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Abstract 

The future of journalism is threatened. This is what emerges in a considerable amount of literature 

provided for journalism students. Most of the research concerning the future of journalists applies 

only to those who have a permanent employment at a media company and not to freelance 

journalists. This study focuses on the freelance journalists’ views on their work today and their 

thoughts on the future challenges of journalism, based on the aspects described in literature. 

Through a questionnaire survey the freelance journalists have answered to what extent they agree 

with the statements contained in the literature. Subsequently, some of these statements got further 

explanations through personal interviews with the respondents. 

The results show that freelance journalists by and large agree with the statements in the literature. 

Technology and economy are the main factors affecting content, working conditions and 

production. Freelance journalists agree that journalism and the journalist role are changing and they 

are somewhat more likely to agree to the claims related to the future than to the present. 

Despite the negative aspects and the turbulent times that characterize journalism and the future, of 

which the freelancers are highly aware, they believe in the future of journalism in one form or 

another. They are skeptical about the assertion of journalism's downfall and they hope there will 

soon be a backlash effect to the development as of today. 
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Sammanfattning 

Journalistiken går en dyster framtid till mötes. Det är vad som framkommer i en stor del av den 

litteratur som riktar sig till journalister och journaliststudenter. Huvudparten av forskningen om 

journalisters framtid rör de som har en fast anställning vid ett medieföretag. Den här studien 

undersöker hur de frilansande journalisterna ser på sitt arbete i dag och vad de tror om framtidens 

utmaningar, utifrån de aspekter som beskrivs i litteraturen.  

Genom en enkätundersökning har frilansjournalister besvarat i vilken mån de håller med om de 

påståenden som finns i litteraturen. Därefter har några av dessa påståenden fått fördjupning och 

vidare förklaringar genom personliga intervjuer. 

Resultaten visar att frilansjournalisterna till stor del håller med om de påståenden som finns i 

litteraturen. Teknik och ekonomi är de främsta faktorer som påverkar kvalité på innehåll, 

arbetssituation och produktion. Frilansjournalisterna är eniga om att journalistiken och 

journalistrollen är i förändring och de håller i något högre grad med om de påståenden som rör 

framtiden, än de som rör nutiden.  

Trots de negativa aspekter och turbulenta tider som präglar journalistiken och dess framtid och som 

frilansarna i hög grad är medvetna om, tror de på en framtid för journalistiken, i någon form. De är 

skeptiska till påståendet om journalistikens förestående död och hoppas att det snart kommer en 

motreaktion till den utveckling vi ser i dag. 

!
Nyckelord: Frilansjournalist, journalistik, litteratur, arbetsvillkor, arbetssituation, framtid, enkät, 

intervju. 
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1. Inledning 

I bok efter bok har vi journaliststudenter under snart tre års tid läst att journalistiken är inne i sin 

största kris någonsin och att ingen med säkerhet kan fastställa vad framtiden har att erbjuda. 

Journalistrollen har förändrats på många vis i och med framväxten av alternativa nyhetskällor på 

internet och medborgarjournalistik. Dagstidningar kan helt komma att ersättas av nyhetssajter eller 

nyhetsflöden som tillhandahålls gratis. ”Bilden som forskarna målar upp är inte bara dyster, den är 

nattsvart”, sammanfattar journalisten och författaren Björn Häger de rådande tankarna kring 

journalistikens framtid utifrån forskningsrapporter. Han nämner forskaren Mark Deuze som har 

beskrivit journalistiken som en zombieinstitution. ”Den är död, men vet inte om det.”, (Häger, 2009, 

s. 342).  

Just nu pågår också en kraftig nedskärning av antalet anställda journalister på redaktionerna runt 

om i landet (Journalistförbundet, 2014a). Parallellt ökar antalet medlemmar i Svenska 

Journalistförbundet, fler utbildar sig till journalister och antalet frilansar ökar (Edström, 2012). En 

studie från Arbetslivsinstitutet visar att många som tidigare har varit anställda väljer att starta eget 

på grund av arbetslöshet eller att de utkontrakterats och istället anlitats som egenföretagare (Sundin 

& Thörnquist, 2006). 

I årsboken från Simo (Stiftelsen Institutet för mediestudier) Vad väntar runt hörnet, funderar Anders 

Mildner på journalistikens framtid. De nyexaminerade journalisterna ska inte ta över arbetssättet 

efter de gamla journalisterna utan de måste tänka om och tänka nytt. Han anser att journalisterna 

och Journalistförbundet gärna tänker bakåt. De arbetar för att behålla de gamla yrkesrollerna och 

idealen istället för att se hur de kan utvecklas i framtiden. Mildner menar att det på kort sikt går att 

ignorera att tekniken och förutsättningarna ändras, men att detta inte kommer att lösa framtidens 

utmaningar. Enligt honom står journalisterna och journalistiken inför en oundviklig förändring och 

kraven på journalisterna ökar.  

”Jo, det är kris på gång, i alla fall för journalismen, journalistiken som ideologi. 

Journalistikens största uppgift blir därför att omformulera sitt eget uppdrag och 

återuppfinna den egna rollen. Det är något som bara kan ske i samklang med den 

kunskapsresurs som det omgivande samhället just nu är i mitt uppe i att fullända på helt 

egen hand.” (Mildner, 2010 s. 100). 
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Att journalistiken befinner sig i en tid av förändring tycks det råda enighet om bland skribenter och 

mycket av den litteratur om och för journalister som beskriver utvecklingen är inriktad på negativa 

förändringar. Litteraturen handlar dessutom till stor del om hur det ser ut för dem som arbetar som 

anställda journalister. Eftersom andelen frilansande journalister ökar kan det därför vara av intresse 

att undersöka vad dessa tänker om sina arbetsvillkor, sin framtid och de utmaningar som de kan 

tänkas stå inför. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur frilansjournalister ser på sina arbetsvillkor i dag och hur 

de tror att det kommer att se ut i framtiden. Utgångspunkten är ett antal av de aspekter och 

hypoteser, många av mer dyster och dystopisk karaktär, som står att finna i litteraturen. Litteraturen 

beskriver i första hand hur det ser ut för dem som arbetar på de stora mediehusen och exkluderar på 

så vis exempelvis frilansjournalister. Därför är den här studien till för att se om uppfattningen om 

en dyster framtid för journalistiken är rådande även bland dem som är yrkesverksamma utanför 

redaktionerna. Här är det alltså frilansjournalisterna som sätts under lupp. 

