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SAMMANFATTNING 

Motivation: 
Forskningen syftar att underlätta för  journalister att starta upp en frilansverksamhet. 
 
Problemformulering: 
Vilka faktorer har frilansjournalister gemensamt?  
 
Genomförande: 
Sex stycken djupintervjuer har utförts med frilansjournalister. 
 
Resultat: 
Det finns ett flertal olika faktorer och kunskaper som utgör en bra frilansare. 
 

 Entreprenörsmässigt företagande,  

 Selektivt nätverkande,  

 En kombination av bred och djup kompetens, 

 God planering och framförhållning,  

 En bra drivkraft, att inte ge upp samt 

 Den enskilt mest viktiga faktorn att vara trovärdig och pålitlig uppdragstagare. 
 

Slutsats: 
Arbetsgivare föredrar framförallt frilansare som erbjuder trygghet och alltid levererar 
enligt överenskommelse. Mer forskning behövs för att få fram ett definitivt svar. 
 
Nyckelord: 
Frilans, journalistik, journalist, intervju, viktiga, faktorer, gemensamt 
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1. BAKGRUND 

Fri´lans (engelska free-lance), frilansare, person som utan att vara anställd åtar sig 
arbete eller erbjuder sina tjänster på uppdragsbasis åt en eller flera huvudmän. Termen 
används företrädesvis inom medievärlden. Frilansare kan arbeta enskilt eller i grupp. 
Frilansgrupperna ökade påtagligt under 1980-talet. Många vecko- och specialtidningar 
bygger nästan helt på frilansarbeten, (Nationalencyklopedin 2010). 

1.1 Problemformulering 

Antalet öppet arbetslösa journalister ökar i Sverige. Under det senaste decenniet har en 
kraftig överutbildning av nyexaminerade journalister tillsammans med en minskning av 
fasta anställningar i medieföretag lett till hård konkurrens i mediebranschen. 
 
Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer, (SCB 2008), (se Figur 1), som speglar arbetsgivarnas 
syn på branschen så präglas arbetsgruppen av ett stort överskott i framtiden samtidigt 
som efterfrågan på personal snarare verkar mattas av. En obalans råder i 
medielandskapet. 
 

”Arbetsmarknadsläget för journalister har under en längre tid varit ansträngt. 

Enligt Arbetskraftsbarometern ´08 uppger nästan samtliga arbetsgivare att det i dag 

är god tillgång på nyutbildade journalister.”  

(SCB 2009) 

 
Figur 1: Prognos över tillgång och efterfrågan på journalister, (SCB 2009). 

Enligt Arbetsförmedlingen arbets-marknadsprognos för kultur och media, 
Arbetsmarknadsprognos (2010), så ökar även intresset för egenföretagandet på grund 
av att de gamla statiska arbetsförhållandena är på väg ur bilden. Enligt 
arbetsförmedlingens prognos är det en konsekvens av att mediebranschens 
affärsmodell är i gungning: 
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”Annonsintäkterna som är en mycket viktig inkomstkälla för många medieföretag 

har fallit kraftigt och det har påverkat företagens ekonomiska ställning på ett 

dramatiskt sätt. Den sviktande ekonomin leder till att företag tvingas skära ned i 

personalstyrkorna och pressa kostnaderna inom produktionen”, 

(Arbetsmarknadsprognos 2010) 

 

Och menar att företagen hellre lägger över ekonomiska risker på externa källor: 
 

”Produktion läggs i den mån det är möjligt ut på uppdrag till produktionsbolag eller 

till enskilda entreprenörer. Tidningsbranschen har drabbats hårdast. Personal 

minskas genom att  anställda sägs upp, att visstidsanställningar inte förlängs och att 

avgångar av personal inte ersätts. ”, (ibid). 

 

Arbetsförmedlingens slutsats är definitiv för vad det kommer innebära för 
nyexaminerade journalister: 
 

”Medieföretagens agerande med krympande fast bemanning leder till ett tryck mot 

att journalister måste starta eget och arbeta på uppdragsbasis...”, (ibid). 

 

Slutsatserna i prognosen målar upp en bild av medielandskapet som gängligt och 
flytande. Där journalister anlitas tillfälligt för att sedan gå vidare till nästa kund eller till 
temporär arbetslöshet. 
 
Även arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben 2010”, (Jobben 2010), indikerar att 
brist på jobb i sektorn varit ett problem under längre period, och Figur 2 visar förändring 
av arbetslösa och i program inom Kultur- och mediayrken mellan 2008 och 2009. 
 

 

Figur 2: Förändring av arbetslösa och i program inom kultur och media yrken, (Jobben 2010) 

Prognosens slutsats är dyster och enbart punkter som anses vara relevanta för 
uppsatsen har tagits med, (Jobben 2010): 
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Tidningar tappar intäkter och förlusterna är stora för vissa – genom samarbete, 

effektiviseringar och personalneddragningar.  

Radion har minskat personalstyrkan och ytterligare neddragningar planeras. TV 

drar ner successivt – efterfrågan finns på videojournalister.  

Medieföretag lägger ut produktion i ökad grad.  

Färre vikariat inom media, mer egenföretagande, bemanningsföretag anlitas i större 

utsträckning vid behov. Semestervikarier tillsätts ofta med känd arbetskraft och 

nyexaminerade får svårare att komma in i mediebranschen.  

Kostnaderna ska minskas inom all produktion – snabbt och kostnadseffektivt.  

Enligt myndigheten Tillväxtsanalys har det, (Tillväxtanalys 2010), som prognoserna pekat 
på, skett en kraftig ökning av nystartade företag i medierelaterade områden mellan 
1994 – 2008 (Figur 3). Mätningen har skett via Skatteverkets så kallade SNI-koder där 
nystartade företag själva får uppge inom vilka områden de arbetar. Därför behöver 
nödvändigtvis inte alla representeras av frilansare. Av dessa studier går det att 
konstatera att ett allt större antal nyexaminerade journalister väljer att starta eget 
samtidigt som konkurrensen på den öppna marknaden blir allt tuffare.  Hur ska man 
konkurrera som journalist utan erfarenhet?  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Nyföretagande inom  SNI 92200, 92310 och 92400

 
Figur 3: Nyföretagande inom SNI 92200 (Radio  och TV verksamhet), SNI 92310 (Konstärlig, 
litterär och artistisk verksamhet) och SNI 92400 (Nyhetsservice). Grupperingar som innehåller 
frilansverksamhet, (Tillväxtanalys 2010) 

 
1.2 Syfte och Forskningsfrågor  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är viktiga i verksamma 
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frilansjournalisters arbetsliv. Motivet avser att underlätta och förbereda arbetet för 
nyexaminerade journalister som vill ge sig ut i arbetsmarknaden genom att ta vara på 
arbetserfarenhet och kunskap som redan förvärvats av verksamma frilansjournalister. 
Hjulet ska inte behöva uppfinnas två gånger om.  
 
Vad vi kan se så finns det ingen noggrannare studie av svenska arbetsförhållanden för 
frilansjournalister. Nyttan med en sådan undersökning är att den kan klargöra begrepp i 
ett område med väldigt oklara definitioner - för att kunna förbättra förståelse samt 
utbildning gällande frilansjournalistik. 
 
Författarens personliga mål är att få en bättre förståelse av arbetsmarknaden och vilka 
arbetsvillkor som gäller för frilansjournalisten. 
 

För att guida studiens upplägg så har syftet delats upp i två forskningsfrågor: 
 

 Vilka faktorer har frilansjournalister gemensamt?  

 På vilket sätt har de införskaffat dessa faktorer?  
 
Det förväntade resultatet är att frilansjournalisterna, oberoende av varandra, ska uppge 
gemensamma arbetsfaktorer som underlättar eller rent av är vitala för deras inkomst. 

1.3 Avgränsningar och urval 

Studien avgränsas till en intervjustudie av frilansjournalister bosatta i det geografiska 
området norra Norrland.  
 
Anledningen till att forskaren valt frilansjournalister i norra Norrland beror på att han 
själv är bosatt i området. 
 
Alla intervjuade är män.  
 
De intervjuade ska under deras verksamma tid som frilansjournalist levt upp till Svenska 
journalistförbundets definition av frilansjournalisten. 
 
Defintion: SJF:s begrepp (genom avtal med arbetsgivarparter) samt förbundets krav på 
sina medlemmar som frilansjournalist???????????? 

1.4 Uppsatsens struktur 

I kapitel 1 kan man läsa om bakgrunden och motiveringen till varför forskningen 
genomfördes. I underkapitel finns även förklaringar om vilka avgränsningar och urval 
som gjorts och i kaptitel 2 beskrivs det vilken metod som har använts. 
 
I kapitel 3 presenteras materialet i den utförda litteraturstudien i området 
frilansjournalistik och i kapitel 4 kan man läsa resultatet av de sex djupintervjuer som 
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genomfördes under sommaren 2010. 
 
I kapitel 5 går forskaren i genom vilka slutsatser han kommit fram till och ger 
rekommendationer till fortsatta studier. 
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2. METOD 

För att lämpligast kunna svara på forskningsfrågorna uppställda i problemformuleringen 
gjordes en förberedande litteraturstudie. Skälen till att studien genomfördes var att öka 
förkunskapen om den arbetsmarknad som svenska frilansjournalister är verksamma 
inom. 
 
För att hitta studier och artiklar kontaktades Svenska Journalistförbundet Frilans Riks 
som skickade material. Samsökningar gjordes även via LTU:s  universitetsbibliotek och 
den vetenskapliga sökmotorn Google Scholar. 
  
Det visade sig vara svårfunnet med information om den svenska frilansjournalistens 
vardag men det material som fanns var till hjälp för att ringa in faktorer som borde 
undersökas närmare.  
 
Då en stor del av underlaget i litteraturstudien var kvantitativa undersökningar togs 
beslutet att göra kvalitativa intervjuer för att utreda orsakerna bakom resultaten i de 
kvantitativa undersökningarna. 
 
Det antogs att svaren skulle skilja sig utifrån intervjuobjektens personliga erfarenheter. 
Därför söktes en relativt fri intervjumodell. Utifrån boken Forskningsmetodikens 
grunder (Patel och Davidson, 1994) drogs slutsatsen att en intervjumetod som byggde 
på hög grad av strukturering med låg grad av standardisering var mest lämplig. 
 
Observation av miljö och person uteslöts för att det riskerade onödig tolkning utifrån 
forskarens subjektiva förhållning till intervjupersonen. Intervjuguiden och frågemallen 
konstruerades med hjälp av boken Kvalitativ forskning i praktiken (Widerberg, 2002) 

Under sommaren 2010 kontaktades sex stycken frilansjournalister i norra Norrland 
genom en subjektiv urvalsprincip delvis på grund av praktiska skäl men även för att få 
ett brett urval med diversifierad erfarenhet. Intervjuerna tog ungefär 45 till 90 minuter 
att genomföra. För att säkerställa ärliga svar utlovades konfidentiella intervjuer och 
anonymiserat material. Materialet spelades in och transkriberades enligt den metod 
som beskrivs i boken Samtalsanalys (Norrby, 2004). 
 
Intervjuresultaten bearbetades genom att sammanställa svaren från intervjuerna för  att 
se om det fanns några gemensamma faktorer för frilansjournalister. Då svarsmaterialet 
var omfattande redogörs bara de svar som anses vara signifikanta i den här uppsatsen.  
För att uppnå en god validitet jämfördes det empiriska materialet från intervjuerna med 
resultatet från litteraturstudien. 
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3. LITTERATURSTUDIE  

Litteraturstudien är indelad i tre avsnitt. De första avsnittet behandlar ett antal enkäter 
utförda i Sverige och Finland. Avsnitt två behandlar några vetenskapliga studier från 
bland annat USA och England. I det sista avsnittet sammanfattas litteraturstudien med 
att formulera de frågor som kommer att ingå i intervjustudien.  

3.1 Enkätundersökningar 

År 2008 genomförde Svenska Journalistförbundet Frilans Riks en enkätundersökning 

(SJF, 2008) som gick ut till aktiva frilansmedlemmar i Svenska Journalistförbundet. 
 
Frågorna i enkäten avsåg att kartlägga marknadsvillkoren för en frilansade journalist. 
Enkäten skickades ut via e-post till 1700 medlemmar och fick 545 svar (32%). 
Undersökningen innehöll däremot ingen tillhörande analys. Men en sammanfattande 
artikel skrevs till facktidningen Journalisten, (SJF, 2009). Här nedan följer utdrag från 

artikeln "Svårt att klara sig utan extrainkomster" publicerat 2009-02-25: 

”Av de 545 frilansare som svarat på enkäten uppgav 14 procent att deras senaste 

deklarerade inkomst (fakturerat belopp exkl. moms) var mindre än 100 000 kr.  

 

För de närmast högre nivåerna – intäkter på uppemot 150-, 200- och 250 000 

kronor ligger satserna kring elva procentenheter. 

På frågan om hur arvodena utvecklats under senare år, svarade 46 procent att 

nivåerna stått praktiskt taget stilla medan 38 procent noterat en viss höjning, dock i 

huvudsak höjningar under 10 procent (43 procent). Av de 20 procent som sett 

arvoden minska, uppskattade 31 procent nedgången med 20 procent. 

Fyrtioen procent av frilansarna har också erfarenhet av uppdragsgivare som försökt 

dumpa priserna, särskilt bland de kommersiella tidsskrifterna (38 procent) men 

också inom fackförbundspressen (28 procent).  

 

Det är heller inte ovanligt att uppdragsgivarna dröjer med besked om att de vill 

köpa alternativt lägga ut ett jobb (57 procent). 

Av enkäten framgår det vidare att merparten av frilansarna jobbar i egen regi (62 

procent) medan bara 37 procent är medlemmar i en frilansgrupp eller ett nätverk. 

 I den mån frilansgruppen eller nätverket salufört sina tjänster på en hemsida har 

det inte lett till ökat inflöde av jobb, utan stannat vid  23 respektive 29 procent av de 

samlade uppdragen. 

Drygt hälften av de 545 frilansande journalisterna som svarat på enkäten, anser att 

fackpressen erbjuder flest uppdrag medan 48 procent tycker det är bättre att satsa 

på kommersiella tidsskrifter. Organisationspress och personaltidningar lyftes också 

fram av (41 respektive 31 procent) av dem som svarade. 

Även 46,1 procent uppgav att de sysslade med icke-journalistisk verksamhet.  28,6 
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procent uppgav att de spenderade över hälften och mer av den totala arbetstiden åt 

icke-journalistiskt arbete. 36,1 procent (största gruppen) uppgav att de spenderade 

en femtedel åt icke-journalistiskt arbete.”, (SJF 2009) 

Trots den dystra bild som artikeln målar upp så uppger ändå majoriteten (78,9 procent) 

av de tillfrågade frilansjournalisterna i undersökningen (SJF, 2008) att de inte vill ha en 
fast anställning som journalist.  
 
Enkätundersökningen och dess frågor ger en bra bakgrund till djupintervjuerna och 
mycket av enkätundersökningens svar fungerar som bakgrund till den intervjumall som 
senare utformades till djupintervjuerna.  Djupintervjuerna utfördes, även de, med 
frilansare som är medlemmar i journalistförbundet. 
 

