga och varierande arbetsuppgifter samt att arbetet eller 

uppdraget betalade bättre än frilansjournalistik. Det handlar alltså inte om en svartvit 

beskrivning där antingen enbart ekonomiska faktorer, sociala faktorer eller faktorer kopplade 

till arbetsuppgifter dominerar. Istället växte en olikartad bild fram, men som fortfarande kan 

kopplas till den utsatthet som begreppet prekariatet beskriver. 
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När Deuze diskuterar ”precarity” talar han om ”ett förvirrande hav av lösa anknytningar, 

tillfälliga avtal och informella nätverk”. Det är säkerligen en bedömningsfråga i vilken grad 

detta synsätt kan appliceras på populationen, om exempelvis antal fasta arbetsgivare tas in i 

beräkningen. Åtta av tio respondenter hade fyra eller färre fasta arbetsgivare per månad, så det 

blir svårt att här tala om ”lösa anknytningar”. Men det kan argumenteras att dessa fasta 

arbetsgivare i en viss grad är tillfälliga, då frilansaren inte kan luta sig tillbaka mot de 

tryggheter som ingår i ett anställningskontrakt. 

Information/kommunikation (se även avsnitt 8.2.2), kultur/nöje/fritid och utbildning var de 

branscher som var mest frekventa när det kom till att ha arbetat eller tagit uppdrag utanför 

frilansjournalistiken de senaste två åren. Vi ser alltså att försvinnande få exempelvis sitter i 

kassan i en mataffär, arbetar inom hemtjänsten eller på lager. Istället tornar en bild upp sig att 

informationsjobb är ohotat som det mest populära alternativet för respondenterna ta uppdrag 

inom. Det mest angivna informationsuppdraget var att ta uppdrag för företags- eller 

kundtidningar, samtidigt som det minst frekventa uppdraget var som PR-konsult. 

8.2.2 Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag inom information eller PR? 

Drivkrafterna här följer samma mönster som i föregående avsnitt, men i högre grad angav 

respondenterna här att försörjningen kom främst. Att ta informationsuppdrag kopplas således 

starkt till frilansjournalistens ekonomi. 

Jämfört med åldersfördelningen av det totala antalet respondenter (se figur 2) var det en större 

andel yngre frilansjournalister som har tagit uppdrag inom information eller PR. Om detta är 

en tillfällighet i just denna undersökning eller inte är svårt att veta. Om man resonerar att 

tagande av informationsuppdrag förutsätter ett vad Larsson (2005) kallar för 

liberalpluralistiskt synsätt på informationsbranschen och demokratin, då går det att hävda, om 

än inte hugga i sten, att detta synsätt delas i högre grad av den yngre halvan av populationen.  

När Nygren diskuterar de-professionalisering beskriver han en professionell identitet som 

hotas när det sker en uppdelning i yrkesgruppen. Det går att diskutera att en sådan uppdelning 

är möjlig att göra mellan de frilansjournalister som väljer att ta uppdrag inom information och 

PR samt de som gjort valet att hittills inte ta sådana uppdrag. Det går att hävda att detta bidrar 

till en ökad differentiering, men i ljuset av resultaten i denna undersökning är det svårare att 

dra några större slutsatser om vad denna differentiering får för betydelse på journalistyrket 

och yrkesgruppen. Men när Deuze diskuterar ”precarity” beskriver han hur högutbildade, 

innovativa individer, och i ljuset av detta kan man fråga sig vad som egentligen hindrar denna 
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grupp från att marknadsföra dessa färdigheter utanför frilansjournalistiken när de färdigheter 

som personerna har inte bara är applicerbara på traditionell journalistik. Faktum är ju att en 

tredjedel av populationen gör just det. Detta är också i linje med det resonemang som Nygren 

för om hur ideal är mer underordnade i takt med en ökad rörlighet på den postindustriella 

arbetsmarknaden. 

 

8.2.3 Hur ser populationens attityder till olika yrkesideal ut, och hur kan dessa 

relateras till inställningen att ta uppdrag inom information eller PR? 