!
Utifrån uppsatsens syfte har dessa frågeställningar formulerats: 

* Hur ser frilansjournalister på sitt arbete i dag utifrån ett antal av de dystra aspekter som 

framkommer i litteraturen? 

* Hur tror frilansjournalisterna att deras arbete kommer att se ut i framtiden när det gäller dessa 

aspekter? 

!
2.1 Avgränsning 

Den här studien fokuserar endast på frilansande journalister, vilket beror på att det inte finns så 

mycket forskning som berör just frilansar. I litteraturen som beskriver, spånar om och diskuterar 

journalisters arbetsvillkor och framtid är det framförallt de anställdas situation som beskrivs. Hur 

frilansarnas framtid ser ut är inte lika utförligt dokumenterad i litteraturen. Därför kan en 

undersökning av denna yrkeskategori vara intressant som analysmaterial. Valet av frilansjournalister 

grundar sig även på att de i hög grad behöver anpassa sig till förändringar och direktiv från 

arbetsgivare och system, vilket gör att de behöver vara pålästa och förberedda inför framtidens 

utmaningar. 
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3. Definitioner 

3.1 Frilansjournalist 
Det kan finnas svårigheter med att definiera en journalist eller en frilansjournalist. Yrket kräver 

ingen licens, arbetsuppgifterna går in i varandra och många frilansar har andra arbetsuppgifter vid 

sidan om det journalistiska arbetet. “Kort sagt - en frilans är en småföretagare.” (Bergling & 

Nejman, 2013). Den definition av frilansjournalist som vi utgått ifrån till vår undersökning är den 

som stämmer in på Journalistförbundets krav för de som ansöker om medlemskap i egenskap av 

frilansjournalist. Kraven som gäller för en frilansmedlem är att frilansjournalistiken är den 

huvudsakliga verksamheten. Denne måste också ha arbetat som frilansjournalist i minst fyra 

månader och ha tjänat minst 7 800 kronor i genomsnitt per månad under de fyra månaderna 

(Journalistförbundet, 2014b). Typiskt för en frilans är att använda sig av egen utrustning i egna 

lokaler (till skillnad från en anställd som använder företagets utrustning i företagets lokaler), att inte 

stå under en arbetsledning och att få betalt per uppdrag (till skillnad från en anställd som får betalt 

för den tid som anställningen utgör med till exempel månadslön och vars arbete leds av företaget, 

där nya uppgifter kan tillkomma). Vidare är frilansjournalisten själv ofta ansvarig för kostnader som 

rör resor och vidareutbildning (Journalistförbundet, 2014c).  

 

3.2 Framtidsspaningar och trender 

Hur den framtida medieutvecklingen kommer att se ut går bara att gissa sig till (Hvitfelt & Nygren, 

2008). Spekulationer kring framtiden grundar sig bland annat i tendenser som syns i samtiden, 

erfarenheter från tidigare liknande situationer och forskning (Alm, Palme & Westholm, 2012).  

Forskaren Bo Dahlbom (2003) beskriver hur vi kan veta en hel del om hur samhället kommer att se 

ut rätt långt i framtiden, genom att notera trender och även genom att lita till trögheten i samhällets 

institutioner, människors vanor, vetenskapens utveckling och tekniska system. Men han beskriver 

också hur naturkatastrofer, ekonomiska kriser, krig, politiska omvälvningar, vetenskapliga 

upptäckter och tekniska innovationer kan åstadkomma dramatiska kast i en samhällsutveckling. 

Han menar att den tekniska utvecklingen kan medföra våldsamma störningar i samhället genom 

revolutioner och snabba omvälvningar, men att tekniken kommer att fortsätta sin framfart oavsett 

vad vi tycker om saken. 
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“När vi ser in i framtiden har vi svårt att föreställa oss att sådant som är viktigt för oss 

kommer att försvinna. Människor kommer alltid att vilja läsa tidningen på bussen, säger vi, 

och boken kommer alltid att finnas kvar. Men historien slutar inte med oss. Den tekniska 

utvecklingen visar inga tecken på att stanna av och livet kommer därför att vara mycket 

annorlunda redan om 50 år.” Dahlbom, B. (2003, s. 12).  

Dahlbom fortsätter sitt resonemang om framtiden genom att måla upp dagens strömningar och 

utveckling fram till dags dato.  

“En guldrusch slutar som regel med en dramatisk nedgång, en krasch. Så gjorde IT-

bubblan. Efter nedgången följer en period av depression och så småningom återhämtning. 

Där är vi nu. (Ja, återhämtningen kanske inte har börjat riktigt ännu.)” (Dahlbom, B. 2003, 

s 14).  
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4. Teori och tidigare forskning 

De teoretiska utgångspunkterna kommer i huvudsak från den kurslitteratur vi har tagit del av genom 

vår utbildning och består av två olika typer av böcker. Till den största delen består litteraturen av 

facklitteratur, där innehållet utgår från studier och forskningsmaterial. Fyra böcker (Björkman, 

Häger, Erba och Bergling & Nejman) är skrivna av verksamma journalister, där det kan vara deras 

egna upplevelser, åsikter och erfarenheter som ligger till grund. De har alltså inte samma 

vetenskapliga stöd som övrig litteratur, även om en stor del av informationen mycket väl kan vara 

baserad på vetenskap. Det är litteraturen som sätter diskursen för den här uppsatsens utgångspunkt 

och hypotes, nämligen att journalistikens framtid går mot en negativ utveckling. 