Enkätsvaren i SJF (2008) bekräftar den bild som beskrivs i den inledande 
problemformuleringen. Undersökningen visar att det är en tuff arbetsmarknad för 
frilansjournalister. Svaren i undersökningen visar att det inte finns så mycket pengar i 
branschen då en majoritet av de svarande taxerar under 250 000 kronor per år. 
 
Även det finska journalistfacket, SJL, gör vartannat år en enkätundersökning om 
arbetsvillkoren och inkomsten för sina frilansmedlemmar.  Informationen presenterad 
är hämtad från undersökningen 2008, (TNS Gallup Oy 2008). Tyvärr är inte 
informationen öppen tillgänglig för allmänheten men enkätsvaren har sammanfattats 
via e-post, Jokinen (2009) från finska journalistförbundet. Nedan följer en 
sammanfattnig av rapporten: 
 

”Den nya frilansundersökningen är inte riktigt redo men några av resultaten är 

redan tillgängliga. 2011 medlemmar fick enkäten och 710 svarade. 

551 gav information om deras inkomst. 

Den genomsnittliga frilansarens inkomst var 25 000 euro 2008. 2006 var den 23 500 

euro. 

Frilansinkomsten har efter några år av stagnation ökat lite, + 6,4 procent från 2006. 

 

Nästan hälften av de som svarat, svarade att antalet jobb är mindre nu  jämfört med 

förra året. 

Den genomsnittliga årsfakturering är 36 200 euro, +5,8 per cent från 2006.  

Undersökningen täcker både press och radio/tv-journalister: I radio / tv var 

inkomsten 25 500 euro, fotograf 24 900 euro. 

 

Andelen journalistiskt arbete för frilansarens var 72 procent. Frilansjournalisten 

har ungefär två tredjedelar av en fast anställd journalists lön. 

2006 inträffade en historisk händelse då kvinnor för första gången tjänade mer än 

männen.   
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2008 så tjänar män 26 000 euro och kvinnor 24 200 euro. Gapet mellan små och 

stora frilansare har ökat igen: Gruppen F90 (tjänar mer än 46 000 euro) hade ökat 

sin inkomst med ungefär 4000 euro. Gruppen F10 (8000 euro och mindre ) hade 

enbart ökat sin inkomst med 200 euro.  

 

Det verkar  som att fördelningen bland marknadens höginkomst- och låginkomst-

tagare blir klarare: de som lyckas och de som hamnar i "lumpenproletariatet". 

28 procent svarade att det känner sig undersysselsatt (genomsnittlig inkomst 16 700 

euro), 54 procent kände sig tillräckligt anställda (27 500 euro) och 10 procent kände 

sig överanställda (36  000 euro).  

 

Den genomsnittliga arbetsveckan var 35 timmar 2008, två timmar mer än för två år 

sen. Redaktionellt anställda journalister definierar en arbetsvecka som 37,5 timmar.  

 

Frilansare hade genomsnittligt 4,2 veckors semester per år. Klart mindre än 

redaktionsjournalister. 

55 procent uppgav att det är väldigt eller rätt nöjda med deras ekonomiska situation. 

En tredjedel uppgav sig vara rätt otillfredsställda. En tiondel var väldigt 

otillfredsställda.  

Arbetssituationen uppgavs vara väldigt eller rätt god för 77 procent. 

Vi frågar alltid våra medlemmar ifall de vill vara frilansare, heltidsanställda eller i 

ett annat yrke. 69 procent sa att de helst frilansar (66 procent 2006), 

heltidsanställda 19 procent (26 procent 2006) och i en annan bransch tre procent  

(fyra procent 2006).  

 

Den relativt höga andelen av de som föredrar att vara heltidsanställda kan förklaras 

av situationen för frilansare i radio/tv-sektorn där frilansare arbetar i en situation 

som påminner om heltidsanställda men med mycket mindre förmåner.  Frågan är 

däremot inte helt analyserad. 

När svaranden tillfrågades om vilken områden där kompetensen borde förbättras så 

svarade 45 procent: Hur man skapar och bibehåller kontakt med köpare, 34 procent 

: Marknadsföra sina idéer, 29 procent: Förhandling på avgifter, 20 procent: Hur 

man använder en kamera, 20 procent: Hur man använder en dator, 19 procent: 

Språkfärdigheter, 18 procent att förstå köparnas behov.  

Det finska journalistfacket, SJL, kommer förmodligen fokusera mer på dessa frågor I 

framtiden, trots att det redan finns på agendan.” 

Den finländska arbetsmarknaden verkar enligt undersökningen aningen stabilare än den 
svenska marknaden. Skillnaden för finska och svenska journalister kan kanske förklaras 
med den regelbundenhet som den finska undersökningen görs – vars motsvarighet 
saknas i Sverige – vilket ger mer tillförlitlig data i Finland. 
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I början av 2006 skickade även Frilans Riks styrelse i Sverige ut en enkät till 205 
slumpmässigt utvalda uppdragsgivare inom olika medier för att få deras syn på 
frilansjournalister.  Åttioen svar kom in. Svaren är inte nog många för att statistiskt 
säkerställa några vetenskapliga slutsatser men ändå ett försvarligt antal svar för att 
åtminstone se tendenser i hur arbetsgivare ser på samarbetet med frilansjournalister, 
(SJL 2006): 
 

”Bland de svarande var 30 specialtidningar, 11 fackförbundstidningar, 10 

dagstidningar, 10 radioredaktioner och resten företags/kundtidningar, TV 

redaktioner samt myndigheter. 

 

Tidningarnas upplagor och radioredaktionernas lyssnarantal varierade från mycket 

små till mycket stora.  

Majoriteten av svaren kom från redaktioner i Stockholm, men många svar kom också 

från Göteborg, Malmö och mindre städer. 

På frågan om hur mycket redaktionerna använde frilansare svarade endast en att de 

var beroende av frilansmaterial.  

 

Över 30 stycken av tidningarna i enkäten svarade att de använde fasta frilansare 

medan nästan ingen radio eller TV redaktion uppgav en större användning av 

frilansmaterial.  

 

Tjugosex av redaktionerna hade minskat mängden inköp de senaste åren, bland dem 

specialtidningar, radioredaktioner och fackförbundspress. Minskat omfång, ”ny 

policy att anställda reportrar ska producera mer” eller, har anställt reporter, var 

skäl som angavs. 

Sexton hade ökat sina inköp och i den kategorin finns mest specialtidningar och 

några övriga. ”Flera långtidssjukskrivna” egna reportrar eller ”ökat omfånget” 

men ej antalet anställda, finns bland skälen. 

Bland de 33 som har oförändrad mängd inköp finns alla sorters medier. 13 har 

minskat sina inköp för att de inte har råd och de fördelar sig över alla medier med 

en liten övervikt för radio. En har minskat sina inköp på grund av dålig kvalitet och 

elva av annat skäl. 

Sju redaktioner i olika mediatyper har ökat sina inköp för att de minskat antalet 

fastanställda.  

Åtta stycken, de flesta specialtidningar, ökade inköpet för att de ökat omfånget men 

ej antalet fastanställda.  

När det gäller arvoden: 

• Trettioen, mest specialtidningar och fackförbundstidningar, betalar minst 

enligt frilansrekommendationerna.  
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• Trettiosex, bland dem nio specialtidningar, åtta radioredaktioner, sex 

dagstidningar och två TV-redaktioner, betlar inte enligt 

frilansrekommendationen.  

• När det gäller beräkningen av arvodet går 36 redaktioner efter 

tidsåtgången. Tio beräknar arvodet efter antal tecken/sidor/minuter, Fem 

efter kvaliteten på materialet, två efter kvaliteten på journalisten, Nio efter 

flera av dessa faktorer och elva efter annat. 

• På grund av priset tackar 61 av respondenterna, jämt fördelade bland de 

olika medierna, ibland nej till erbjudet material.  

• Bland de tio som aldrig tackar nej på grund av priset finns fyra i radio/TV 

redaktioner.  

• Fyrtiofyra av de svarande bland alla medier har oförändrade arvoden under 

de senaste tre åren. Tjugosju har höjt arvodena och en av de svarande har 

sänkt.  

Uppdragsgivarna hade följande kommentarer till frilansjournalister: 

• ”Tyvärr upplever jag att många frilansare är mycket slarviga och lämnar 

ofärdiga jobb. Det gör att jag ibland känner olust inför nya samarbeten. Jag 

försöker ge en andra chans även om jag inte var nöjd första gången - alla 

kan ha en dålig dag.” (Fackförbundstidning) 

• ”Det enskilt största problemet är den ibland usla kvaliteten och att det då 

saknas möjlighet att avstå från att köpa jobbet.” (Specialtidning) 

• ”Omöjligt för en fattig liten organisationstidning att betala de frilanspriser 

som begärs för material av mycket skiftande kvalitet. Därför tackar jag 

oftast nej.” (Månadstidning, organ för intressepolitiskt riksförbund) 

• ”Upplever att frilansrekommendationerna alltid skrivs upp betydligt mer än 

de fasta journalistlönerna.” (Månadstidning) 

• ”Pengar är egentligen inte det intressanta. Alldeles för många frilansar 

erbjuder material utan att känna tidningen, lämnar skrämmande usla texter, 

tänker aldrig bild eller rubrik. Bra frilansare behöver jag inte redigera eller 

be skriva om - såna ger jag gärna bra betalt!” (Månadstidning)” 

Enkätsvaren ger en bild där många arbetsgivare inte litar på att frilansjournalisten lever 
upp till de krav som finns på god journalistik. Det kan helt konstateras att svaren är 
oroväckande. Vilket leder till frågor om hur man gör för att skapa ett gott förtroende 
och förhållande med sin uppdragsgivare. 

3.2 Vetenskapliga undersökningar 

2009 genomförde Kathleen Ryan en undersökning om hur nöjda frilansarbetande 
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journalister är på arbetsplatsen i USA, Ryan (2009). I sammanfattningen konstaterar 
dock artikelförfattaren att det är en stor skillnad mellan europeiska och amerikanska 
frilansare då de arbetar utifrån olika arbetskulturer. 
 
Däremot kan de signifikanta värden hon fick som resultat vara till hjälp i utformandet av 
den här studiens intervjumall. Artikeln använder sig av yttre och inre faktorer för att 
mäta hur nöjd frilansaren är med sitt jobb. Utöver yttre och inre faktorer lade studien till 
frågor som döptes till 'frilans faktorer'. Det var faktorer som baserades på vad frilansare 
i branschpress hade rapporterat vad de gillade med sitt jobb: friheten, flexibiliteten, 
arbetsmöjligheterna och lön. En negativ faktor togs med: tillgång till förmåner. 
 

De svar på frågorna som hade signifikanta skillnader var, Ryan(2009): 
 

”Frilansare är nöjdare med sin lön och möjligheten att göra saker som inte strider 

emot deras samvete” 

”Friheten att välja sina egna uppdrag, möjligheten att få ett uppdrag inom samma 

område,  möjligheten att få arbeta med det jag vill” 

Men frilansaren hade klart sämre förmåner än fast anställda. Kathleen Ryan tillägger 
även i slutsatsen, Ryan (2009): 
 

”Däremot är det svårt att säga ifall frilansare menar vad de säger. De kanske säger 

att de kan lämna ett jobb men när de står där med möjligheten att förlora en 

inkomstkälla så är det omöjligt att veta om den individuella frilansaren ”sparkar” 

sin arbetsgivare. 

”Själva möjligheten att säga nej, även om det är en möjlighet som aldrig utövas, 

kanske erbjuder frilansaren en känsla av tillfredsställelse som den heltidsanställde 

journalisten inte har.” 

Enkätundersökningen visade också att de flesta frilansarna inte skulle vilja ha en fast 
anställning. 
 
Forskaren Susan Baines undersökte 1999 arbetslivet för människor som erbjuder sina 
tjänster till media på frilansbasis, (Baines 1999). Hon konstaterade i sin artikel att nästan 
allt arbete utgår från användning av IT- och kommunikationsverktyg men att isolering i 
hemmet inte är normen och att det flesta arbetande underhåller stora personliga 
nätverk inom industrin. Trots osäkerheter och svagheter i marknaden tror hon oftast att 
isolering beror på en bakgrund av uppdragsöverflöd eller när frilansjournalistens 
inkomst är beroende av en enda kund. 
 
Trots hennes resultat säger hon att bilden av den ”elektroniska stugan” och den 
”virtuella organisationen” bara kommer i närheten av frilansmänniskans arbete.  
Artikeln är intressant och man kan tänka sig att beroende av IT-verktyg har ökat mycket 
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de senaste tio åren.  
 
1998 publicerade Ros Bew en vetenskaplig artikel som driver tesen att kraven och synen 

på vad som upplevs vara frilansjournalister förändras, (Bew 1998). I och med att 
behovet att bevaka lokala orter i England har ökat så har även antalet frilansjournalister 
ökat kraftigt. Det har även lett till, på grund av de informella krav som finns för att få 
kalla sig frilansare,  kvalitetsskillnader i materialet. Då vissa frilansare varken har 
erfarenhet eller den kunskap som krävs för god journalistik. Artikeln går igenom några 
tips om vilka erfarenheter som är bra och inte bra att ha när man startar upp som 
frilansjournalist. Främst av allt så verkar tidigare erfarenhet från branschen alltid ses 
positivt och efter det en specialisation inom ett område (en kunskap som ingen annan 
har) och som tredje kreativa idéer. Ros Bews artikel verkar också gå i linje med den 
undersökning som Frilans Riks skickade ut till svenska medieredaktioner. 

3.3 Sammanfattning och konstruktion av frågemall 

Utifrån enkäterna och de vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien konstruerades en 
frågemall som utgjorde en gemensam grund för alla sex djupintervjuer, se bilaga 1. 
 
En bra utgångspunkt att basera inledande frågor på, utgjorde den svenska enkätstudien, 
SJF (2008): 

• Varför valde du att bli frilansjournalist?  
• Vad skiljer livet som frilansjournalist från livet som vanlig journalist?  
• Hur driver du din frilansverksamhet? 
• Vilken är din årliga omsättning? 
• Vilken är din viktigaste uppdragsgivare? 
• Hur klarar du dig i en period av mindre uppdrag?   
• Vad är de främsta fördelarna/nackdelarna med att jobba som frilansjournalist? 
• Vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas som frilansjournalist? 

 
Det som var speciellt med den finska undersökningen är att den avslutas med svar på 
frågor om vad frilansarna vill lära sig mer av, TNS Gallup Oy (2008): 

• Hur man skapar och bibehåller kontakt med köpare?  
• Marknadsföra sina idéer? 
• Förhandling på avgifter? 
• Hur man använder en kamera? 
• Hur man använder en dator? 
• Att förstå köparnas behov?  

 
Frågor som kan tas direkt till frågemallen för djupintervjuerna. 
 
Uppdragsgivarenkäten gav upphov till frågor om hur man gör för att skapa ett gott 
förtroende och förhållande med sin uppdragsgivare, SJF (2006): 

• Hur etablerar man kundkontakter och skapar ett gott förtroende?  
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• Vad är viktigt att tänka på för att behålla kunder? 
• Har du regelbunden kontakt med dina kunder? 

 

När det gäller de vetenskapliga artiklarna så belyste artiklarna frilansrollen ur olika 
perspektiv. 
 