Det mest populära informationsuppdraget är det som samtidigt kan tyckas ligga allra närmast 

journalistiken – att ta uppdrag för kund- eller företagstidning. I en diskussion kring de-

professionalisering av journalistyrket var detta resultat i linje med Nygrens resonemang om 

vilka anledningar som kan ligga bakom en sådan de-professionalisering: nämligen att 

gränserna är otydliga, och att fler arbetar i detta gränsland till information. Yrkesväxling 

anges av Nygren som en anledning till försvagning av journalistyrket. Med bakgrund av detta 

angav en tredjedel av respondenterna att de funderat på att byta bransch helt och hållet till 

information eller PR. Med detta sagt kan det också antas att de flesta personer i de flesta 

yrken någon gång funderar på att byta yrke. Men att en tredjedel, inom de senaste två åren, 

höll med om att det handlar om informationsbranschen specifikt som denna växling skulle ske 

till får ändå ses som anmärkningsvärt. Å andra sidan kan det anses naturligt då det är den 

bransch som ligger närmast för respondenterna i denna undersökning, och i ljuset av vad 

Nygren kallar för en ”expanderad mediebransch”.106 Man kan här resonera att ett sådant 

eventuellt skifte, ett beslut att ”byta sida helt och hållet”, inte går stick i stäv med behovet av 

frihet som har visat sig vara en viktig aspekt av frilanslivet, men snarare att yrkesidealen är 

relativt lätta att, som Nygren skriver, ”plocka av” när väl yrkesväxlingen sker. I ljuset av 

”portfolio worklife” tycks detta passa in med begreppet i och med att en karriär resulterar i en 

”serie språngbrädor”, vare sig den skapas inom endast journalistik eller också inom 

informationsbranschen. Det kan här nämnas att ”portfolio worklife” också inbegriper en sorts 

kontroll över sin karriär, något som många frilansare kan sägas sakna i och med den 

ekonomiska utsatthet som bland annat Wernes rapport Frihetens pris pekar på. 

                                                           
106 Nygren, Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering, 29-30. 
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Det finns inte mycket som talar för att yrkesidentiteten skiljer sig nämnvärt hos 

frilansjournalisterna i undersökningen och journalistkåren i stort. Tvärtom så liknar 

respondenternas inställning till olika yrkesideal de attityder som finns inom journalistkåren. 

Därför är det intressant att åter fånga upp Ladendorfs (2013) resonemang om hur en 

professionsetik har ersatts av en personlig etik – att frilansjournalister ansåg det möjligt att 

”navigera mellan olika uppdrag utan att förlora sin integritet”. I ljuset av detta, i samband med 

resultaten kring yrkesideal i denna undersökning, kan det resoneras att dessa ideal faktiskt 

finns djupt rotade hos frilansarna – att man vet vad det innebär att vara ”fri och självständig” 

som yrkesreglerna uppmanar – men att förhållningen till yrkesidealen i praktiken kommer i 

andra hand – att det inte blir lika angeläget att vara en ”granskare av samhället” 

(journalistyrkets starkaste ideal) om man samtidigt har svårt att försörja sig. Det finns ju 

heller inget för den delen som säger att alla journalister ser det som sitt kall att vara denna 

”maktens vakthund”, eller att journalistyrket medför något sådant krav. Å andra sidan är 

granskningsaspekten som sagt det starkaste idealet. 

Nygren beskriver den enskilde journalisten som bärare av en samhällelig roll, att det finns ett 

samhällskontrakt mellan journalisten och allmänheten. Vidare, i ljuset av Kovach och 

Rosenstiels tio principer för journalistyrket, handlar två av punkterna om en oberoende 

ställning i relation till de som ska bevakas samt att journalistiken ska fungera som en 

oberoende granskare av makt. Huruvida konsekvenserna av informationsuppdrag riskerar att 

sabotera denna oberoendeställning är svåra att förutspå. Det finns snarare mer att hämta i ett 

resonemang om att gränserna mot informationsområdet är otydliga i takt med att 

frilansjournalister, vare sig de vill eller inte, blir tvungna att ta informationsjobb för att klara 

av försörjningen. Sett till de frågor som denna uppsats innehåller om journalistyrkets relation 

till information och PR ser jag att en tydlig relation finns mellan de två områdena och 

kopplingen främst är ekonomisk, då försörjningsskäl var det vanligaste skälet för frilansaren 

att ta informationsjobb. En konsekvens av att journalister även sysslar med information 

och/eller PR tycks enligt mig tyda på en fortsatt diffus uppdelning mellan de två områdena, 

som tidigare forskning har pekat på. Samtidigt kan möjligheten att arbeta inom information 

och/eller PR ses som en tillvaro fylld av möjligheter för den enskilde frilansjournalisten, som 

ju i stort tycks, enligt denna undersökning, hålla de starkaste journalistiska yrkesidealen högt. 