I en C-uppsats från Stockholms universitet (Hedström Gustafsson, 2011) undersöks hur ett antal 

böcker om journalistik berör ämnet framtiden. De fyra böckerna som undersöks vänder sig främst 

till forskare inom journalistik, journalister och journaliststudenter. Undersökningen kommer fram 

till tre övergripande teman som går att utläsa i den studerade litteraturen. Det första handlar om 

förändring. Enligt böckerna kommer journalistiken i framtiden att vara annorlunda, men de 

behandlar sällan hur den tidigare journalistiken har sett ut. Det andra temat handlar om att framtiden 

är oviss. Framtiden kommer enligt böckerna att vara annorlunda, men att det inte går att säga hur 

den kommer att se ut eller på vilket sätt den kommer att vara annorlunda. Det sista temat som kan 

utläsas ur böckerna handlar om hot och möjligheter inför framtidens journalistik, vilket ofta har 

med den tekniska utvecklingen att göra. Tekniken beskrivs i böckerna både som ett hot och som ett 

verktyg med stora möjligheter. De hot som syns är framförallt riktade mot de demokratiska värden 

som journalistiken står för, men också mot förmågan att ta betalt (Hedström Gustafsson, 2011). 

!
4.1 De journalistiska arbetsuppgifterna 

Teknikutvecklingen har möjliggjort ett rörligare arbetssätt. Det är relativt enkelt för en reporter att 

ha med sig en kamera ut på fält och redigera bilder på den bärbara datorn. Både text och inslag kan 

göras på plats för att sedan skickas till redaktionen via en bredbandsuppkoppling. Men trots att de 

mobila möjligheterna ökar, upplever många reportrar att arbetet har blivit mer bundet till 

redaktionerna eftersom att informationen över nätet ska gå snabbare än tidigare och 

produktionskraven har ökat (Nygren, 2008b). Dessutom går det snabbare och är enklare att 

producera texter på redaktionen genom att använda sig av datorn och telefonen. De höga 

produktionskraven gör att de sällan hinner med att lämna redaktionen.  
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4.2 Multikompetens 
Allt fler arbetsplatser efterfrågar multikompetens hos journalisterna, de ska alltså kunna arbeta med 

många olika medieformer. På en tidning behöver journalisten exempelvis behärska reporteryrket, 

fotografering och redigering. Kraven på att vara multikompetent framstår som oundvikligt, de flesta 

verksamma journalister i dag har redan flera olika arbetsuppgifter, (Nygren, 2008b). Björn Häger 

(2009) spånar vidare i samma banor och hävdar att det nu handlar mer om att producera och 

leverera, att vara duktiga mångsysslare snarare än kritiska ifrågasättare. Men många journalister har 

en negativ inställning till multikompetensen. Gunnar Nygren (2008b) beskriver en enkät besvarad 

av journalister i Östergötland, där nästan alla svarat att de tror att i framtiden kommer fler att vara 

multikompetenta, men det är få som tror att det kommer göra journalistiken bättre. Ännu viktigare 

än multikompetens kan för framtidens journalister vara att ha samarbeten med journalister från 

andra medier och att ha en förmåga att förstå och tänka över mediegränserna. Det innebär att det 

ställs särskilda krav på flerkanalspublicerande journalister, till exempel att ha sociala och 

kommunikativa färdigheter samt att vara flexibel (Norman, 2008). 

!
4.3 Den journalistiska yrkesrollen 
Journalistens yrkesroll har under årtionden på många sätt förändrats i och med nya tekniska, 

kulturella och ekonomiska villkor. Under hela 1990-talet och framåt har det funnits ett ekonomiskt 

tryck på att rationalisera den journalistiska produktionen, vilket innebär att tidningar och sändningar 

ska fyllas av färre journalister (Carlsson, 2008). Allt pekar på att rollen kommer att fortsätta 

utvecklas och utökas i ansvarsområden och arbetsuppgifter. I Gunnar Nygrens Yrke på glid (2008a) 

nämns ett antal utvecklingar av den journalistiska yrkesrollen. Yrkesidentiteterna luckras upp och 

blir flytande samtidigt som gränserna mellan redaktion, teknik och ekonomi blir otydligare. I och 

med den digitala tekniken har journalister tagit över stora delar av det arbete som tidigare har gjorts 

av tekniker. En annan utveckling är att arbetet blir mindre individuellt och att mer av arbetet består 

av att arbeta i grupp och i nätverk för att producera journalistiskt material. Det blir en polarisering i 

nätverkssamhället mellan högutbildad kärnarbetskraft med yrkeskunskaper och stor självständighet 

och en annan del av arbetskraften som är flexibel och kan tas in vid behov, i form av frilansmaterial 

exempelvis (Nygren, 2008a). 

!
!
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4.4 Journalistiska värderingar 

Journalisternas syn på sig själva har förändrats. De värderingar som förr var vanliga bland 

journalister är inte lika tydliga längre. Nu för tiden är det vanligt att journalister lämnar yrket efter 

10-15 år. Många av de yngre journalisterna anser inte att yrket är en livsuppgift eller ett kall, utan 

de ser jobbet mer som en del av karriären. Den altruism som länge har varit en del av yrket, blir allt 

svagare. Journalisterna anser att de företagsekonomiska drivkrafterna blir starkare och att de 

publicistiska drivkrafterna blir svagare. Tidigare såg sig journalisterna som ombud för allmänheten. 

De skulle med hjälp av tillgången till exklusiva källor och en plattform där berättande var möjlig 

upplysa allmänheten. I dag finns det inga källor som är exklusiva, som bara journalister kan få tag 

på (Nygren, 2008b). 