Ryan(2004) tryckte mer på de sociala faktorerna av att frilansa och följande frågor 
bifogades till mallen:     
 

• Har du tackat nej till ett jobb? 
• Hur ser du på arbete kontra fritid? 
• Hur ser du på det journalistiska uppdraget? Går det att leva upp till? 

 
Baines (1999) och Bew (1998) undersökte grundläggande faktorer för hur man praktiskt 
startar upp frilansverksamhet och hur branschen förändras över tid. Följande frågor har 
lagts till frågemallen baserat på Baines(1998)  och Bew (1999) artiklar:  
 

• Hur länge har du arbetat i branschen? 
• Hur har branschen förändrats under dina år?  
• Hur har du anpassat dig? 
• Vilka kunskaper krävs när man startar upp frilansverksamhet? 
• Vilka viktiga läxor lärde du dig i din uppstartsperiod? 
• Hur ser du på motgångar; när någon säger nej? 

 



 4. Intervjuresultat  

 21 

4. INTERVJURESULTAT 

”Det är dig själv du säljer. Det är tjänster , texter och bilder men egentligen är det 

dig själv du säljer. En del har svårt att sälja in sig på det sättet för det blir så, 

personligt. Man måste intala sig att köparen är en trevlig person och att han skulle 

jag vilja lära känna så att han känner likadant”  X1, frilansjournalist med 20 års 

erfarenhet. 

4.1 Introduktion 

Under sommaren 2010 intervjuades sex stycken frilansjournalister med varierande 
arbetserfarenhet och varierande inkomst. Resultatet av intervjuerna redovisas utifrån 
transkriberingarna av intervjuerna. 
 
Intervjuerna varade mellan 45 till 120 minuter. Svaren stämde många gånger överens 
med varandra. 
 

Här följer en kort beskrivning av de intervjuade frilansjournalisterna. 
 

 X1 : Jobbat tio år som frilansjournalist, omsättning på 500 000 – 600 000 kronor 
per år, enskild firma. 
 

 X2 : Jobbat 40 år som journalist, omsättning på 1 miljon kronor per år, 
aktiebolag. 
 

 X3 : Jobbat som journalist i 30 år, omsättning på 300 000 kronor, enskild firma. 
 

 X4 : Jobbat som frilansjournalist i 2 år, inkomst på 60 000 per år (efter skatt), a-
skatt. 

 

 X5 : Jobbat som frilansjournliast i 11 år, omsättning 400 000 kronor per år, 
enskild firma. 

 

 X6 : Jobbat som frilansjournalist i 10 år, omsättning på 300-350 000 kronor per 
år, enskild firma. 
 

 PO: Intervjuare 
 
Om transkriberingarna skulle presenteras i sin helhet skulle den uppgå till över 100 
sidor, varav mycket är stycken där personerna ibland har svårt att hitta orden. Istället 
presenterar jag utvalda, redigerade stycken ur materialet som jag anser är av värde för 
studien. Därefter har jag kategoriserat svaret i underrubriker som kunskaper, tillgångar, 
målsättning mm.  
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4.2 Om kunskaper som behövs i starten 

Frilansjournalisterna hade alla olika förutsättningar när de började i branschen. En fråga 
ställdes om vilka kunskaper som behövdes i början. Kunskap om egenföretagande och 
ekonomi lyftes fram. 
 

X5: Från början är det svårt att säga för då fanns inte tekniken men med tiden så 

borde man ha tittat mer på att lära sig rörlig bild och intervjuteknik med 

kameravideo. Det är den nya marknaden som öppnat sig. Jag har inte gått dit 

överhuvudtaget. Men det finns en marknad och det är klart att det går att jobba som 

frilans på den punkten också. 

 

X4: Man är ju väldigt självständig, visst man kan ju alltid ringa till cheferna för att 

höra hur de vill ha det. Man måste kunna tänka sig in i deras situation: Hur vill de 

ha mitt jobb? Hur ska jag knäppa bilderna. Man har ju aldrig någon fotograf med 

sig så det är ju kanske den stora skillnaden från att vara på redaktionen. De säger 

givetvis teckenlängd men man får ändå klura ut lite själv hur man ska lägga upp det. 

 

X1:Jag tror att det är bokföring för enmansföretag. Det är ganska lätt när man 

jobbat på en stor organisation och varit ansvarig för budgeten men man måste 

förstå att man är företagare när man blir frilansare. 

 

X2:Man måste säga att det handar lite om ekonomi. Det måste man lära sig. Inte 

som ett större företag, här är det mycket vardagsekonomi.  Jag bokför allt själv och 

kontrollerar. Man bör lära sig ungefär vilka villkor som gäller. 

X2:Man behöver inte inte bli genomkunnig som en riktig ekonom. Man måste veta 

ändå hur man balansräknar, resultaträknar, känna och titta ungefär hur kredit och 

debit ligger till. Hur ser det ut framåt och hur ser det ut nu. 

 

X3: Man måste ha tålamod och kunna ta ett nej och kunna ta flera nej i stöten. 

X3: Då är det nog mycket det här med ekonomin att se till att ha en människa som 

håller ordning på siffror och kvittona. Att ha det tänkandet. Det var ofta man gjorde 

saker, man tänkte inte på att oj det här ingår i jobbet. Det här kan jag dra av. Det 

var sånt man inte tänkte alls på i början. Och det där att lägga ner en extra timme 

på marknadsföring och försäljning. Det kan aldrig bli nog mycket med det. Det är 

lätt att det kommer i bakgrunden. Man tycker sig att det är en hel del jobb här och 

göra och då behöver jag inte på att smöra för massa okända här. Men det tror jag är 

viktigt att odla kontakter, både nya och gamla, det skulle jag nog gjort mycket mer. 

Och kanske att vara lite mer affärsmässig överhuvudtaget. 

4.3 Om kontakter, hur man startar upp och diversifiering   

Att skapa ett stort kontaktnätverk ansågs vara av stor vikt. Annars riskerade 
affärsmodellen att så småningom vackla enligt de intervjuade. 
 

X2:Kontakten är oerhört viktigt. Att man skaffar sig ett brett nätverk. Att fastna för 
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kanske en enda kund, det tror jag är riskabelt. Jag har oftast strävat efter att ha 

många kunder att exponera mina kunskaper emot. 

X2:Man ska sitta ute i närheten av folk. Det ska kännas ungefär som att komma till 

en butik eller affär. Att folk får komma hem till en är ingen bra lösning.  När man 

ska jobba etablerat under en tid tycker jag det är rimligt att man har ett kontor. Det 

är riktigt att ha ett företag ute i samhället. 

De första åren präglas av hårt slit och lite pengar. 
 

X3: Det var några hundår i början. innan vi blev kända. Det bygger ju på att man 

gör ett jobb och så ska det ge två nya ungefär. Man har ingen säkerhet på det sättet. 

Och det tar ju ett tag att jobba in sig då, men det är svårt. Det var låga inkomster de 

första fem åren. 

 

X2:Jag har fått jobba väldigt mycket. I början jobbade jag på somrarna de två – tre 

första åren för att få in en buffert. Så om det inträffar något så har jag lite pengar. 

Man måste vara ödmjuk mot marknaden. 

 

X3: Jag var mer tveksam nu. Nu  2004 när man skulle börja frilansa. För jag visste 

att det var tufft. Du har ingen framförhållning alls om man då inte har ett långt 

kontrakt med någon. Man måste jaga jobb hela tiden. Jag tror att man tål den 

situationen när man är ung och inte har några förpliktelser. När man kan hålla nere 

kostnader. Då gör det inte så mycket. Tyckte jag då i alla fall att vi tjänade rätt lite 

pengar. För det tog sig efter hand. Vi hade ju inte ambitioner att få ihop mer än så 

att vi klarade oss. 

För att klara sig diversiefierade frilansjournalisterna sin affärsmodell. 
 

X1: Jag har en otrolig bredd. Det är nog enda sättet att leva på en något så när 

anständig nivå som frilansare. Att man gör något mer än den traditionella 

journalistiken. En del gör reklam, de är lärare, de gör informationstidningar. Dels 

är det ett sätt att få mer arbete. En del av jobben är bättre betalda än de 

traditionella tidningsjobben. Är det några som betalar dåligt så är det 

lokaltidningar. Sveriges radio betalar ganska dåligt också. 

 

X6: Försörjningsgrunden har väl varit att sälja massa olika saker. Jag har jobbat 

väldigt brett ända sen jag startade. En del har varit att göra radioprogram, sålt 

krönikor och skrivit för kultursidan framför allt. Krönikor och teaterrecensioner och 

små reportage ibland till olika. Vad har det mer varit. Det har varit 

utbildningsverksamhet, jag har utbildat journalister men jag har också utbildat 

andra. Jag har till och med jobbat med marknadsföringsutbildningar men det har 

varit med teaterinriktning. Det har varit teaterverksamhet också men det har kanske 

inte varit så lönsamt. Det har varit informationsmaterial i journalistisk klädnad, 

skrivit artiklar på beställning som blivit nyhetsblad eller funnits i dokumentationer 

för konferenser. Det har till och med hänt att jag gjort reklam. 

4.4 Om målsättning med frilansandet 

En ekonomisk målsättning är något alla av de intervjuade hade och försökte leva efter. 
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Tydligt blev det under intervjuerna att de frilansjournalister som hade högst inkomst 
också hade en mer tydligt utvecklad målsättning. 
 

X2:Jag stålsatte mig från början att jag skulle ha ungefär en journalistlön när jag 

började. Jag tyckte det var viktigt att ha ett mål. Någon gång i ditt liv ska du bli 

pensionär då bör man rimligtvis ha en pensionsslant. Har man inget mål och bara 

gör naturreportage för 1500 spänn så går inte det.  Som jag så tycker jag att man 

åtminstone ska dra in 50 000 kronor i månaden. 

X2:Man måste sätta mål sen kanske man inte alltid når upp till det. Säg att man 

sätter upp 22 000 kronor per månad sen lägger man sociala avgifter, sen för 

semester och sen 50 procent på det. Lite allting annat som är runt omkring. Då är du 

fort uppe i 50 000 kronor. Då är du uppe i 600 000 kronor i årsomsättningen och det 

tycker jag man bör ha. 

X2:Frilansare det är inte något 8 – 17 jobb. Utan man får ställa upp, man ska vara 

anpassningsbar. Det är det som är tjusningen också.  Sen måste man välja om man 

tycker det passar. En del tycker det är världens bästa att få jobba sexskift medan 

andra tycker det är pyton och bara vill jobba dagskift.  

X5: Att leva drägligt. Min ursprungliga tanke var att om jag tjänar lika mycket på 

det här som jag skulle gjort som X då är jag helt nöjd. Så räknar man per timme 

tjänar jag överlägset. Då tjänar jag betydligt mer. Men då får jag jobba alla tider 

det är ju det de bygger på. Jag jobbar kvällar, helger närsomhelst på noll varsel. De 

kan ringa en timme innan ett jobb och det får man då leva med. 

X6: Ja man gör ju en budget. Nu gör jag ju inte budgetar så men när jag startade så 

försökte man räkna efter och se. Första året kanske jag skulle få in 100 000 och så 

sakta försöka öka under en tre-fyra års period och så blev det ungefär också. 

4.5 Om prissättning 

Att ta rätt priser för sitt material är av vikt. Ligger man för högt blir man sällad anlitad. 
Ligger man för lågt blir det svårare att sedan höja sina priser till normala nivåer. 
 

X5: Det gäller att hålla koll på vad andra tar. Det är i särklass viktigast. Om du 

förhandlar med en ny uppdragsgivare som inte vet så mycket om dig. Då ser de ju 

helt och hållet till hur mycket det kostar. Om de har några alternativ det vill säga 

det kan ju vara så att man är den enda de kan anlita av olika skäl. Men alla 

uppdragsgivare i den här branschen är känsliga för vad de kostar så man måste se 

till att ligga i närheten av strömmen. 

X2:600 000 kronor per år är ett minimum. Då klarar man sig men får skära i 

kostnaderna. Man måste upp emot en miljon. 

 

X1: Jag försöker gå efter frilansrekommendationen. Det är inte alltid det går att få 

betalt efter den. Ibland förhandlar jag inte om arvodet utan jag gör jobbet och 

skickar en faktura på arvodet enligt frilansrekommendation. Det är klart det kan jag 

göra därför att de vet att om jag ska göra en bilaga då är det några dagars jobb då 
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får de en faktura. När man gjort det så vet de vad det kostar. 

 

X1: Idealet är om alla kan vara konsekventa och hålla sig till 

frilansrekommendationen. Det är enkelt att säga om man har jobb och inkomst på 

viss nivå och vara principfast att kräva det av andra beställare. Det som är viktigt 

för nya frilansare är att sträva och komma in relativt högt. Så man inte 

underprissätter sig. Det är svårt även om man kan höja eftersom det tar tid om man 

börjar på allt för låg nivå. Det är svårt att vara konsekvent eftersom det är så olika 

situationer. 

X3: De ligger en fara i  att man är sugen på att få jobba när man är ny. Det finns ju 

som inga riktiga riktlinjer. Det finns frilansrekommendationen men det följs inte 

alltid, både av frilansjournalister och uppdragsgivare. Så det där är alltid en soppa 

med vad man ska ta betalt. Men det gäller på något sätt att hitta en nivå så att man 

inte säljer sig för billigt. 

X6: Jag upptäckte ganska snabbt att det fanns en köp-sälj tradition i mediavärlden 

som är lite bisarr. Det var nästan som att köparen hade någon option på att 

bestämma priset. Man fick ofta höra från redaktörer, ja vi betalar bara så här 

mycket för sånna här artiklar. Det är ungefär som att man skulle gå till snabbköpet 

och lägga upp massa varor så säger kassörskan 850 kronor och så svarar man bara 

nä jag betalar bara 500 kronor för mjölkpaket och lite annat. Det är svårt att tänka 

sig men i mediavärlden är det väl någon slags överetablering  och redaktörer med 

budgetar som har någon slags marknadsjargong. Det är felaktigt perspektiv att det 

inte säljaren som bestämmer priset utan köparen. Eller försöker bestämma priset. 

Att tvingas kohandla med priserna för sina artiklar rekommenderas inte av frilansarna. 
Även om frilansjournalisterna erkände att de gjort det ansåg de flesta att det inte tjänar 
ens verksamhet i det långa loppet. 
 

X6: Om man inte sålt något på tre månader då tror jag man är villig att gå ner i 

pris. Men om du har stadig kassa och behöver inte sälja och har ändå en grej du vill 

sälja på spekulation och priset är för lågt då kan man behålla sin stolthet. Och 

dessutom om man ska tänka affärsmässigt är det jättesvårt om du har gått till X och 

sålt en sak för fyratusen och sen komma tillbaka ett halvår senare och säger den här 

gången vill jag ha åttatusen. Då säger de: Varför det? Förra gången ville du ha 

fyratusen. Det är alltså väldigt svårt att höja priset i efterhand. Man kan alltså bita 

sig själv i svansen med en förhoppning om att etablera sig. Om du säljer saker billigt 

med hopp om att kunna höja priset imorgon så är det mycket svårt att göra det med 

samma kund. Det skulle du väl själv tycka är konstigt om du var och köpte bildäck 

och fick dom för femhundra spänn ena dagen och så kommer du tillbaka nästa dag. 