I ljuset av detta kan det resoneras att en informationsarbetande frilansjournalist samtidigt ges 

möjlighet att upprätthålla en ekonomisk status samtidigt som denne kan, måhända på 
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bekostnad av professionaliseringens utveckling, få en ökad insyn i hur andra branscher 

fungerar och detta inte endast genom journalistiken. 

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Sammantaget går det inte att utifrån denna undersökning att diskutera kring en verklighet där 

yrkesideal som i journalistkåren är starka respektive svaga skulle skilja sig betydligt jämfört 

med frilansjournalisterna. Men en ytterligare en intressant vinkel vad det gäller etiska 

frågeställningar kring informations- och PR-jobb för frilansjournalister vore att i en 

undersökning, kvalitativ eller kvantitativ, nå frilansjournalister som valt att inte vara i med 

fackförbundet och vars verksamheter också innefattar uppdrag inom information, reklam och 

PR – där Nygren har pekat på SJF:s svårigheter att lyckas organisera. Yrkesideal kunna 

jämföras med fackanslutna medlemmar i en sådan komparativ studie. 
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Bilaga 1: Enkätformuläret 

Del 1. Vägen in i frilansjournalistiken 

1. Hur länge har du varit verksam som frilansjournalist? 

 Mindre än fem år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 21-25 år 

 Mer än 25 år 

 

2. Vilka är de främsta anledningarna till att du blev frilansjournalist?  

Du kan välja flera alternativ. 

 Ville ha friheten att kunna styra mitt arbete 

 För att kunna fördjupa mig inom visst ämne/använda min expertis 

 För att komma bort från traditionella arbetsplatsstrukturer 

 Att vara min egen chef 

 Större chans till självförverkligande som frilans än som anställd 

 Svårt att få anställning 

 Förlorade anställning 

 Bättre betalt än som anställd 

 Annat 

 

3. Har du tidigare haft anställning som journalist innan du började frilansa? 

 Ja 

 Nej  hoppa till fråga 7 

 

4. Vilket medium arbetade du huvudsakligen för när du var anställd? 

 TV 

 Radio 

 Dagspress 

 Webbtidning 

 Tidskrift 
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 Fackpress 

 Organisationspress 

 Kund-/personaltidning 

 Myndighetstidning 

 Nyhetsbyrå 

 Annat 

 

5. Gick du direkt från tillsvidareanställning som journalist till att börja frilansa? 

 Ja  hoppa till fråga 7 

 Nej 

 

6. Gick du direkt från en tidsbegränsad anställning som journalist till att börja frilansa? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Skulle du hellre byta till en tillvaro med fast anställning? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Del 2. Arbete inom frilansjournalistik 

8. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Du kan välja flera alternativ. 

 Reporter 

 Fotograf 

 Redigerare 

 Producent 

 Researcher 

 Layoutare 

 Tecknare 

 Korrekturläsare 

 Annat 
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9. Kommer majoriteten av dina uppdrag från fasta uppdragsgivare? 

 Ja 

 Nej 

10. Hur många uppdragsgivare arbetar du för en genomsnittlig månad? 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-8 

  Fler än 8 

 

11. Har du F-skattsedel? 

 Ja  hoppa till fråga 13 

 Nej  

 

12. Har du A-skattsedel? 

 Ja 

 Nej 

 

13. En genomsnittlig månad, hur mycket brukar du ungefär ta ut som eget uttag/få ut i lön? 

 0-5000 kronor 

 5001-10 000 kronor 

 10 001-15 000 kronor 

 15 001-20 000 kronor 

 20 001-25 000 kronor 

 25 001-30 000 kronor 

 Över 30 000 kronor 

 

14. Är ditt eget uttag/lön ungefär lika stort från månad till månad? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen uppfattning 

 



53 
 

 

 

Del 3. Arbete utanför frilansjournalistiken 

15. Har du inom de senaste två åren haft andra arbeten eller uppdrag utanför 

frilansjournalistiken? 

 Ja 

 Nej  hoppa till fråga 22 

 

16. Inom vilken bransch? Du kan välja flera alternativ. 

 Detaljhandel 

Kultur, nöje, fritid 

 Sociala tjänster (hemtjänst mm) 

 Utbildning 

 Restaurang 

 Hotell 

 Information/kommunikation 

 Hälso- och sjukvård 

 Tillverkningsindustri 

 Juridik, ekonomi, teknik mm 

 Transport/lager 

 Offentlig förvaltning 

 Finans/försäkring 

 Vård/omsorg 

 Partihandel 

 Byggverksamhet 

 Uthyrning/fastighetsservice 

 

17. Vilka är dina drivkrafter till att ha arbete utanför frilansjournalistik? Du kan välja flera 

alternativ. 