I studien Fria Lansar av Aronsson och Allvin (2000) undersöks frilansande journalisters 

arbetsvillkor. En av frågorna till frilansarna var varför de ville bli journalister från första början. De 

svarade bland annat att de genom yrket ville se och beskriva, förändra och rädda världen. Även om 

många av de svarande sa att de visst hade blivit mer cyniska med tiden, fanns ändå en del av de 

ursprungliga idealen kvar. Det kunde till exempel handla om att ge människor som inte är särskilt 

representerade i medierna utrymme, eller att jobba utifrån ett underifrånperspektiv, där de står på 

”vanliga” människors sida. 

I samma studie nämns också att det finns en uppdelning mellan den ”goda” och den ”onda” 

journalistiken. ”God” journalistik är kritisk, grävande och undersökande, medan ”ond” journalistik 

är okritisk, ytlig och inställsam. Oftast är den okritiska och ytliga journalistiken den som sker på 

uppdrag av en redaktion, vilket i sig är mer ekonomiskt för frilansarna, men många gånger upplever 

de dessa typer av jobb som de tråkiga jobben. Några har också uppgett att de tar jobb som 

egentligen går emot deras ideal, exempelvis PR-uppdrag, men som är mer ekonomiskt lönsamma än 

de journalistiska uppdragen. Idealen blir sekundära när det handlar om att få ihop till brödfödan. 

(Aronsson & Allvin 2000). I en C-uppsats från Stockholms universitet (Bremer & Goldberg, 2012) 

undersöks hur frilansjournalister känner inför att ta sidouppdrag inom PR. De upplever att dessa 

båda områden närmar sig varandra och att gränserna mellan dem suddas ut. När det gäller framtiden 

uppger de tillfrågade frilansjournalisterna att de tror att gränsen mellan PR och journalistik kommer 

att bli ännu mer diffus. Detta beror alltså främst på de ekonomiska förutsättningarna. Dels behöver 

frilansjournalisterna få ihop till brödfödan, dels är medieföretagen mer marknadsinriktade. De flesta 

av respondenterna i undersökningen uppger också att de uppfattar den här utvecklingen som 
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negativ.  

!
4.5 Ikonisering 

I och med mediernas kommersialisering, den ökade konkurrensen mellan dem, mediemarknaden 

som står inför nya utmaningar och en ökad personifiering i samhället i stort, har det blivit en ökad 

efterfrågan på journalistiska ikoner. För att vara effektiv i konkurrensen om publikens intresse har 

journalistens varumärke fått en mer framträdande karaktär. Ikoniseringen leder till att enskilda, av 

redaktionen utvalda journalister får mer utrymme och större bildbylines. Deras åsikter och personer 

syns tydligare. Publiken kan välja att ta del av texten utifrån att det är den specifika journalistens 

text, istället för att ta del av den utifrån innehållet. En följd av att journalisterna ikoniseras kan vara 

att journalisten blir viktigare än texten. Dessutom kan det vara svårt för läsarna att se skillnad på 

nyhetstext och åsiktstext (Alström, 2008).  

Alström (2008) nämner två studier som har analyserat fenomenet ikonisering utifrån intervjuer med 

journalister, ansvariga utgivare och liknande yrkeskategorier: Broström och Erikssons studie (2007) 

drar slutsatsen att varken journalister eller utgivare tror att journalistiken blir sämre av den ökade 

exponeringen eller det egna tyckandet i krönikor. Tvärtom bidrar den ökade synligheten med en 

igenkänning av varumärkena och skapar förhoppningsvis en bättre kontakt med läsarna. Johansson 

och Thure (2007) menar i sin studie att varumärken kommer att bli viktigare i framtidens 

medievärld, som en möjlighet att synas på marknaden. En profil kan skapas av en journalist när en 

målgrupp i samhället som saknar något att identifiera sig med har hittats.  

För att öka utvecklingstakten på medieföretaget, få ner kostnader och förhoppningsvis också öka 

professionaliteten i det journalistiska hantverket kan outsourcing av olika tjänster vara en del av 

lösningen. Det innebär att företagen tar in fler frilansar och att antalet fastanställda minskar. 

Journalister med en ikonstatus har då en större möjlighet att få utrymme på de delar av marknaden 

där exponeringen och inkomsterna är som störst (Alström, 2008).  

!
4.6 Allt fler frilansar 
Även den journalistiska anställningsformen utvecklas, med fler osäkra anställningar. Antalet 

frilansar ökar dramatiskt och kommer i takt med att tidningar, tidskrifter, etermedier och andra 

företag slimmar sina organisationer, att fortsätta öka i antal (Bergling & Nejman, 2013). Camilla 

Björkman beskriver i Skriv, sälj & bli lönsam! Så lyckas du som frilansjournalist (2013) liknande 
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fenomen där allt fler journalister blir frilansar samtidigt som tidningsbranschen är inne i en 

strukturförändring. Följderna blir att utbudet är större än efterfrågan, med hårdare konkurrens och 

sjunkande priser som konsekvens.  

!
4.7 Mer tid på att sälja in 

En konsekvens av att anställningsformerna mer och mer sker på frilansbasis, är att en större del av 

de yrkesverksammas arbetstid går åt på att sälja in sina jobb. Det går att jämföra med en fast tjänst 

på redaktion där produktionen är i fokus, där ingen tid behöver gå åt på att söka uppdragsgivare. 

Augustin Erba (2010) beskriver frilansandet som att söka jobb varje dag. Marknadsföringsaspekten 

blir ytterligare en faktor som framtidens journalister behöver ta hänsyn till. “Få jobb kommer av sig 

själv. Därför gäller det att du marknadsför dig.” (Bergling & Nejman, 2013, s. 72). Camilla 

Björkman som skrivit Skriv, sälj & bli lönsam! Så lyckas du som frilansjournalist (2013) 

sammanfattar nyckeln till framgång när det kommer till att driva ett lönsamt företag med förmågan 

att sälja in sig själv och sina idéer, genom att skaffa en bra kundbas, tänka strategiskt och blanda 

roliga knäck med rena brödjobb. I enkät- och intervjustudien Fria Lansar var det många av 

frilansarna som upplevde de entreprenörsmässiga sidorna av arbetet som oerhört slitsamma. Att hela 

tiden vara på jakt efter nya uppdragsgivare, ligga på och sälja in sig själv för att kunna dra in 

tillräckligt med pengar upplevde de som en börda (Aronsson & Allvin, 2000).  