Nä men idag vill vi ha tvåtusen för bildäck. Då säger du vad är det nu då, vafan är 

det som har hänt. Då säger de nä det är ingen skillnad jag vill bara ha mer betalt. 

Då skulle man säga vad är det för jävla priser han håller på med, den där går inte 

att lita på. Det måste finnas en trovärdighet, man måste bestämma sig att den här 

nivån ligger jag på. Jag kan inte gå för mycket under det jag själv vill ha för då biter 

jag mig själv i svansen. Men det är svårt när det är lågkonjunktur, du säljer dåligt, 

det funkar inte man blir mer och mer desperat i vissa lägen. Då är det lättare att gå i 

fällan och sänka priserna och försöka få lite fart på hjulen. Det beror på vilket läge 

du är i som företagare. Om du är tvingad att sälja.  
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X5: Nä, jag försöker att inte differentiera men och andra sidan tar jag inte mer 

betalt av de som jag vet har gott om pengar. För att slippa diskussioner för att alltid 

kunna säga att jag håller mig till prislistan punkt slut. För det är ju trots allt så att 

de som har mycket pengar är medvetna om det. Typexempel är ju kvällstidningar 

som många frilansare försöker ta så mycket betalt de bara kan. De känner man till 

på kvällstidningarna också och jag känner till flera fall där man slutat använda 

frilansare som blivit helt uppåt väggarna. Alltså för dyra. Så de har ju koll de också 

och det finns ingen anledning jag utför samma jobb dyrare. Det som kostar mer är 

om saker har extremt nyhetsvärde av någon anledning. 

 

X3: Det är klart varje gång jag skriver en kulturartikel till X som jag känner väl. Jag 

är som uppvuxen medialt med den tidningen och folket som jobbar där och 

kulturredaktörerna. Det säger själva också att det är kaffepengar. Man kan inte få 

bra betalt för en kulturartikel och bokrecensioner och sånt där det är omöjligt. Om 

man ska ta det på allvar, ja det är kaffepengar. Det är ju ett val man gör. Då får 

man se till att man har en bas av anständigt betalda jobb då kan man göra sånt där 

man är intresserad av. Om man nu är intresserad av att skriva om böcker, recensera 

och göra kulturporträtt då får man göra det vid sidan av. Om man nu vill skriva i en 

lokaltidning. 

 

X6: Det jag tänkte komma fram till var väl att vi upptäckte att det inte var så bra 

lönsamhet i det vi höll på med. Det var svårt för oss att höja priserna ändå försökte 

vi rätt rejält. När man berättade för kollegor vad vi fick betalt ramlade de nästan 

baklänges, de tyckte oj fick ni så bra betalt. Men det var svårt ändå att ha det som en 

försörjningsgrund. Man kan säga att affärsidén var framgångsrik till så vida att vi 

fick sålt bra men det krockade i slutändan med det här med priserna. De var ändå 

för låga. Det blev ju så när man var lite mer etablerat att man försöker förhandla 

med vissa och säger nä det går inte vi måste ha det här pengarna för det här. Till 

slut blev skillnaden så stor mellan vårat pris och vad köparen var beredd att betala 

att det rann ut i sanden. När inte vi gick med på när köparen sa att vi ska betala 

såhär och såhär. Då sa vi då får det vara. 

 

X6: Ja vi var inte överens. Kunden sa 2000 och jag sa 8000 och så skulle man 

liksom försöka jämka ihop. Till slut blev det fyra och ett halvt då var vi ändå båda 

onöjda så att säga. Kunden ville betala två och jag ville ha åtta. Så blev det fyra och 

ett halvt eller sextusen så var ju båda missnöjda. Och i affärsvärlden är inte det en 

bra utgångspunkt. Utan båda ska vara nöjda, kunden ska vara nöjd och jag ska vara 

nöjd och då är det guldläge. Men det där lär man sig att olika kunder har olika 

köpkraft. När man förhandlar så vänder man sig till en redaktion, säg skulle ni vara 

intresserade av att få, jamen säg vetandets värld då ringer man till den som är 

programansvarig för programpunkten. Så säger jag kanske att jag har en 

programidé kan jag få maila dig tre rader om det. Ja, säger de så gör jag det. Sen 

låter jag dom suga på det en vecka, tre dagar eller 14 dagar och så ringer jag igen 

och kollar om de tittat på det och har de inte gjort det så kommer vi överens om en 

ny tid när vi kan höras och så vidare. Till slut kommer vi fram till när de tittat på 

iden och tycker det är intressant och säger , ja men det här vill vi göra. Då kommer 

nästa skede då försöker man bena ut hur det ska göras och i vilken omfattning det 

ska vara. Är det någon resa man måste göra, kommer det kosta någonting att 

producera det. Sen får man resonera kring priset. Men när det gäller 

vetenskapsradion så har de nog bestämt vad de vill betala för en viss produkt så de 

har sin prislista och det är inte min prislista så då får jag gå till mitt samvete och 
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säga är jag beredd att acceptera deras prislista. Jag tror det blir svårt för mig att 

förhandla upp och säga jag är så duktig att jag vill ha sexton istället för tolv. Då får 

jag ställa mig frågan, kanske jag får förenkla mina arbetsmetoder  eller så tycker 

jag de har ett bra pris och kan acceptera deras arvode då blir det ju ja och säger då 

kör vi. Eller också försöker man förhandla och säga jag tycker priset är lite lågt men 

om du beställer tre program istället då tycker jag priset är okej, det är ett sätt. 

4.6 Om att etablera nya kontakter 

Det kom sällan fram ett konkret svar om hur man bör gå tillväga för att etablera nya 
kontakter och kunder. Frilansjournalisterna hade sällan funderat över hur de fick sina 
första jobb eller arbetat aktivt för att etablera nya nätverk. 

 

X5: Oj oj oj, det passar ju inte riktigt in på den som kommer ut utbildad och ska 

börja skaffa sig kontakter för så har jag aldrig gjort. Jag har ju tvärtom arbetat mig 

in via struntjobb hos en av tidningarna i stan redan under gymnasietiden och sen 

utvecklade sig det där till att börja frilansa för dem och sen har det bara ökat. 

 

X1: Jag gjorde egentligen väldigt lite. När man varit verksam i branschen och gör 

något nytt. Folk hörde att jag slutat sen blev jag omskriven när jag startade min 

firma. Jag hade väl någon annons annars så spred jag ut att jag började frilansa och 

fick jobb på den vägen. 

X2:Jag har inte behövt kämpa en sekund. Ett plus tror jag det är om man är en 

social person. Om man är ödmjuk och ser kunden på rätt sätt. Då tror jag man har 

lättare att komma fram.  

X2:Jag har inte varit ute och annonserat. Jag har mött folk på vägen och sen har jag 

förhoppningsvis gjort ett bra jobb och det har ynglat av sig. 

X6: Det är mest att man är aktiv själv.  De här spontana beställningarna att de 

ringer och har fått nys på en  någonstans och säger, åh vi vill att du ska skriva, det 

är ganska sällan. Under en tioårs period kanske det är tjugo tillfällen, så har det 

varit för mig i alla fall. Då har jag rätt medvetet jobbat ganska mycket med att inte 

sätta ut en annons någonstans. Kom och köp av mig. Utan istället letat efter idéer 

som jag tycker är roliga eller har kompetens för och sen har jag försökt söka upp 

köpare till det. 

 

X3: Man måste visa upp sig. Som det mesta så är det också kontakter. Under åren så 

skaffar man sig kontakter. Men i början kommer jag ihåg när vi ringde till en 

redaktion då visste ingen jävel vem det var som ringde. Och i andra änden satt det 

en redaktör så får han lyssna på ett förslag från ytterligare en hoppfull frilansare. 

Han kanske hade haft tio såna samtal innan mitt kommer. Så ska man försöka sälja 

en idé. Det är ju helt enkelt ett försäljningsjobb. Så mycket av jobben vi gjorde då 

gjorde vi på spekulation. Vi var okända. I bästa fall kunde redaktören säga det där 

låter intressant. Ni kan väl göra jobbet och skicka hit det så vi kan se. Det fanns inga 

förpliktelser om att köpa. Det är det jag menar att jaga. Men sen då efter ett par år 

då man levererat ett antal jobb. Ska det förhoppningsvis gå lättare. Det är klart 

andra gången man ringer till en sån redaktör och han har fått ett bra jobb tidigare 

då går det lättare. Det är ingen hokus-pokus med det. Så fungerar det med alla 
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branscher. Vi tänkte att ett jobb ska ge två nya. 

X4: Det var under utbildningen. Vi hade en vecka sportjournalistik helt enkelt och 

jag fick skriva en text och jag frågade om kunden var intresserade och behövde 

frilansare.  Det behövde de, och på den vägen är det. Jag började ju i liten skala 

med små korta telefongrejer. 

 

X5: Ja så kan man säga, det fanns en etablerad kontakt, de noterade att jag 

intresserade mig lite för jobbet och så blev det mer. Däremot är det jobb för en 

uppdragsgivare. Men jobben utöver det får man uteslutande genom mun-mot-mun 

metoden. Det är en klar fördel att jobba för en redaktion i lagom storlek. För jag får 

väldigt mycket jobb genom dem. Det är inte dom som bestämmer utan det är andra 

som söker frilansare genom den tidningen. Andra från riksplanet. När dom behöver 

någon som kan göra ett jobb åt dem så hör de ofta med den tidningen. Man 

använder en kontakt man redan har. Så frågar man där vet ni någon frilans som kan 

göra det här åt oss. Så säger det jo, ring honom. 

X6: Den stora fördelen måste jag säga var att jag hade arbetat som journalist i 

drygt tio år. Mest då på radion men jag hade även varit på tidningsredaktioner. Jag 

jobbade lite som fotograf också i min ungdoms tid. Jag har fotografutbildning i 

botten så jag hade jobbat på både X och Y också när jag var i 20-års åldern. Så jag 

visste en del i tidningsbranschen och jag visste mycket om radiobranschen och hade 

ganska många som jag kände lokalt här i Z. Så de kontakterna kunde jag utnyttja 

plus kunskapen om kunder, jag visste ungefär var de satt och hur de hade det. För 

jag hade sett de redaktionella arbetet innifrån. Jag brukar tänka det om jag kommer 

utexaminerad från en skola och ska frilansa så måste det vara svårt om man inte 

har, ja fått se världen innifrån. Det måste vara en stor nackdel. Hur ska man då 

arbeta sig in? 

4.7 Om kunder/uppdragsgivare 

 
Att välja kunder som är trygga och betalar ut i tid kan göra stor en stor skillnad för en 
frilansares arbetssituation. 
 

X2:Nej, inte alls. Det har gått upp och ner men vi har inte förlorat en kund. Jag 

försöker jobba mot företag som är vana att betala. De vet vad fakturering innebär. 

De kan priserna och är inte så känsliga på området.  

X2:Det känns tryggt att ha företag som har rutiner för allt. Är det 30 dagar är det 30 

dagar. För oss gäller 30 dagar netto.  Det är ordning, reda och tydlighet i 

budskapet. 

 

X3: Reklambranschen hade man kunnat jobba åt då och då och skriva texter. Det 

märkte vi någon gång när vi gjorde det. Då var vi ju journalister. Någon gång då vi 

gjorde reklamtexter då får man mycket mer betalt helt plötsligt. Du vet copyright på 

reklambyrån och sånt där. Vi gillade inte riktigt att hålla på med det för att det var 

journalistik vi gjorde. 
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X5: Jag jobbar i särklass mest med sport och det är inte självvalt område utan det 

beror på att det är inom sporten det finns mest jobb. Det är där man har största 

behovet av frilans. Eller jag ska inte säga största behovet, det vet jag inte, media 

fungerar inte så alla gånger att man går efter behov. Men man har råd med mest 

frilans inom sporten det är nog så jag ska uttrycka mig. Behov kan nog finnas på 

många andra punkter. 

X5: Det är 90-95 procent dagspress, fackpress utöver det. Nej, det är inte 

informatörsjobb, jag funderar just på om det är något jag har varit närheten av. Det 

är väl på fotosidan det växlar mer, det är där det kan bli lite andra jobb. Fotojobb 

typ när det ska tas internfoto på företag. Saker som ligger lite utanför det man kallar 

vanlig fotojournalistik.  

Att etablera och hitta de nya kunderna visade sig inte helt enkelt. Många uppgav att de 
flesta jobben kom från redan existerande kontaktnätverk. 

 

X6: Ja men om du ska göra ett utskick till en kund som du vill ska nappa på ditt 

erbjudande. Kanske istället för att vika pappret två gånger och lägga det i små 

kuvert och tjäna in på portot två och femtio eller vad det nu blir och så ser det 

förjävligt ut när det kommer till kunden. Det kanske är bättre att du hade satsat 

hundra kronor på det. Köpa det snyggaste kuvertet i världen för att göra intryck på 

kunden som sen köper av dig för 300 000 kronor i framtiden. Då har du tjänat in det 

där. 

X2:Jag har aldrig kontaktat kunden. Som jag sa tidigare. Jag har haft uppdrag i 20 

år och har inte lagt ut en krona. Eller, ibland är det för sånna ändamål då folk 

kommit hit och frågat om jag ska vara med på en annons för 5000 kronor. 

X2: Det låter kanske kaxigt men så är det. Det man då har kunnat göra är ett bra 

jobb och utveckla och säga det här kan ge det här eller ska jag göra något annat 

utöver detta. Men inte så att jag gått ut till ett företag och frågar. Alla jobb kommer 

från olika håll även från andra entreprenörer som velat ha hjälp.  

 

X3: Jag kollar helt enkelt. Då kollar man alla infochefer på olika ställen. 

Kommuner, landsting och företag. Beroende på vilka kontakter man har. Det är ju 

bara att välja ut. Man vet att till exempel såna ställen som Luleå Kommun, 

länsstyrelsen, SSAB, större företag och universitetet man vet att de producerar 

material av alla dess slag. Då får man helt enkelt beställa tid. Säga att man vill 

komma träffa dom och berätta vem man är. Det är liksom ett riktigt försäljarjobb. 

Men det är egentligen bara att visa upp sig. Hej här är jag. Jag heter det och det och 

jobbar som frilansjournalist.l 

 

PO: Hade du någon form av planerat schema att nu på måndag sen ringde du runt?.  

X3: Ja det hade jag. 

Trygghet var ofta ett säljargument. 
 

X1: Det är det man måste visa efter ett antal gånger att man är pålitlig och funkar. 



Så tänker frilansjournalisten 

30 

Om man är helt främmande måste man bevisa det för den som köper. Gör du det och 

så får de material man kommit överens om på den tid man kommit överens om. 

Nästa gång är det mycket lättare då du hör av dig. Det här är en person som står för 

vad han eller hon säger. 

När det gällde att vårda kunderna så fanns det sällan en uttänkt strategi.  
 

X6: Ja de kan variera. Någon kund kanske en gång om året, en kund är en gång i 

veckan, det beror på vem det är så att säga. Men nu är vi inne mer på affärsidéer 

och hur ska man driva ett företag, hur man ska se på sina kunder och så där. Det är 

svårt att säga generellt. 

Andra var mer strukturerade och behöll kontakt i enlighet med hur många jobb det 
skulle fortsätta att generera. 
 