 Ger mer lön 

 För att kunna försörja mig 

 Att ha varierande arbetssysslor 

 Sociala – träffa människor 
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Roliga arbetsuppgifter 

Annat 

 

18. Har du tagit frilansuppdrag inom information/kommunikation eller PR de senaste två 

åren? 

 Ja 

 Nej  hoppa till fråga 22 

 

19. Vad för slags uppdrag handlar det om? Du kan välja flera alternativ. 

 Projekt inom myndighet 

 Informationsarbete på företag 

 Uppdrag för företags-/kundtidning 

 Dokumentera konferenser åt organisation, offentlig verksamhet eller företag 

 Moderator/konferencier 

Skriva reklamtext 

Arbete som PR-konsult 

 

20. Vilka är dina drivkrafter att ta uppdrag inom information, kommunikation eller PR? Du 

kan välja flera alternativ 

 Ger mer lön 

 För att kunna försörja mig 

 Att ha varierande arbetssysslor 

 Sociala – träffa människor 

Roliga arbetsuppgifter 

Annat 

  

21. Har du de senaste två åren funderat på att byta bransch helt och hållet till 

information/kommunikation eller PR? 

 Ja 

 Nej 

 

22. Är det möjligt enligt dig att förena journalistrollen med uppdrag inom 

information/kommunikation (exempelvis arbeta för företagstidning, kommunal tidskrift eller 

att arbeta med en organisations budskap och varumärke)? 
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 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

23. Är det möjligt enligt dig att förena journalistrollen med arbete inom PR (exempelvis att 

arbeta som PR-konsult, dvs. bland annat hjälpa organisationer att bygga relationer och 

kommunicera ut budskap)? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

Del 4. Yrkesideal  

24. Följande är ett antal påståenden om journalistens yrkesroll. Vilken är din uppfattning om 

var och ett av dem? 

En journalist bör betrakta sig som… 

… en granskare av samhällets makthavare 

Stämmer inte alls 

Stämmer knappast 

Stämmer delvis 

Stämmer helt 

Ingen åsikt 

… en som förmår att enkelt kan förklara händelser 

… en som förmår att objektivt förmedla information 

… en som stimulerar nya tankar och idéer 

… en neutral rapportör 

… en som låter olika opinioner komma fram 

… en kritiker av samhällets orättvisor 

… en som förmår ge människor upplevelser 

… en som speglar allmän opinion 

… en som påverkar opinionsutvecklingen 

… en som ger människor förströelse 

… ett språkrör för lokal opinion 
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Del 5. Om dig 

25. Ålder: 

Yngre än 25 år 

 25-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 Äldre än 60 år 

26. Kön: 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

27. Var arbetar du i huvudsak? 

 Storstad (Stockholm, Malmö, Göteborg) 

 Mellanstor stad (Fler än 60 000 invånare) 

 Mindre stad (10 000-60 000 invånare) 

 Småstad/landsbygd (Färre än 10 000 invånare) 

Utomlands 
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FÖLJEBREV 

 

Hej, 

Jag skriver till dig för att du är frilansjournalist och är registrerad i SJF:s Frilanskatalogen. Jag 

heter Joel Swahn och jag studerar Journalistik- och multimedieutbildningen vid Södertörns 

högskola i Stockholm. För närvarande genomför jag en enkätundersökning om 

frilansjournalisters arbetsvillkor, attityder kring informations- och PR-jobb samt yrkesideal. 

Undersökningen är en del av ett c-uppsatsarbete. 

Syftet med undersökningen är att bidra till mer insikt om frilansjournalistikens 

arbetsmarknadsmässiga förutsättningar i dag. Enkätens innehåll består av frågor kring fem 

områden: vägen in i frilansjournalistiken, arbete inom frilansjournalistik, arbete utanför 

frilansjournalistik, yrkesideal samt övriga uppgifter. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. 

Enkäten har skickats ut till alla som har registrerat sin e-postadress på Frilanskatalogens 

webbplats – totalt 643 personer. Det är på Frilanskatalogens webbplats som alla e-

postadresser har sparats. 

Resultaten kommer att användas i det fortsatta arbetet med c-uppsatsen. För att få god kvalitet 

på undersökningen är alla svar viktiga, och självklart anonyma. 

 

Vänligen, 

Joel Swahn 

E-post: karl.joel.swahn@gmail.com 

Telefon: 073-808 79 72 
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