!
4.8 Utan upphovsrätt 
Frilansjournalister kan känna sig tvingade till att ingå i så kallade fula avtal. Det är avtal som 

inskränker på upphovsrätten, där journalisten kanske inte får behålla den lagstadgade rätten över sitt 

eget material (Jansson, 2010).  

På hemsidan för Journalistförbundets kampanj Frilansen äger (2014a), står det att tidningskoncerner 

går ihop, blir större och försöker återanvända material i flera tidningar. Frilansjournalisternas 

material kan publiceras i en annan av koncernens tidningar än den som jobbet gjordes för, utan att 

journalisten blir meddelad eller får någon ytterligare betalning. När en frilansare säljer artiklar, 

bilder, inslag eller något annat är det i vanliga fall en betalning för en publicering vid ett tillfälle 

eller flera tillfällen under en begränsad tid, som gäller. Frilansaren äger sitt material och kan efter en 

publicering sälja det vidare till andra medier, så länge den rätten inte har avtalats bort. Många 

gånger behöver frilansarna välja mellan att skriva under ett avtal där de frånsäger sig upphovsrätten, 

helt eller delvis, eller att inte få något uppdrag alls (Frilansen äger, 2014a). Vid tillfällen då 
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frilansen har sagt upp sin upphovsrätt helt och hållet kan materialet publiceras i andra sammanhang 

än vad som först var syftet, till exempel i reklamsammanhang (Jansson, 2010). Det innebär att 

journalisten inte kan försäkra sina intervjupersoner om var och i vilka sammanhang de kommer att 

publiceras, vilket kan medföra att intervjupersonen inte vill ställa upp och att förtroendet för 

journalisten minskar (Frilansen äger, 2014b). 

!
4.9 Ekonomi och marknad 

De traditionella medieföretagens framtid är i dag osäker. Några faktorer som påverkar detta är att 

konkurrensen om publikens intresse och tid har ökat, att annonsörernas val av reklammedier har 

skiftat och att marknaden har mättats av ett större antal medieföretag. Det gör att medieföretagen 

har börjat utforma affärsstrategier som innehåller kommersiella målsättningar i en allt högre 

utsträckning än tidigare. De kommersiella målsättningarna ses som lika viktiga eller till och med 

viktigare än kvalité på innehåll och samhälleliga aspekter (Picard & Ots, 2008). 

Robert G Picard och Mart Ots (2008) förklarar att kommersialiseringen av medieföretagen i sig inte 

är något omoraliskt. De har, precis som vilket företag som helst, ekonomiska intressen och 

förväntas också ta vara på dem. Det som kan klassas som det omoraliska är att medieföretagen ofta 

utger sig för att vara representanter för folket. När de då kommersialiseras minskar det samhälleliga 

värdet av innehållet. De anställdas uppmärksamhet kan då riktas mot affärsintressen istället för att 

ge public service och göra journalistik. 

När det gäller tidningsbranschen ser framtiden också osäker ut. Publiken ser ut att fortsätta minska, 

samtidigt som fler och fler annonsörer försvinner. Tidningarna kan förväntas reagera på detta 

genom att införa mer flexibla organisationer och rekrytera personal som kan arbeta i flera olika 

typer av medier parallellt (Picard & Ots, 2008), där så kallade multijournalister kan vara framtiden. 

Andelen tidsbestämda och projektbaserade anställningar har ökat och tros vara den främsta 

anställningsformen framöver. I framtiden kan fasta anställningar vara ett minne blott. Enligt 

Bergling och Nejman (2013) ersätts oftast inte den fasta personalen som finns i dag, som går i 

pension eller av andra skäl slutar, av en ny fast personal. Den ersätts istället av produktionsbolag, 

tillfälligt anställda, projektanställda, frilansar eller bemanningsföretag. 

För tidskriftsbranschen spås de smala publiksegmenten vara framtiden. Det innebär att fler titlar 

kommer att finnas till hands, men antalet upplagor och avkastning per titel kommer att minska. 
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Utvecklingen för medier på internet kommer att fortsätta, de kommer också att konkurrera mer med 

de traditionella medierna genom att skapa fler innehållstjänster. Tjänsterna kommer att riktas både 

till en masspublik och till smalt nischade publiker. Annonsörerna på internet kommer att satsa på 

den marknadsföring som är mer anpassad efter individen, istället för att försöka nå den breda 

massan (Picard & Ots, 2008).  

!
4.10 Webbens förskjutningar i normer och värderingar 

Många journalister upplever att redaktionernas normer har förändrats och att en ny form av 

medielogik har uppstått. När webben kom handlade det om att hitta en ny distributionsform åt 

innehållet. Men ju längre tid internet har funnits, desto mer har medieföretagen anpassat innehållet 

efter webben. På webben ska det gå fort, de nyaste prioriteras framför gamla händelser, källorna har 

ett annat krav på sig att kunna bidra till de snabba nyheterna. Texterna ska vara korta och ha en mer 

lättsam ton (Nygren, 2008b). 

Det nya systemet av konstant publicering påverkar tiden som ges för källkritik. Webben innebär att 

det finns en ständig deadline runt hörnet. För dagstidningarna innebär det att en nyhet läggs ut 

snabbt och sen kompletteras den med uppföljningar och fördjupningar efterhand. Det gör att tiden 

för faktainsamling, kontroll och skrivande förkortas. Enligt enkäten i Östergötland, som Gunnar 

Nygren återkommer till i boken På väg mot medievärlden 2020 (2008b), gör den ständiga 

publiceringen att journalisterna känner sig oroliga när det kommer till källkritik. Många upplever att 

de inte hinner kolla fakta ordentligt innan publicering. Även möjligheten att korrigera, lägga till och 

ta bort texter på internet, till skillnad från i tryck, skapar nya system för faktahantering. 