X5: Småkunder som är kunder via mun-mot-mun, de är som ingen större idé att 

bearbeta. De återkommer om de behöver mer material härifrån men i regel har de 

ett specifikt önskemål vid ett tillfälle. Och de enda man gör i det fallet är att se till 

att göra det jobbet bra så att man har en bättre chans att de kommer tillbaka nästa 

gång. Dessutom är det så att såna som ska ha ett jobb vartannat år eller var fjärde 

år, de har en tendens att bara gå på första bästa frilans nästa gång också. De har 

inte så långt minne om man får uttrycka det så. Det har väldigt sällan kvar 

uppgifter, kontaktuppgifter eller referenser på vad man gjorde förra gången. Som 

jag ser det är det mer eller mindre slump, det gäller istället att ha utbrett kontaktnät 

så att det kommer in såna jobb regelbundet. 

Att ha en egen firma underlättar. Något frilansjournalisterna belyste. 
 

X1: För en frilansare som du anlitar med firma betalar de en klumpsumma sen är de 

kvitt problemet. Alla som anlitar dig vill ha det så, de kräver att man tar eget ansvar 

och är företagare. 

 

4.8 Om organisation, bokföring och företagande 

Vissa av frilansjournalisterna såg det inte bara som bekvämt utan även direkt lönsamt 
för verksamheten att anlita någon som såg över ekonomin. 
 

X3: I början var vi amatörer på allt. Vi var inte affärsmän. Då gjorde man sin egen 

deklaration. Det var faktiskt små omsättningar vi hade. Det var hanterbart. Även 

fast jag var anställd sen på 90-talet så skaffade jag mig en revisor. Det behöver inte 

vara en auktoriserad revisor men jag hade en som höll reda på finanserna. 

X3 lärde sig, den svåra vägen, nyttan av att ha en revisor. 
 

X3: Jag gjorde en bok åt X på slutet av Y. Jag fick hela summan inbetald på en gång 

och så sex månader senare skulle jag leverera en bok. Och det gjorde jag, men det 

var bara det att jobbet drog över. Det handlade om X och det var jag jäkligt 
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intresserad av. Då glömde jag bort det att jag fått en viss summa som var tänkt att 

räcka i sex månader. Skatter och sociala avgifter var ju med i summan. Men jag 

jobbade tio månader med den där boken.  Då började jag nalla av sociala avgifter 

till de fyra andra månaderna. Och sen året efteråt då deklarationen kom då blev det 

en jävla restskatt. Det byggde helt enkelt på att den gången att jobbet var så 

intressant. Jag hade för höga ambitioner för vad jobbet var betalt för. Så sen dess 

såg jag till att att ha en ekonomisk rådgivare, för då gavs det varningssignaler om 

det. Så såg man ju till att betala in och lägga undan på skattekontot ordentligt med 

skatt. När man har enskild firma och har en anställning så fortsätter man att göra 

små jobb så blir det ju ett antal tusen per år då läggs ju det på , det blir ju högre 

skatt helt enkelt 

Andra frilansjournalister höll med. 
 

X6: Nä men, det blir rackel. Du börjar bokföra så är det en jävla oordning och så 

blir det  fel, så måste man ändå anlita någon och så blev det ändå dyrare än från 

början. Om man inte själv är haj på bokföring tror jag att det är en fördel att leja 

bort. Man behöver inte leja bort allt. Man kanske kan bokföra lite grann själv. Men 

kanske be någon konsult stämma av en gång i kvartalet eller en gång i halvåret. 

Kontroll, att man i alla fall har kontakt med någon som är bokförings och 

skattekunnig. En annan poäng är att du kanske missar avdrag du kan göra. Det 

skulle ha kostat dig två-tretusen att göra deklarationen men så dumsnålar du och 

sitter sexton timmar med det själv tills ögonen trillar ut och så har du ändå missat 

ett avdrag på 16 000. Då har du ju ändå förlorat på det.  

För i slutändan handlar det om att tänka affärsmässigt. 
 

X6: Jag kan alltså tjäna på att anlita den här konsulten. Om jag köper den här 

tjänsten för tretusen kan jag tjäna åttatusen, det är så man får tänka. Om jag gör ett 

snyggt utskick och om det kostar tusen kronor men  den kunden kommer handla av 

dig för 300 000 kronor då blir den där tusenlappen en fis i rymden. Det spelar ingen 

roll då har du tjänat på det.  

Vilket X1 höll med om. 
 

X1: Jag har en revisor som är en slags ekonomisk rådgivare. Han hjälper mig med 

bokslut och deklarationen. Det är lite svårt att göra bokslutet, det tar mycket tid och 

deklaration. Det är bättre att jag betalar honom 10 000 kronor på ett år. Det är en 

och en halv frilansdag. Medan han gör det så kan jag sälja in tre frilansdagar och 

jobba. Då drar jag in mer pengar än vad jag ger ut. 

I övrigt så upplever frilansjournalisterna att de handlägger relativt lite tid åt 
administrativa sysslor. 
 

X1: Man sköter om sina papper och sätter i pärmen när man skickar fakturor eller 

får fakturor. Det brukar jag lägga på hög och sätter mig när månaden är slut och 

bokför för hela månaden. Det är inte många timmar, kanske någon timme i veckan. 

X3: Kan man räkna det? För lunch ska man ändå äta. Om man jobbar åtta timmar 
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om dagen så kanske en timme handlar om administration av olika slag, kontakter, 

minglande och fixande. 

X5: Det är några timmar i veckan. Vad ska man säga, vad kan det i snitt bli. Det går 

ju en hel dag i månaden i faktureringen plus då några timmar i veckan. Åtta, tio, 

femton. Femton timmar i månaden, kan det bli något sånt. Säg sexton så får du fyra 

timmar i veckan.  

  

4.9 Om motgångar, problem och kundvård 

De flesta av de intervjuade frilansjournalisterna hade stött på motgångar under sin 
karriär. Frågan var bara om de lärde sig något av det? 
  

X1: Jag minns med artiklarna. Om jag skickade till 30 redaktioner så kan det vara 

en eller två som tar det. Fyra eller fem säger nej tack. Resten hör du ingenting ifrån. 

Känner du inte till det så är det lätt att bli motsugen och känner att det är ingen som 

bryr sig om mig. 

X6: Man måste se pragmatiskt på det. Man kan inte gå och gnälla och sörja 'Varför 

gick inte det där'  utan man får ruska av sig det och tänka vad ska man göra istället. 

Man måste försörja sig då får man försöka hitta något annat man kan sälja. Om det 

nu var radioprogram man sålde och det inte  funkar att sälja det längre då måste 

man prova att sälja något annat. Man märker ju om det inte går att sälja något då 

får man sluta försöka sälja det och sälja något annat istället. Eller ändra på 

affärsidén eller söka nya kunder, samma sak. Trixa och joxa. Konjunkturen har ju 

gått upp och ner genom åren nu är det lite lågkonjunktur. Eller mycket 

lågkonjunktur så det är ju många kollegor man har hört som har det ganska tufft.  

X1: Det är ett problem när man är nyutbildad journalist och inte hunnit vara på 

arbetsplatser och på redaktioner och vet hur villkoren är. Jag har upplevt olika 

nyhetschefer. En del är väldigt vänliga medan andra ber folk att fara åt helvete.  

Man måste förstå människor och de genomgående villkor och situationer som kan 

uppstå på en redaktion kring deadline. 

 
För en frilansare måste förstå vem det är de egentligen jobbar för. 
 

X1: Det är många redaktörer som blir irriterad på frilansare som har ett material 

som inte passar. Man märker att frilansare inte riktigt vet vad det är för tidning man 

gör. Det är otroligt viktigt att man vet  att det här materialet det tycker jag du ska 

köpa. Det borde vara intressant för dig. Det passar in i eran publicering. Det är 

oerhört viktigt. 

 

X1: Sen är det så att man kan sälja in reportage till specialtidningar och då är det 

viktigt att man har en egen idé med tydlig vinkel och ett material som passar 

redaktionen. Då måste man argumentera för sig själv.  

Det är av yttersta vikt att alltid lämna in jobb i tid och leverera enligt överenskommelse. 
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X1: Med den erfarenhet jag då hade, 20 år i branschen, så tänkte jag att man får se 

hur det går. När man är frilansare får man hela tiden leva med det. Är det ingen som 

är intresserad av mitt material och min kunskap då kan jag inte vara frilansare. Man 

måste ha kunder. 

X1: Det är viktigt att du gör det jobb de vill ha. Men det är inte viktigt att du är den 

absolut bästa skribenten eller fotografen. Det är inte viktigast. Däremot är det 

viktigt att du håller dina tider, att du är att lita på, att man kommer överens. Du 

levererar när du ska, det du ska och du gör det till det pris ni kommer överens om.   

X1: Han som är X. Vi har jobbat ihop i många år. Vi satt och pratade under en 

lunch.  Då skojade X om att vi har jobbat så länge att vi inte behöver säga något.  

Jag vet utantill att vi behöver inte prata så detaljerat om vad så gäller... Det 

okomplicerade och tryggheten för beställaren det är otroligt viktigt.  

X3: Att göra bra jobb, alltid. Det är det som är kravet. Det stället lite press på 

frilansare. Du får inte leverera ett dåligt jobb. Det är en ganska enkel regel. För om 

man levererar ett dåligt jobb, ja då blir förutsättningarna för nästa samtal inte så 

goda. Om de inte blir nöjda. Leverera i tid liksom. Att se till att man håller det man 

lovar. Man gör ju alltid upp om vad jobbet ska innehålla, om när det ska levereras 

och hur det ska se ut. 

X4: Ja, lämna texterna i tid. Försöka att hålla den teckenlängd de vill ha. Försöka 

hålla bra kvalité på det man gör. Både bilder och text. Noggrannheten är viktig som 

frilansjournalist. Man har inte samma trygghet som man har på redaktion. Gör man 

ett skitjobb kan man vara ute.  

X6: Ja men har man fått en som börjat köpa av en då gäller det väl att kundvårda. 

Då får man hålla kontakten och fråga om de har behov av någonting som man kan 

hjälpa med. Komma med ideér och vara lyhörd och ta reda på hur de vill ha det. 

Kundvård som det kallas på fackspråk. 

4.10 Om journalistik och frilans 
 

De flesta var överens om att egenföretagande med vinstintresse och att det 
journalistiska uppdraget kan samsas inom ett och samma område. 
 

X1: Ja man måste förena det om man ska leva som frilansare. Det är ytterst få 

frilansare som bara lever på traditionell journalistik. Det gäller hela landet. Jag tror 

att det går men man måste vara medveten om det. Jag kan inte göra en 

företagstidning åt Bil & Traktor en dag och sen nästa vecka ta ett vikariat och skriva 

nyhetsartiklar om Bil & Traktor.  

X1: Jobbar du i eller åt de traditionella medierna då har du allmänheten som 

uppdragsgivare då försöker man vara opartisk. Då är man allmänhetens förmedlare. 

Blir du anlitad av ett företag då är det i ett annat syfte. Då har du inte allmänheten 

som sin uppdragsgivare. 
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X3: Det låter lite cyniskt men man får rucka lite på idealen som frilansare. Jag 

menar vilka jobb är hundra procent rena och vackra. Du kanske får göra några jobb 

som inte är så kul. Men om man lyckas som frilansare.  Då får du chansen att göra 

en del som du själv tycker är bra. Brödjobben, så att säga, kan ge möjligheten att  

åka någonstans och skriva om ett speciellt ämne, som kanske inte ger så mycket 

pengar, men är tillfredsställande på något sätt. 

X6: Det är överdrivet fokus på det där. Vad skulle det vara. Jag menar om jag skulle 

göra ett jobb åt en kund och så upptäcker jag, oj här det massa oegentligheter. Ja 

det blir svårt för mig att gå ut genom bakdörren och gå in genom framdörren och 

skriva något granskade reportage om det . Men jag har ju full frihet att tipsa en 

kollega. Det måste ju inte vara jag som skriver. Så är det för alla journalister. Nämn 

en journalist som inte har någon lojalitet. Skulle det vara Gunther Wallraff det? 

Alltså man har ju lojalitet mot sin arbetsgivare man kanske får uppgifter från sin 

hustrus arbetsplats. Det kan man inte heller gå lös på utan måste försöka tipsa 

vidare till andra och säga jag vet om det här men jag kan faktiskt inte skriva om det.  

4.11 Om fördelar och nackdelar 

Frilansandet är ett tveeggat svärd. Samma frihet som frilansarna hyllar visade sig vara 
orsaken till dess största nackdel – otryggheten. 
 
Fördelar: 
 

X6: Känslan av friheten. Den känslan är den stora fördelen. Nackdelen är 

naturligtvis är att man inte har en tillhörighet. Man ingår inte i ett arbetslag vilket 

är roligt att göra. Man har inget givet forum för saker och ting. Jag kan ibland att 

sakna det där att skriva en debatt artikel och  skriva en krönika. Man hade det 

forumet hela tiden. Jag har inget sånt forum när jag inte tillhör någon. Jag kan 

försöka sälja in den men det är inte självklart att de vill ha den. Otryggheten känner 

jag som ingen stor nackdel eftersom det löst sig alla år. Känslan och friheten som 

fördel och bristen på tillhörighet kan vara nackdel: 

X3: Ja, vad ska man säga. En illusion av frihet och det är bättre än ingenting. Okej 

man är ju inte helt fri det finns ingen människa som är helt fri och oberoende. Om 

man inte heter Jan Guillou eller något sånt där. Du förstår om man har pengar i 

ryggen. Men som yrkesmänniska att i alla fall få känslan av frihet. Det tycker jag är 

gott nog. Och sen om man då är frilansare och jobbar medvetet och är bättre på det 

här med marknadsföring och jobbar hårdare med det då tror jag det finns utrymme 

för att göra områden som man verkligen är intresserad av som inte ger så mycket 

pengar. Då finns möjligheterna att odla det mycket bättre än om du sitter anställd på 

en tidning. Det skulle jag säga. 

 

X4: Fördelen, den absolut största fördelen är att jag väljer själv vad jag gör och när 

jag gör det. Det är liksom ingen som säger att jag nu måste du göra det och det , där 

och där. På sätt och vis är jag ju min egen chef. Som sagt jag har tackat nej till jobb 

och det betyder inte att jag får mindre sen. Det har som aldrig varit något problem 

med det. Det enda som kan vara negativt är att man inte vet hur mycket man kommer 

tjäna nästa månad. Man har ingen stadig inkomst.  
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X5: Den i särklass främsta fördelen, om man får det att fungera som jag fått, är ju 

mera fritid och inga chefer. Man kan ju säga för att det ska låta lite bättre man är 

sin egen chef. Det är ett trevligare uttryck än inga chefer. Det finns trevliga chefer 

också det är inte det de handlar om. 

Nackdelar: 
 

X3: Osäkerheten, otryggheten den finns ju ändå alltid där. I bästa fall tror man på 

sig själv och har ett bra självförtroende och gör ett bra jobb och det kan räcka långt.  

Men man har ju ändå alltid en känsla av att det kanske inte räcker med att man gör 

ett bra jobb. Va. Osäkerhet och otrygghet att det är svårt att planera sitt liv kanske, 

nu låter det väldigt dramatiskt. Jag känner många frilansare som är väldigt lugna. 