Nyhetstexten behöver inte vara en färdig produkt när den publiceras, vilket skapar källkritiska och 

publicistiska problem (Häger, 2009). Webben har brister när det kommer till källkritik eftersom det 

finns sådana enorma mängder information och att det därmed förekommer inkorrekt, gammal 

information och information som bygger på fördomar. En lösning kan vara att bara vända sig till 

stora, vedertagna källor på nätet, men då kan konsekvensen bli att endast en sida av saken kommer 

fram (Lord & Jakobsson, 2008). 

Möjligheten till interaktivitet på webben påverkar hur redaktionen arbetar med sina journalistiska 

produkter. Nyhetsvärderingen påverkas av publikens medverkan och de får en större roll i vad som 

faktiskt publiceras. Det innebär att publikens medverkan ökar ytterligare, vilket i sin tur gör att 

journalisternas yrkesroll och normer kan ifrågasättas. Eftersom det går att se statistik över hur 
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många som har läst en specifik artikel påverkar det också redaktionen, de artiklar som många läser 

får ligga kvar längre, medan de som få läser tas bort eller görs om. Även läsargenererat innehåll 

ökar (Nygren, 2008b). Chefredaktören på di.se tror att läsarna överlag kommer att få mer plats i 

framtiden, kanske kommer de rentav att stå för en större del av materialet än journalisterna på vissa 

mediesajter (Lord & Jakobsson, 2008). 
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5. Metod och material 
Studien har gjorts i två etapper och utgår ifrån både kvalitativ och kvantitativ metod. Inledningsvis 

genomfördes en enkätundersökning för att få en bred bild av hur frilansjournalister ser på sin nutid 

och framtid. Utifrån enkätundersökningens resultat har intervjuer gjorts med ett antal respondenter 

för att få en djupare förståelse och vidare förklaringar på några av de frågor som utmärkte sig i 

enkätsvaren. Enkät och intervjuguide återfinns som bilagor (se bilaga 1 och 2). 

!
5.1 Urval  
Urvalsgruppen för den här studien är frilansjournalister. Definitionen av en frilansjournalist utgår 

från de krav Journalistförbundet ställer på dem som vill bli frilansmedlemmar. Urvalet av 

respondenter grundar sig på ett bekvämlighetsurval. Det innebär att ”man tager vad man taga kan” 

som kokboksförfattaren Cajsa Warg menade att man skulle göra i köket (Trost, 2007). Vi har tagit 

vad vi taga kan, när vi valt att dela ut vår enkät i Facebookgruppen Frilansjournalisterna (https://

www.facebook.com/groups/164506136945418/?fref=nf). Eftersom det inte finns någon specifik 

grupp för frilansjournalister är detta den effektivaste metoden för att nå målgruppen. Även om det 

hade varit möjligt att få tillgång till registret över Journalistförbundets frilansmedlemmar, hade 

undersökningen inte varit helt representativ för alla frilansjournalister. Detta eftersom inte alla 

frilansar är med i förbundet, även om de uppfyller medlemskraven. 

Vid tillfället då enkäten lades ut fanns det 1759 medlemmar i Facebookgruppen och i 

Journalistförbundets senaste delstatistik över sina medlemmar var det i slutet av mars 1809 stycken 

frilansmedlemmar (Anita Vahlberg, personlig kommunikation, 17 april 2014). Det innebär att det 

skiljer femtio stycken medlemmar mellan Facebookgruppen och Journalistförbundet.  

!
5.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningar är vanligtvis den bästa metoden för att studera attityder eller beteenden hos en 

grupp (Johansson, 2010). Då det är frilansjournalisters attityder och hur de ser på sin framtid som är 

av intresse i denna studie är enkätundersökningen en lämplig metod. Dessutom ger det en bredare 

bild av vad frilansjournalister tror om sin framtid, än genom enbart kvalitativa intervjuer. 

Enkätundersökningen kan ge en mer allmän bild av vad frilansjournalister tror om sin framtid. 
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I kvantitativa undersökningar är det vanligt att resultaten generaliseras, då en särskild grupp får 

representera en större population. Men det är viktigt att vara vaksam när det gäller generaliseringar 

av det här slaget. Det går bara att visa en bild av vad den stora populationen hade svarat (Johansson, 

2010). Det är alltså inte säkert att de resultat som kommer fram i enkäten blir de samma som om 

alla frilansjournalister i Sverige hade svarat. Men det kan ändå ge en bild av deras attityder. 

Den 24 april lades länken till webbenkäten ut i ett inlägg på Facebookgruppen Frilansjournalisterna. 

Till länken fanns en kort informativ text om undersökningen och ett önskemål om att endast de som 

uppfyller Journalistförbundets krav på en frilansjournalist skulle svara. Enkäten inleddes med några 

bakgrundsfrågor så som ålder, kön och inom vilket medie deras huvudsakliga uppdragsgivare 

befinner sig. Ålderskategorierna som utgjorde svarsalternativ är de samma som Journalistförbundet 

har till sin medlemsstatistik. Detta för att en jämförelse mellan respondenterna i enkäten och 

medlemmarna i Journalistförbundet ska kunna göras, då ålderskategorierna är olika stora. Det 

innebär att vissa grupper, till exempel 30-44 år har betydligt större åldersspann än 60-64. 

Enkäten är gjord i Googles enkätprogram, på grund av användarvänligheten och de många 

funktioner som finns i programmet. 26 av de 31 frågorna är utformade så att respondenterna ska 

svara på en femgradig skala. Repondenterna har dock kommenterat att de saknat möjligheten att 

kunna svara ”Vet ej”, vilket i Googles program inte har kunnat vara möjligt, när svarsalternativen 

utgår från en skala. Däremot har respondenterna kunnat hoppa över frågorna, vilket skulle kunna 

vara likvärdigt med ett ”Vet ej”-alternativ.  