Det beror väl på hur man är själv. Det finns de som har den inställningen, och det 

kanske man måste ha, jamen det ordnar sig det här. Det är lite tungt nu men det 

löser sig. Och det brukar ju vara rätt va. När jag började frilansa andra gången här, 

nu på äldre dar. Då kändes det som ett stort steg, ett helvete, för jag hade trivts 

väldigt bra på företaget där jag hade jobbat. Så det kändes väldigt besvärligt. Men 

sen visade det sig, det var ju jättebra. För det öppnade sig saker på andra håll, utåt. 

Man tänkte att man skulle stanna på det där stället hur länge som helst. Men när 

man då inte gör det och väljer något annat det är inte så farligt. 

X5: Nackdelarna är ju att man inte kan planera sin tillvaro helt själv. Det finns alltid 

någon annan som är där och kan ställa till det för en. Så man är både beroende och 

oberoende på samma gång. Och dessutom det faktum att om du har regelbundna 

arbetsgivare så kan du inte tacka nej till jobb i alla lägen. Det är också ett stort 

minus man får helt enkelt glömma sina tankar på två månaders semestrar även om 

man skulle råkat jobbat in pengar så man har råd så är det inge bra ide man hinner 

ändå tappa uppdragsgivare. 

4.12 Om viktigaste faktorn, framförhållning och upp- och nedgångar 

I slutändan handlar det mycket om hur frilansaren lyckas skapa personliga relationer 
med sina uppdragsgivare. 
 

X1: Om man kommer ut på marknaden som ung behöver man tid att skapa relationer 

och lära känna folk. Få en chans att visa vad man går för. Både vad man är för 

person och vad man är för yrkesmänniska. Att visa att man kan jobbet och är en 

extra pålitlig person. En pålitlig person som är ganska trevlig som kan skapa en 

relationer. Det kanske är danande för karaktären. När jag kom ut då hade jag de 

relationerna redan. Kommer du ut som ny journalist och är okänd då får man ägna 

tid och gå och träffa dem och visa upp sig och skapa förtroende för sig själv.  

X3: Ja, du måste vara duktig också. Måste man inte kunna skriva bra. Du kan inte 

hosta ur dig något som vem som helst kan göra, du måste kunna leverera det lilla 

extra. Det är svårt att inte använda flera ord som nyfikenhet. Det är ju så jävla 

subjektivt. Vad är en bra text till exempel. Jag menar det finns väl horder av 

mediokra journalister som försörjer sig själv så det kanske inte alls är så viktigt. 

Men målmedvetenhet kanske man ska säga. Det innefattar ju en del av det är med 

marknadsföring. Att man har realistiska förväntningar. Att man har det på jobbet 

även om jag tycker att det måste vara nåt vildsint med det. Något omedvetet när man 
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börjar. För vi hade det, vi visste väl fan inte vars vi var på väg någon av oss. Då kan 

man ha vilda idéer som inte är realistiska men det är ändå viktigt att de finns det. Då 

får man väl svälja förtreten när det visar sig att det inte funkar, men det är ändå 

nyttigt. Hur flummigt var inte det? 

X5: Oj oj oj, jag undrar just om man själv står för den faktorn. Jag skulle säga att 

det inte är så lite flyt bakom. För min del handlar det definitivt om det. Det börjar 

med att man hamnar på rätt ställe med lite tur men däremot att hålla sig kvar det 

handlar aldrig om tur det handlar bara om att man gör det jag sa tidigare. Att man 

levererar rätt och i tid. Men att komma in och det kan vara det som är det svåraste 

delen. Det är alltid en tröskel att komma in och få in första foten och där tror jag det 

handlar om rätt mycket tur. 

För annars går det dåligt och då gäller det att ha framförhållning. 
 

X3: Jag gjorde inte misstaget att när jag fick jättemycket pengar , som jag kunde 

göra i början, då man tyckte att oj nu har det gått bra här i tre månader. Nu behöver 

jag kanske inte jobba på ett litet tag. Såna misstag gör man inte idag. För det är ju 

misstag. Man måste försöka ha framförhållning. För en vanlig frilansare har ju inte 

framförhållning. Han kan ju ha några fasta uppdrag som han vet. Ofta vet man inte 

mer än det år man är i. Man kan ju ha ett skrivet kontrakt i och för sig att man ska 

leverera si och så många artiklar. Men ofta tycker det bygger på ganska lösa 

volymer ändå. Jag har jobbat åt X i många år men det finns ingenting skrivet mellan 

oss.  

X6: Ja  det har väl alla människor i någon motto. Men oavsett vad man gör så 

tänker man väl. Jag tror det som händer med en, säg att du har en fast anställning 

på en redaktion eller jobbar var som helst, en fabrik till exempel, och du har din 

månadslön. Då tror jag man rättar in sig efter, ungefär den här inkomsten har jag 

varje månad att röra sig med. Så har man rättat munnen efter matsäcken och räknar 

med att jag kommer få in de där 20 000 i månaden eller vad det nu är. Och jag 

kommer även göra det om ett år. Om jag inte blir uppsagd men jag kan inte sitta här 

och utgå ifrån att jag blir uppsagd så tror jag det flesta tänker. Men om du är 

företagare då är det nog mer det här jag måste samla i ladorna lite grann. Så jag 

måste samla på mig en buffert. Jag kan inte lita på att företaget kommer att alltid 

vara så här lönsamt som det är just idag. Man måste tänka på att det kanske är ett 

helt år då det händer mycket saker. Man kanske bara tjänar hälften av vad man 

brukar tjäna. Då måste man ha de pengarna på banken så man inte hamnar i det 

läget där man måste sälja. För du kanske behöver en buffert på ett halvår då du 

måste bygga upp något nytt. Du måste hitta affärsidéer du kanske måste köpa 

någonting, en bra tv-kamera så du kan göra tv-inslag eller vad det nu är. 

X3: Ja, det tycker väl alla att det är kul att ha en penningreserv. Det skulle vara 

lysande men det är inte säkert att man har råd att bygga upp den. Eller åtminstone 

tar det ett bra tag att i alla fall. Det är jävligt bra att tänka så. Tänker du så har du 

kommit långt redan. Om du ser till att ha en liten buffert, självklart. 

X5: Det är bara se till att ha buffertar så man klarar svängningarna. Ja men har 

man hållit på tillräckligt länge så lär man sig också att det jämnar ut sig i längden. 

Vet man bara om att det pendlar lite, det  går ju så här över året, men totalt sett så 
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blir det en jämn och bra inkomst i alla fall. 

För de flesta av frilansjournalisterna upplevde upp- och nedgångar. 
 

X2:Det stannar upp under Juni – Augusti. Tre månader ska jag försörja mig och då 

gäller det att buffra under den första tiden. Sen när man kommer igång efter 

semestern måste man buffra igen för där under julledigheten blir det lite lugnt. 

X1: Ja, om jag inte hade haft X hade det varit helt tomt för mig under sommaren. 

X1: När det närmar sig julen går det ner. Sen kan de dröja till slutet av januari och 

februari innan det går upp. Det kan bli ett semester uppehåll där också. Det är nytt 

kalenderår och budgetår för många. De har slut pengar och innan de har fattat 

beslut om vad de kan använda. Det kan bli en lång svacka där under jul till januari i 

alla fall.  

X3:  För det kommer perioder under ett år när det är mindre jobb helt enkelt. För 

mig kom jag ihåg det var ofta somrarna som var tomma. I början av juni började det 

avta, sen i juli var det stendött och augusti började det komma igen. Men då dröjer 

det in i September innan man får en ersättning för någonting. Eftersom man då inte 

har semesterlön för nå, den är det meningen att man ska lägga undan. Det finns 

många småfällor.  

X5: Man lär sig också snabbt att det finns säsongsvariationer i den här branschen, 

särskilt i sporten. Det går ner över somrarna är betydligt mindre och mitt i vintern. I 

skarven mellan de olika säsongerna i sportvärlden. De får man vara väl medveten 

om. 

X6: Ja det tror jag nog det gör för alla. Glassbranschen är väl inte så het runt 

januari utan det säljs väl mer glass under juni, juli och augusti. Alla branscher har 

väl lite så där. För mig har det varierat, runt jul har det varit mycket och så efter jul 

är det ingenting. Då sitter alla på redaktionerna i planeringsmöten och ska sätta 

igång julen igen och försöka få saker att snurra. Så det kanske dröjer ända till mars 

och då blir det som en ketchupflaska då har man beställningar över öronen så då 

hinner man inte klart till midsommar. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Svaren från intervjuerna var blandade. Vissa frilansjournalister gav genomtänkta svar 
och visade på medvetna val i sin karriär. Andra framstod som de hade trevat i mörker. 
De varierade svaren var däremot att förväntat då frilansjournalisterna hade vitt skilda 
bakgrunder och arbetade med olika arbetsfält i mediebranschen. 
 
Sammanfattningsvis svarade frilansjournalisterna mindre på frågor om 
kontaktskapande, aktivt sökande av jobb och kundetablering än vad som förutsågs. 
Istället inriktades diskussionerna på hur man driver ett effektivt företag genom god 
ekonomisk planering.  Om det var en konsekvens av intervjumallen eller den faktiska 
kärnan av frilansjournalistens vardag är oklart. 
 
Det samlade intrycket är däremot att det gick att urskilja gemensamma tankegångar 
som genomströmmade samtliga av de intervjuade frilansjournalisternas arbetsmetoder. 
Diskussinen har delats upp i tre underkapitel där de två första behandlar de två 
forskningsfrågorna som definierades i kapitel 1. 
 
I det sista underkapitlet sammanfattas slutsatserna och förslag till fortsatt forskning 
presenteras. 

 
5.1 FF1 Vilka faktorer har frilansjournalister gemensamt? 

 
Svaren sammanfatts i sex faktorer: entreprenörsmässigt företagande, selektivt 
nätverkande, bred och djup kompetens, god planering, drivkraft och den enskilt mest 
viktiga faktorn. 
 
ENTREPRENÖRSMÄSSIGT FÖRETAGANDE 
Alla utom en av de intervjuade frilansjournalisterna drev ett eget företag i någon form.  
Vanligast var enskild firma men några hade drivit handelsbolag med andra och en drev 
aktiebolag. Samtliga intervjuade ansåg att en F-skattesedel var en nödvändighet för att 
kunna frilansa på heltid. 
 

X1: För en frilansare, med firma, betalar arbetsgivaren en klumpsumma sen är de 

kvitt problemet. Alla som anlitar frilansare vill ha det så, de kräver att man tar eget 

ansvar och är företagare. 

Med företag krävs även vetskapen om hur man driver ett företag. Hur man fakturerar, 
deklarerar för moms och har koll på kreditbalansen. Vissa lärde sig den kunskapen på 
vägen bland annat genom misstag medan andra gick utbildningar och hade färdiga 
affärsplaner från dag 1.  
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X2: Jag stålsatte mig från början att jag skulle ha ungefär en journalistlön när jag 

började. Jag tyckte det var viktigt att ha ett mål. Någon gång i ditt liv ska du bli 

pensionär då bör man rimligtvis ha en pensionsslant. Har man inget mål och bara 

gör naturreportage för 1500 spänn så går inte det.  Jag tycker att man åtminstone 

ska dra in 50 000 kronor i månaden. 

En ekonomisk målsättning är däremot något alla sex personer hade och försökte leva 
efter. Tydligt blev det under intervjuerna att de frilansjournalister som hade högst 
inkomst också hade en mer utvecklad målsättning och affärsplan.  
 
Kanske finns det ett paradoxalt förhållande mellan inkomsten och synen på sig själv som 
företagare och journalist? Det kan säkerligen påverka villigheten att ta uppdrag och fler 
uppdragsgivare. Där företagaren letar efter uppdrag som ger pengar till uppehälle 
medan journalisten letar uppdrag som ger personlig tillfredställelse eller följer det 
journalistiska uppdraget. Underlaget är dock alldeles för litet för att dra någon form av 
slutsats. Få av de intervjuade journalisterna hade tackat nej till uppdrag 
överhuvudtaget. Men företag är ett definitivt ett absolut krav för att kunna jobba som 
frilansjournalist.  
 
Vidare bör begreppet företagande vidareutvecklas. Till att bara inte innebära någon som 
innehar F-skattesedel utan även en person som också tänker entreprenörsmässigt.  
 

X6: Det finns mycket okunskap om företagande i samhället och om frilanstillvaron. 

Många har romantiska bilder att man ligger på soffan och skriver lite med stortån 

på något tangentbord. Det är ganska tufft att bygga upp.  Det är ju ett företag man 

ska driva. Jag brukar säga det att jag gått mer och mer till att vara en entreprenör 

och företagare än att vara journalist. Mycket handlar om att sälja och försöka få in 

nya idéer och hitta nya kunder. För så har det varit genom åren.  Det har varit 

stabilt ett tag med några större kunder men plötsligt händer något, det byts någon 

redaktör och plötsligt ska det sparas 

 

X3: Du får fanimig några hundår om det inte visar sig att du är en fantastisk stjärna. 

Och under de där hundåren får du ta en massa jobb som du kanske inte älskar. Vi 

var nog ganska blåögda  när vi startade. Men man lär sig ganska fort. Det låter lite 

cyniskt men man får rucka lite på idealen. Jag menar vilja jobb är hundra procent 

rena och vackra. Men som frilansare då om man lyckas. Ja då kanske du får göra 

några jobb som inte är så jättekul. 

 
SELEKTIVT NÄTVERKANDE 
Att ett stort kontaktnätverk bidrar till företagets framgång ansåg de flesta som en 
självklarhet. Majoriteten av de intervjuade ansåg sig även ha stora kontaktnätverk som 
de utnyttjade.  
 
Däremot hade få, om någon, en aktiv plan för hur de hade utvecklat sina nätverk, vilka 
som var viktiga i nätverket eller hur de skulle göra för att få dem att växa ytterligare.  
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X1: Nä, eller ja. Inte så att jag metodiskt gör det. Men ibland kan jag gå ut och 

luncha med någon, eller bara träffas, för att man känner att det är bra. Vad ska vi ta 

för faktiska exempel. Det är klart att man ser att det är någon som startat företag 

och tänker att den skulle behöva företagstidning och då kan man ta kontakt och 

plantera idén. Man ser att det skrivs i tidningen om någon som startat EU-projekt då 

kan man liksom höra av sig och säga, ska vi inte dokumentera projektet. Fast jag 

har väl bara gjort ett antal sådana, direkt kundkontakt, genom åren. Annars så är 

det mera att man på något sätt håller liv i de här. Det är nästan det motsatta att man 

blir bjuden på lunch för att kunderna vill resonera. 

Ofta skedde den typen av aktiviteter omedvetet 
 

X3: Jamen nätverkande, det är ett modernt ord. Träffa folk och hålla kontakt med 

dem och se till att de vet om att man fortfarande är med i spelet. 

PO: Hur stor del av tiden går åt sånt? 

X3: Kan man räkna det? För lunch ska man ändå äta. Om man jobbar 8 timmar om 

dagen så kanske en timme handlar om administration av olika slag, kontakter, 

minglande och fixande. 

PO: Ja, en åttondel då? 

X3: Ja, kanske i ett framgångsrikt frilansföretag kanske man skulle ha större andel, 

det kanske skulle bli mera lönsamt. 

Istället förlitade sig frilansjournalisterna ofta på sitt renommé eller hörsägen. 
 