För att lättare få överblick och på ett enkelt vis kunna jämföra resultaten på olika frågor, delar av 

enkäten och respondenter, har enkätsvarens medelvärden uträknats och använts till analysen. 

Summan av respondenternas svar på frågorna som besvaras enligt skalan 1-5 där 1 innebär “Håller 

inte alls med” och 5 innebär “Håller med” har räknats ut, för att sedan divideras med antalet svar. 

Medelvärdet utgörs av de siffror som respondenterna har satt vid varje fråga. Är medelvärdet över 3 

har fler hållit med om påståendet än inte, vilket gör att vi då kan påstå att respondenterna i högre 

grad håller med om påståendet. Är medelvärdet under 3, kan vi påstå det motsatta. 

!
5.3 Bortfallsanalys 

För att bedöma om urvalet är representativt har en bortfallsanalys gjorts efter materialinsamlingen, 

där det interna och externa bortfallet har undersökts. Externt bortfall handlar om huruvida samtliga 

tillfrågade har svarat på enkäten (Johansson, 2010). Eftersom det inte finns några uppgifter på 
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medlemmarna som ingår i Facebookgruppen utöver dessas namn, är det svårt att göra en sådan 

analys. Istället har en jämförelse gjorts mellan hur många som faktiskt har svarat på enkäten och 

hur många som var medlemmar i gruppen vid tillfället då förfrågan lades ut. Men åldersfördelning, 

kön, arbetsform och så vidare har inte gått att utgå ifrån, då inte alla har angett det i sin 

Facebookprofil. Däremot har en jämförelse kunnat göras mellan uppgifterna från 

enkätundersökningen, och de uppgifter Journalistförbundet har om sina medlemmar.  

Första gången enkäten lades ut svarade 28 stycken. Dagen efter gjordes en påminnelse där tre till 

svarade och efter ytterligare fyra dagar gjordes ännu en påminnelse, där två personer till svarade. 

Totalt besvarades den av 33 respondenter, 11 män och 22 kvinnor. I Facebookgruppen var det vid 

tillfället då enkäten lades ut 1759 medlemmar. Det är en låg svarfrekvens, utifrån antalet 

medlemmar i gruppen. Dock går det inte att räkna med att alla medlemmar har sett inlägget. Vid en 

kontakt med Facebookgruppens administratör upptäcktes att det inte finns någon möjlighet att se 

hur många av medlemmarna som sett inlägget. Hade det varit en sida på Facebook finns det verktyg 

för administratören att se statistik över hur många som sett ett visst inlägg, men när det är en grupp 

finns inte den funktionen. Det är alltså omöjligt att avgöra hur många som faktiskt sett inlägget om 

enkätförfrågan och därför går det heller inte att veta hur den egentliga svarsfrekvensen ser ut. Om 

50 stycken har sett inlägget, är en svarsfrekvens på 33 personer hög. Är det 1000 som sett det är 

svarsfrekvensen väldigt låg. Ovissheten gör det problematiskt att generalisera utifrån de svar som 

enkätundersökningen gett och att vidare diskutera svarsfrekvensen. 

Enligt Journalistförbundets statistik över sina medlemmar är det fler kvinnor än män som arbetar 

som frilansjournalister. Men det är inte dubbelt så många kvinnor som män, vilket vår 

enkätundersökning indikerar. Vad gäller ålderskategorierna har Journalistförbundets statistik en 

liknande åldersfördelning som de som svarat på vår enkät. Grupperna 30-44 och 45-59 är de två 

största i båda undersökningarna, men de täcker också ett stort spann, till skillnad från gruppen som 

är 60-64 år. För Journalistförbundet är gruppen 45-59 något större än 30-44. I vår undersökning är 

det tvärtom. Journalistförbundets 60-64 är större än deras 18-29, hos oss är det tvärtom och vi har 

inga svarande alls på 65 år och över. Trots skillnaderna har de båda undersökningarna likheter, 

vilket gör referensdragningar mellan Journalistförbundets medlemmar respektive respondenterna i 

vår studie möjliga. På vissa av frågorna har merparten av respondenterna angett samma eller 

liknande svar, vilket möjliggör generalisering av respondenternas svar, även om det för den 

vetenskapliga tyngden hade varit önskvärt med ett större antal medverkande.  
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Internt bortfall innebär att en respondent har hoppat över en eller flera frågor. Det kan ha olika 

orsaker. Antingen upplever respondenten frågan som känslig, eller så är frågeformuläret för långt 

och respondenten tröttnar. Hur forskare går tillväga när en respondent hoppar över en eller flera 

frågor varierar. Ett alternativ är att ta bort respondenten ur undersökningen. Det finns inte några 

självklara svar för att avgöra om respondenter som hoppar över frågor ska inkluderas i studien eller 

ej (Johansson, 2010). Eftersom svarsgruppen på enkätundersökningen är så pass ringa, skulle det 

vara slösaktigt att ta bort någon av de som tagit sig tiden att svara på enkäten. Istället har en 

överhoppad fråga klassats som ett “Vet ej”-svar. Respondenten ingår i undersökningen, men syns 

inte i resultatet av just den frågan. Extra tydlighet har också lagts vid att redovisa hur många som 

faktiskt svarat på varje fråga genom bifogade diagram över enkätsvaren (se bilaga 3). 

Av enkätens 31 frågor är det fem stycken som någon gång har blivit överhopppade. Varför 

respondenterna har valt att hoppa över dessa frågor går bara att spekulera i. Ingen av dessa frågor är 

särskilt känsliga till sin karaktär, utan det beror nog snarare på att respondenten hade velat svara 

“Vet ej” på den frågan. Detta fanns tyvärr inte som alternativ, på grund av begränsningar i 

enkätprogrammet. Det går heller inte att veta om respondenterna medvetet har hoppat över frågan 

eller om de helt enkelt har missat att fylla i den, då alla frågor i enkäten har varit frivilliga att 

besvara. Vid ett tillfälle har en respondent kommenterat att en av frågorna var svår att svara på och 

att det hade varit bra med ett “Vet ej”-alternativ. Kanske är det fallet på alla de överhoppade 

frågorna.  