X5: Jag jobbar mest för en enda uppdragsgivare. Jobben utöver det får man 

uteslutande genom mun-mot-mun metoden. Det är en klar fördel att jobba för någon 

i lagom storlek. För jag får väldigt mycket jobb genom dem. Det är inte dem som 

bestämmer utan det är andra som söker frilansare genom den tidningen. Andra från 

riksplanet. När dom behöver någon som kan göra ett jobb åt dem i Luleå så hör de 

ofta med till exempel den uppdragsgivaren. Man använder en kontakt man redan 

har. Så frågar man där vet ni någon frilansjournalist som kan göra det här åt oss. Så 

säger de jo, ring honom. 

I det här exemplet har journalisten identifierat hur han får merparten av sina uppdrag 
och förstår vikten att hålla sig väl med den personen. Att hålla god kontakt med de 
faktiska uppdragsgivarna blir då sekundärt. 
 

PO: Hur ser du på att vårda kunderna. Behåller du kontakten med kunderna? 

X5: Egentligen inte, dessa småkunder som kommer via mun-mot-mun, de är som 

ingen större idé att bearbeta. De återkommer om de behöver mer material härifrån 

men i regel har de ett specifikt önskemål vid ett tillfälle. Och de enda man gör i det 

fallet är att se till att göra det jobbet bra så att man har en bättre chans att de 

kommer tillbaka nästa gång. Dessutom är det så att såna som ska ha ett jobb 

vartannat år eller var fjärde år, de har en tendens att bara gå på första bästa frilans 
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nästa gång också. De har inte så långt minne om man får uttrycka det så. Det har 

väldigt sällan kvar uppgifter, kontaktuppgifter eller referenser på vad man gjorde 

förra gången. Som jag ser det är det mer eller mindre slump, det gäller istället att ha 

utbrett kontaktnät så att den typen av kunder kommer regelbundet. 

Frilansjournalisterna utövade ofta ett omedvetet selektivt nätverkande där de inriktade 
sig på de människor som direkt eller indirekt ger jobben. Ofta människor i 
tidningsbranschen som till exempel nyhetschefer, redaktörer eller personalchefer. Vad 
som i affärsterminologi ofta kallas ”go-to guys”, personer som förmedlar tjänster till 
andra. 
 
Ingen av de som intervjuades annonserade offentligt för sin verksamhet. Journalisterna 
verkade inte heller avsätta tid för aktivt söka kontakter eller jobb.  En av 
frilansjournalisterna ansåg att han kanske brustit i just det området, trots att han var 
den enda som sade sig avsätta tid för att ringa runt till kunder. 
 

X3: Det var sånt man inte tänkte på i början. Det där att lägga ner en extra timme 

på marknadsförsörjning och försäljning. Det kan aldrig bli nog mycket med det. Det 

är ofta så, det kanske är personligt, men det är lätt att det hamnar i bakgrunden. 

Man tycker sig att det är en hel del jobb att göra och då behöver jag inte på att 

smöra för massa okända personer. Men det tror jag är viktigt att odla kontakter, 

både nya och gamla, det skulle jag gjort mycket mer. Och kanske att vara lite mer 

affärsmässig överhuvudtaget. 

Eftersom kontakterna ansågs ha en stor vikt för företagen är det udda att ingen av 
frilansjournalisterna hade en formulerad strategi för sitt nätverkande. 
 

X2: Jag har inte behövt kämpa en sekund. Eller jo... ett plus tror jag att om man är 

en social person. Om man är ödmjuk och ser kunden på rätt sätt. Då tror jag man 

har lättare att komma fram. Jag har inte varit ute och annonserat. Jag har mött 

massa folk på vägen och sen har jag förhoppningsvis gjort bra jobb och det har 

ynglat av sig. 

Slutsatsen är att ytterligare forskning behövs i området kring nätverkandet. Kanske 
djupintervjuer med uppdragsgivare och deras syn på hur de vill att en frilansjournalist 
ska vara och hur de lättast går tillväga för att sälja in ett jobb.  
 
BRED KOMPETENS OCH DJUP KUNSKAP: 
Både en bred kompetens och expertiskunskap var egenskaper som frilansjournalister 
eftersträvade. Ett brett kunnande, förmågan att kunna hantera flera olika medier (video, 
radio, skrift, redigering och foto) blev ett sätt att vinstmaximera sina kreativa idéer 
genom att kunna sälja ett jobb flera gånger till olika uppdragsgivare i flera olika medier. 
  
Även om frilansjournalisterna inte alltid ansåg sig ha den bredden var det ofta något de 
uttryckte som en önskvärd egenskap. 
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X5: Från början är svårt att säga för då fanns inte tekniken men med tiden så borde 

jag ha tittat mer på att lära mig rörlig bild och intervjuteknik med kameravideo. För 

det är den nya marknaden som öppnat sig. Jag har inte gått dit överhuvudtaget. Men 

det finns en marknad och det är klart att det går att jobba som frilans på den 

punkten också. 

Samme frilansare hade redan utökat sin journalistiska bredd till foto vilket han ansåg 
gav honom en klar fördel över konkurrenterna vilket även gjorde att han kunde ta ut ett 
större arvode. 

 

X5: Jag har en nisch men jag har ingen lust att locka fler in i den. För det är den jag 

är ensam om. Och det är att jag jobbar både med text och foto professionellt. Det 

vanliga är att man jobbar med text och levererar ganska uselt foto till den eller 

tvärtom. Men om man är bra på båda sakerna får man rätt mycket jobb som man 

annars inte skulle fått och kan ta mer betalt för dem. 

En tanke som en av de andra frilansjournalisterna bekräftade. 
 

PO: Har det hänt någon gång att du gjort ett dåligt jobb och känner att det här 

håller inte? 

X4: Jo nog har det hänt. Man är aldrig riktigt nöjd. 

PO: Du nämnde att de aldrig sagt nej. 

X4: Nej, förutom bilder, det är jag ingen stjärna på. 

X4: Där kan de se riktigt för jävligt ut, men de vet de om. 

PO: Om du vet att du är dålig på bilder. Gör du något för att förbättra dina 

kunskaper i det området? 

X4: Jag försöker knäppa så mycket som möjligt för att få en bra. 

PO: Det är en metod det också. 

X4: Ja, precis. Om jag står på ett jobb så istället för att kanske anteckna allt som 

sägs så knäpper jag istället. Det har blivit bättre och bättre. Jag börjar väl få in det 

litegrann. Borde egentligen gå någon fotokurs men... 

Här erkänner X4 att hans brist på bred kompetens blir en börda i jobbet. Ett foto som 
inte hamnar i tidningen innebär också mindre inkomst.  X4 som bedriver sin 
frilansverksamhet på hobbybasis kanske är mindre brydd i att införskaffa den 
kunskapen. Personen har däremot en annan nisch som åsidosätter efterfrågan på bred 
kompetens – han är nämligen den enda verksamma frilansjournalisten i sitt geografiska 
område. 
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Även djupare kunskap ansågs fördelaktigt av frilansjournalisterna. Det ger möjligheten 
att förstärka sin konkurrenskraft och kunna ta mer betalt eller göra uppdrag som inte 
tidigare var möjliga. 
 
Vidareutbildning och extra kunskap inom särskilda intresseområden som kultur eller 
nöje, sport, ger frilansjournalisterna också möjligheten att hävda sig framför andra 
journalister och deras artiklar blev mer åtråvärda framför okända namn. 
 
Vissa av intervjuade åtnjöt geografisk exklusivitet, andra nischade sig inom flera fält som 
text och fotografi medan flera hade utbildat sig vidare. En sammanställde bland annat 
årsredovisningar, ett område han var helt ensam om bland de intervjuade 
frilansjournalisterna. 
 

 
Figur. 4: Samspelet mellan bred kompetens och djup kunskap. 

 
 
 
 
 
GOD PLANERING: 
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Ett sinne för ekonomi och planering var ett ämne som ofta återkom under intervjuerna. 
Vikten av att planera och göra en god budget visade sig ytterst viktig för att kunna göra 
frilansverksamheten inkomstbringande. 
 

X2: Alltså, man måste säga att det kanske handlar om lite ekonomi. Det måste man 

lära sig. Inte som ett större företag men här så är det mycket vardagsekonomi. Jag 

bokför ju allt själv och kontrollerar. Man bör ju lära sig ungefär vilka villkor som 

gäller. Jag måste ha en auktoriserad revisor eftersom det är ett aktiebolag. Och då 

kommer det i slutet av Januari och då gör vi årsavstämningen. Sen gör han sina 

bokslut och skickar in, sen kommer hans faktura så småningom. Så det är massa 

saker som du normalt sett som privatpersoner aldrig kommer i kontakt med. Bara ta 

telefonkatalogen, det är bara ditt namn som står där, X. Då är det ena katalogen där 

och andra katalogen här. Då ryker först 4-5000 kronor där varje gång. Alla såna 

där småkostnader som man normalt sett inte tänker på i ett företagande. Det är bra 

att ungefär lära sig och veta. Man behöver inte veta att bli sådär genomkunnig som 

en riktigt ekonom. Man måste veta ändå och balansräkna, resultaträkna och känna 

och titta ungefär hur kredit och debit ligger till. Hur ser det ut framåt. Hur ser det ut 

nu. Nu ligger det kanske inte så mycket jobb. Sen stannar det upp under Juni – 

Augusti. Tre månader ska jag försörja mig och då gäller det att buffra under den 

första tiden. Sen när man kommer igång efter semestern måste man buffra igen för 

där under julledigheten blir det lite lugnt. Det är sån basekonomi – det bör man lära 

sig. 

 

X5: Det handlar om att känna till vad som menas med alla termer när man ger sig in 

i blankettdjungeln. Det är mest det och veta var man ska fylla i saker och ting och 

redovisa rätt. 

Att företagsekonomi var något nytt och främmande hade flera av frilansarna upplevt. 
Flera av intervjuade tog hjälp av ekonomiska rådgivare. 
 

X3: Då är det nog mycket det här med ekonomin att se till att ha en människa som 

håller ordning på siffror och kvittona. Att ha det tänkandet. Det var ofta man gjorde  

saker, man tänkte inte på att oj det här ingår i jobbet. Det här kan jag dra av. Det 

var sånt man inte tänkte alls på i början. 

I slutändan sågs den ekonomiska rådgivningen som en investering i företaget. 
 

X1: Dels är det lite svårt att göra bokslutet, det tar ganska mycket tid att göra 

bokslut och deklaration. Det är bättre att jag betalar honom 9000-10000 på ett år. 

Det är en och en halv frilansdag. Medan han gör det så kan jag sälja in tre 

frilansdagar och jobba. Då drar jag in mer pengar än vad jag ger ut. Skulle jag sitta 

och hålla på skulle det bli en jävla massa dagar. Så man kan nästan räkna ut det 

som en affär. All min bokföring under året sköter jag själv. En del anlitar folk att 

sköta sånt också det tycker inte jag. Jag tycker det är enkelt att göra det löpande. 

Om man tycker det är svårt. Det ligger som en psykologi för vissa det där  med 

siffror och formalier att man tycker det är besvärligt. Då kan det vara ett sätt att leja 

bort det där och ägna sin tid åt att dra in jobb och tjäna pengar istället. 

Det finns även naturliga konjunkturer inom frilansandet enligt de intervjuade. Varje år 
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vid sommar och jul sjönk antalet tillgängliga jobb väsentligt för frilansjournalisterna. De 
klarade sig genom att lägga upp en ekonomisk buffert. 

 

X6: Jag kan inte lita på att företaget alltid kommer att vara lika lönsamt som det är 

just idag. Man måste tänka på att det kanske är ett helt år då det händer mycket 

saker. Man kanske bara tjänar hälften av vad man brukar tjäna. Då måste man ha 

de pengarna på banken så man inte hamnar i det läget där man måste sälja. Du 

måste till varje pris för du kanske behöver en buffert på ett halvår då du måste 

bygga upp något nytt. Du måste hitta affärsidéer du kanske måste köpa någonting, 

en bra tv-kamera så du kan göra tv-inslag eller vad det nu är. 

PO: Jo, det låter jättevettigt. 

X6: Om man kan, så tänker jag i alla fall. När jag började med företaget var jag nog 

jävligt snål. Utan började inte spendera en massa pengar utan satsa på lägga i 

ladorna lite grann. Så jag inte är så beroende ekonomiskt från dag till dag. Så det 

perspektivet tror jag man får som företagare. 

Men en ekonomisk buffert kräver hårt arbete och god planering.  Många uppgav att de 
fick ta några hundår i början av sin karriär och leva snålt.  
 
Det ekonomiska sinnet gör även att frilansjournalisten säljer annorlunda artiklar och 
ställer sig frågan: Vad är kommersiellt gångbart? En ökad stabilitet med buffert och bra 
planering gör att frilansjournalisten kan överleva längre mellan jobben ifall problem 
skulle uppstå. En ekonomisk situation som även kan komma att påverka priset när man 
förhandlar sina jobb. 

 

X6: Ja men om du ska göra ett utskick till en kund som du vill ska nappa på ditt 

erbjudande. Kanske istället för att vika pappret två gånger och lägga det i små 

kuvert och tjäna in på portot när det kommer till kunden. Det kanske är bättre att du 

hade satsat hundra kronor på det. Köpa det snyggaste kuvertet i världen för att göra 

intryck på kunden som sen köper av dig för 300 000 kronor i framtiden. Då har du 

tjänat in det där. Om man inte sålt något på tre månader då tror jag man är villig att 

gå ner i pris. Men om du är stadig kassa och behöver inte sälja, du har kunder och 

det funkar. Du har ändå en grej du vill sälja på spekulation och priset är för lågt, då 

får man behålla sin stolthet. Och dessutom om man ska tänka affärsmässigt är det 

jättesvårt om du har gått till X och sålt en sak för fyratusen och sen kommer tillbaka 

ett halvår senare och säger den här gången vill jag ha åttatusen. Då säger de men 

varför de förra gången ville du ha fyratusen. Det är alltså väldigt svårt att höja 

priset i efterhand så man kan alltså bita sig själv i svansen med någon förhoppning 

om att etablera sig och springer omkring och säljer saker billigt med hopp om att 

kunna höja priset imorgon. Så är det mycket svårt att göra det med samma kund, 

med en ny kund kan du göra det, men att komma tillbaka till samma köpare så. Det 

skulle du väl själv tycka är konstigt om du var och köpte bildäck och fick dom för 

femhundra spänn ena dagen och så kommer du tillbaka nästa dag. Nä men idag vill 

vi ha tvåtusen för bildäck. Då säger du vad är det nu då, vafan är det som har hänt. 

Då säger de nä det är ingen skillnad jag vill bara ha mer betalt. Då skulle man säga 

vad är det för jävla priser han håller på med, den där går inte att lita på. Det måste 

finnas en trovärdighet, man måste bestämma sig. Den här nivån ligger jag på. Jag 
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kan inte gå för mycket under de jag själv vill ha för då biter jag mig själv i svansen. 

Men det är svårt när det är lågkonjunktur, du säljer dåligt, det funkar inte man blir 

mer och mer desperat i vissa lägen. Då är det lättare att gå i fällan och sänka 

priserna och försöka få lite fart på hjulen. Det beror på vilket läge du är i som 

företagare. 

Många av frilansjournalisterna uppgav att man inte ska kompromissa med priserna. 
 

X5: Det är att hålla koll på vad andra tar. Det är i särklass viktigast. Om du 

förhandlar med en ny uppdragsgivare som inte vet så mycket om dig. Då ser de ju 

helt och hållet till hur mycket det kostar. Om de har några alternativ det vill säga 

det kan ju vara så att man är den enda de kan anlita av olika skäl. Men alla 

uppdragsgivare i den här branschen är känsliga för vad de kostar så man måste se 

till att ligga i närheten av strömmen. 

PO: Brukar du lägga dig ovanför eller under? 

X5: Njah, jag ligger inte och prutar några priser. Jag är säkert inte den billigaste. 

Men jag vet att jag inte är så dyr att det får någon att låta bli att använda mig. 

PO: Kan dina priser variera beroende på hur mycket pengar du har i börsen.  

X5: Nä, jag försöker att inte differentiera men och andra sidan tar jag inte mer 

betalt av de som jag vet har gott om pengar. För att slippa diskussioner för att alltid 

kunna säga att jag håller mig till prislistan punkt slut. 

För i slutändan gör ett gott ekonomiskt sinne och god planering det mycket lättare att 
leva mellan jobben, att kunna ta rätt betalt för jobben och hitta jobben – så länge man 
tänker affärsmässigt. Vilket i slutändan gör att frilansjournalisten även kan göra saker 
som de vill ägna sig åt. 

 

X3: Det låter lite cyniskt men man får rucka lite på idealen. Men samtidigt ger det ju 

i bästa fall, jag menar vilka jobb är hundra procent rena och vackra. Men som 

frilansare då om man lyckas, ja då kanske du får göra några jobb som inte är så 

jättekul. Du får chans att göra en del som du själv tycker är bra. Om du har ett 

intresse. Jag har hållit på med  litteratur och skrivit kulturartiklar då kan de jobben 

som man gör, brödjobben så att säga ge möjligt att man åker någonstans och skriver 

om ett speciellt ämne som kanske inte ger så mycket pengar men kan vara 

tillfredsställande på något annat sätt. 

PO: De vanliga jobben finansierar drömjobben? 

X3: Ja precis. 
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DRIVKRAFT: 
 

X3: Det är bra att kunna skriva. Men det är som basalt. Att ha en jävla drivkraft och 

vilja skriva med nyfikenhet. Man måste ha tålamod, man ska gå in och brinna för 

någonting. Annars blir det ingenting. 

En drivkraft - att fortsätta trots motgångar och att inte ge upp – var ett genomgående 
drag hos alla de som intervjuades och hade en relativt hög inkomst jämfört med Frilans 
Riks enkätundersökning.  
 

X1: Om jag skickar till trettio redaktioner så kan det vara en eller två som tar det. 

Fyra eller fem säger nej tack de har inte plats eller det passar inte. Resten hör du 

ingenting ifrån. De är otroligt dåliga på att skicka ett mail med nej tack. Och känner 

du inte till det så är det lätt att bli motsugen och känna, vafan det är ingen som bryr 

sig om mig. Nu hade jag fördelen att jag suttit och köpt in material och tackat nej till 

material. Hur många är det som jag inte ens, eller jag tror inte det är så många. Jag 

försökte alltid säga nej tack. Jag har säkert också försummat dem så jag visste på 

nått sätt villkoren. Jag har ju skickat på spekulation då får man vara beredd på 

allting. Man måste vara tålig och inte vara lättstött. 

 

X3: Det finns alltid behov av texter och artiklar. Det gäller bara att hitta dem och 

visa upp sig på rätt ställen. Man måste ha tålamod och kunna ta ett nej och kunna ta 

flera nej i stöten. Se bara till att de får dina kontaktuppgifter. Det var massa gånger 

vi gjorde så och även nu for jag och visade upp mig  på olika ställen. 

Att höra ordet nej som frilansare är alltså inte ovanligt. Skillnaden mellan den 
framgångsrika och misslyckade frilansjournalisten blir då förmågan att analysera och 
förstå varför uppdragsgivaren sa nej – för att sedan försöka igen. 
 

X6: Man kan inte gå och gnälla 'Åh, varför gick inte det där'  utan man får ruska av 

sig det och tänka 'Vad ska jag göra istället'. Man måste försörja sig och då får man 

försöka hitta något annat man kan sälja. Om det nu var radioprogram man sålde 

och det inte funkar att sälja det längre då måste man prova att sälja något annat. 

Eller ändra på affärsidén eller söka nya kunder, samma sak. Trixa och joxa.  

Affärsmodellen måste helt enkelt reflektera vad marknaden söker efter. Och marknaden 
förändras med tiden och med konjunktursvängningar. Om frilansjournalisten förblir 
statisk väntar tuffa tider. 
  

X2: Man måste vara väldigt ödmjuk och se allmänheten i stort. Tror man att man är 

kung och behärskar allt då är man fel ute. Man måste se att, äh, att det här är ett 

jobb och att det går upp och att det går ner i samhället och då måste jag på något 

sätt följa med och anpassa mig. 

På samma sätt insåg de flesta frilansjournalisterna att deras yrke inte var ett vanligt ”8-
17” yrke. 
 

X5: Önskemålen om jobb kommer oftast med obefintlig framförhållning. De som jag 
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jobbar regelbundet med, de beställer jobb av mig en gång i veckan med tre dagars 

varsel. Utöver det så kommer det samtal som jag sa, det kan komma timmar innan 

eller en halvdag innan om de kommer något som de vill ha gjort och det är sånt man 

aldrig är beredd på utan det är bara att hoppa in. Man får vara medveten om att 

man kan säga nej till såna saker enstaka gånger men inte regelbundet för då 

kommer inte såna jobb efter ett tag. 

X6: Den här friheten är också ett fängelse kan man säga i ett. Vissa perioder får 

man jobba stenhårt. Det kan ju samla sig och ett antal uppdrag kan komma in 

samtidigt. Det är ovanligt att jag suttit hela nätterna och arbetat. Det är inte alls 

ovanligt att jag går och lägger mig sex på morgonen och stiger upp sju med barnen. 

Drivkraften, vad den än må vara, var limmet som höll företaget samman. Drivkraften var 
också en av faktorerna som spelade in kraftigt på den sista faktorn. 
 
DEN VIKTIGASTE FAKTORN: 
I slutet av intervjuerna ställdes alltid frågan ”Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för 
en frilansjournalist?”. Svaret var enhälligt och kom ofta snabbt och spontant från de 
svarande. 
 

X5: Oj oj oj, jag undrar just om man själv står för den faktorn. Jag skulle säga att 

det inte är så lite flyt bakom. För min del handlar det definitivt om det. Det börjar 

med att man hamnar på rätt ställe med lite tur men däremot att hålla sig kvar det 

handlar aldrig om tur det handlar bara om att man gör det jag sa tidigare. Att man 

levererar rätt och i tid. 

X1: Det är viktigt att du gör det jobb som de vill ha. Men det är inte viktigt att du är 

den absolut bästa skribenten eller fotografen eller reportern. Det är inte det som är 

viktigast. Däremot är det viktigt att du håller dina tider, att du är att lita på, att man 

kommer överens om någonting, du levererar när du ska, du levererar det du ska, att 

du gör det till det pris ni kommer överens om. Det är så man använder frilansare. 

Frilansjournalisten måste alltid leverera.  
 
Precis som enkätundersökningen till uppdragsgivarna bekräftar de intervjuade 
frilansjournalisterna att trovärdighet och pålitlighet är den absolut viktigaste faktorn för 
att få återkommande jobb och en stabil inkomst. Helt enkelt för att uppdragsgivare räds 
för att anlita någon som inte levererar.  
 
Och om frilansjournalisten misslyckas med att bygga upp en bild av trygghet riskerar de 
helt enkelt att försvinna från uppdragsgivarens lista.  

 

X4: Det är så enkelt att ta någon annan. Om man har anställning och gör ett 

skitjobb någon dag då är det skit samma liksom. Men börjar du som frilansare att 

vart tredje jobb är riktigt kass att det inte funkar och  måste redigera om texten och 

allting då tror jag att man är ganska rökt faktiskt. De finns så pass många som har 

journalistutbildning och som inte har jobb som skulle kunna göra det istället. 
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Visst kanske den sista faktorn verkar banal och självklar. Men en liknande jämförelse kan 
göras med en butik som annonserar en produkt och sedan har slut i lager eller en 
restaurang som serverar annan mat än den kunden beställde. I slutändan handlar 
frilansandet om ett företagande där två parter har en överenskommelse. Hålls inte 
överenskommelsen mellan säljare (frilans) och köpare (redaktion) är det ytterst 
osannolikt att köparen kommer att vilja återvända.  
 
Därför bör frilansjournalisten inte bara se till att leverera i tid utan de bör också försöka 
att vara färdig långt före deadline för att framstå som extra pålitlig.  
 
Utöver det borde det ligga i frilansjournalistens bästa att framstå så pålitlig och 
trovärdig som möjligt i relation till det man säljer. En banktjänstemän klär sig sällan i 
mjukisbyxor och  t-shirt av just den anledningen. 
 
Så hur ser egentligen bilden av den duktiga och pålitliga journalisten ut?  
Jag återvänder till det inledande citat i resultatdelen. 
 

X1: Det är dig själv du säljer. Det är tjänster , texter och bilder men egentligen är 

det dig själv du säljer. En del har svårt att sälja in sig på det sättet för det blir så, 

personligt. Man måste intala sig att köparen är en trevlig person och att han skulle 

jag vilja lära känna så att han känner likadant. 

5.2 FF2. På vilket sätt har frilansjournalisterna införskaffat dessa faktorer?  
 

Sammanfattningsvis så har kunskapsbrist och saknad av samlad information varit ett 
genomgående tema i forskningen. Det finns få böcker eller forskning och om den 
svenska frilansjournalistens roll. Beror det på att frilansjournalistik är ett relativt nytt 
område i Sverige eller på den svenska synen på företagande från journalister? 
 
Vad än orsaken må vara så reflekterades den också i intervjuerna. Det 
frilansjournalisterna hade lärt sig om sitt yrke var genomgående baserat på egna 
erfarenheter. Få gånger hade de gått någon form av utbildning eller läst på vad det 
skulle innebära att vara frilansjournalist. Vissa hade gått kurser i att starta företag men 
det måste göras en distinktion mellan att vara företagare och frilansare. Yrket är 
beroende av det personliga varumärket och mediebranschen skiljer sig från till exempel 
annan affärsverksamhet t ex detaljhandel. 
 
Frilansjournalisterna var även okunniga i hur de hade fått den kunskapen. De hade 
sällan reflekterat över vad det var innebar att vara en frilansjournalist. Vissa hade fått 
hjälp av andra frilansjournalister – men ”trial-by-error”, att lära sig genom misstag, var 
den vanligaste arbetsmetodiken. 
 
Det skickar oroväckande signaler då information från bland annat skatteverket pekar på 
att allt fler oerfarna journalister kommer att starta eget som frilansjournalister. 
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Egenföretagande lämnar ett litet skyddsnät för de som misslyckas. 
 

X6: Jag hade den stora fördelen måste jag säga var ju att jag hade arbetat som 

journalist i drygt tio år. Mest då på radion men jag hade även varit på 

tidningsredaktioner. Jag jobbade lite som fotograf också i min ungdoms tid. Jag har 

ju fotografutbildning i botten så jag hade jobbat på både X och Y också när jag var i 

20-års åldern. Så jag visste en del i tidningsbranschen och jag visste mycket om 

radiobranschen och hade ganska många som jag kände lokalt här i Z. Så de 

kontakterna kunde jag utnyttja plus kunskapen om kunde, jag visste ungefär var de 

satt och hur de hade det. För jag hade sett de redaktionella arbetet inifrån. Jag 

brukar tänka det om jag kommer utexaminerad från en skola och ska frilansa så 

måste det vara svårt om man inte har, ja fått se världen inifrån. Det måste vara en 

stor nackdel. Hur ska man då arbeta sig in? 

5.3 Sammanfattning och fortsatt forskning  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utifrån den gjorda studien så kan de viktigaste 
faktorerna delas in i: 
 

 entreprenörsmässigt företagande,  

 selektivt nätverkande,  

 en kombination av bred och djup kompetens, 

 god planering och framförhållning,  

 en bra drivkraft, att inte ge upp samt 

 den enskilt mest viktiga faktorn att vara trovärdig och pålitlig uppdragstagare. 
 

Idag så verkar det som att frilansjournalisterna lär sig detta genom att pröva sig fram 
och lära sig av motgångar. 
 
Som avslutning vill forskaren påpeka vikten av att mer forskning i frilansområdet måste 
genomföras. Det måste byggas en starkare grund där blivande frilansjournalister kan 
hämta sin kunskap. 
 
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser av dessa sex djupintervjuer. Mer forskning 
behövs och fler djupintervjuer av aktiva frilansjournalister behövs för att verifiera de 
slutsatser som presenteras i denna uppsats. 
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BILAGA 1: INTERVJUMALL 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Hur många år har du i branschen som journalist / frilansjournalist 

Företagsform: 

Årlig omsättning: 

1. Berätta om när du blev frilansjournalist? (underliggande motiv & riskbenägenhet) 

 Vilka var dina förväntningar på yrket? ( underliggande motiv & riskbenägenhet) 

  Lön, Arbetstider, Frihet? 

2. Hur var det i uppstartningsperioden? (Vilka hinder stötte du på i början av karriären?) 
(underliggande motiv kontra verklighet) 

3.  Hur löste du dem? Hur ser du på motgångar? (företagaranda?) 

4. Vilka kunskaper krävs det för att starta upp som frilansjournalist? (förkunskap / krav) 

  Hur fick du reda på det? 

5. Hur skilde sig jobbet som frilansjournalist från andra yrken? (särdrag för frilansare) 
  Hur skiljer sig dina arbetsmetoder från en vanlig journalist? 

6. Hur ser du på arbete kontra fritid? (arbetssyn) 

7.  Vilken är dina viktigaste uppdragsgivare? (nätverkande / risk ) 

8.  Vad är viktigt att tänka på för att behålla kunder? (nätverkande och social förmåga) 

9. Har du regelbunden kontakt med kunderna? (nätverkande och social förmåga) 

10. Hur förhandlar du ditt arvode? (företagande) (ful-avtal) 
  Är du nöjd med din inkomst?  

11. Hur går du tillväga för att få in nya uppdrag?(kreativ förmåga & företagande) 
 Hur får du lättast in nya inkomstströmmar? 

12. Hur organiserar du din bokföring?    (företagande) 

13. Hur klarar du dig i en period med mindre uppdrag? (riskbenägenhet & företagande) 

14. Har du tackat nej till jobb? (etik) 
 Varför? Av vilka anledningar?  

15. Hur har branschen förändrats under åren? Hur har du anpassat dig? 

16. Hur ser du på det journalistiska uppdraget? (etik)  
  Går det att leva upp till som frilansjournalist? 

17. Skulle du vilja expandera din verksamhet i nuvarande läge? 
  Vilka möjligheter och hinder innebär det? Vad skulle krävas? 

18.  Vad är främsta fördelarna / nackdelarna med att jobba som frilansjournalist? (motivation) 

19. Vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas som frilansjournalist? (människotyp) 