!
5.4 Intervjuundersökning 

Personliga intervjuer är en lämplig metod för att undersöka journalisternas arbetsmiljö och 

arbetsformer. När det är enskilda personers uppfattningar och erfarenheter som är intressant är 

intervjuer en effektiv metod. Meningen är att intervjun ska tillföra insikter om ett fenomen, där den 

intervjuade och den som intervjuar samtalar om ämnet som studeras. Undersökningar som görs med 

hjälp av personliga intervjuer är till för att komma åt en djupare förståelse för ett fenomen (Larsson, 

2010). Den inledande enkätstudien handlade om att få en allmän uppfattning om hur 

frilansjournalister ser på sin framtid och enkätsvaren får alltså en fördjupning genom de personliga 

intervjuerna. I slutet av enkäten hade respondenterna möjlighet att lämna kommentarer och frivilligt 

lämna kontaktuppgifter för en eventuell intervju. Av de 14 som lämnat sina kontaktuppgifter valdes 

sex stycken slumpmässigt ut för en fördjupande kontrollintervju. Intervjuerna genomfördes via 

telefon, för att sedan transkriberas och analyseras. 
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Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att de är uppbyggda utifrån teman och utgår ifrån 

de frågeställningar som uppsatsen behandlar (Larsson, 2010). Fem olika teman har valts ut utifrån 

de ämnen vi ansett har haft störst behov av fördjupning och vidare förklaringar. Larsåke Larsson 

rekommenderar att varje tema börjar med en inledande fråga, för att sedan följas av följdfrågor 

(Larsson, 2010). Vi har genomfört tre intervjuer var, utifrån en frågeguide som innehåller en 

inledande fråga per ämne, följt av ett antal följdfrågor. Intervjuerna har inte varit särskilt låsta vid 

frågeställningarna, utan de har anpassats efter vad intervjupersonen har sagt. 

!
5.5 Intervjuareffekter och ledande frågor 

Vid en personlig intervju är intervjuareffekter något som kan störa resultatet av undersökningen. 

Den som intervjuar kan påverka den intervjuade, både medvetet och omedvetet. Dessutom kan den 

intervjuade anpassa sig och svarar sådant som den tror förväntas av den. Om intervjuaren påverkar 

medvetet klassas det som tjänstefel och är förmodligen inte särskilt vanligt. En omedveten påverkan 

från intervjuarens sida kan till exempel bestå av gester, uttal och mimik, vilket kan förebyggas 

genom övning och att intervjuaren är erfaren (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Även om den här typen av forskningsintervjuer inte tillhör vanligheterna, har en hel del intervjuer 

avhandlats under journalistutbildningen, där studier om intervjuteknik har ingått. Detta har 

förhoppningsvis gjort oss mer medvetna om intervjuandets konst, även om vetenskapliga intervjuer 

är en annan genre. Att intervjupersonerna anpassar sina svar efter vad de tror förväntas av dem är 

svårt att göra någonting åt, även om det säkert kan vara behjälpligt att intervjuaren är medveten om 

dessa effekter. Intervjuare med olika märkbara egenskaper kan också göra att intervjupersonen 

svarar olika. Samma intervjuperson kan till exempel ge olika svar på samma fråga beroende på om 

det är en man eller kvinna som ställer frågorna, också om intervjuaren är ung eller gammal 

(Esiasson et al, 2012). Sådana faktorer är svåra att påverka, även om det är av godo att ha dem i 

åtanke i intervjusituationen och under analysen.  

Något som ofta diskuteras när det handlar om intervjuundersökningar är vilken betydelse ledande 

frågor kan ha. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ledande frågor är en nödvändig del av många 

frågeprocedurer. När det gäller en kvalitativ forskningsintervju kan ledande frågor vara mycket väl 

lämpade, när det handlar om att pröva intervjupersonernas svar och verifiera intervjuarens 

tolkningar. Några av frågorna som ställts under intervjustudien kan ses som ledande, men då är det i 

syfte att få fram en korrekt och tydlig bild av det som intervjupersonerna har sagt. Syftet har alltså 

inte varit att leda personerna in på något särskilt spår.  
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5.6 Metoddiskussion 

Det går inte att säkert fastställa att de som svarat på enkätundersökningen verkligen uppfyller de 

krav ställts på dem. Det går heller inte att veta säkert om det bara är frilansjournalister som är 

medlemmar i gruppen, även om det är gruppens mening och syfte. Någon har kanske slutat arbeta 

som journalist, någon annan fått fast anställning eller är som vi, studenter med syftet att undersöka 

gruppen. Genom att be att endast de som i dagsläget uppfyller Journalistförbundets krav för att 

räknas som frilansjournalister ska svara, går det bara att hoppas att respondenterna av enkäten har 

varit ärliga.  

Det är inte bara i enkätsvaren som det finns en möjlighet att generalisera, utan också i 

intervjusvaren. I forskningskretsar är det vida omdiskuterat när det handlar om att generalisera 

utifrån kvalitativa undersökningar. Håller materialet för att kunna säga något om de som finns 

utanför de studerade personerna? (Larsson, 2010). Dessutom påverkar den låga svarsfrekvensen av 

enkäten generaliseringsmöjligheten även för de kvalitativa intervjuerna. Därför får 

enkätundersökningen ses som en grund, även om den är svår att generalisera ifrån. Men i de fall där 

enkäten och intervjupersonerna säger samma sak, finns det en större möjlighet att generalisera. I 

analysen används intervjusvaren huvudsakligen som exempel och som vidare förklaringar av- eller 

problematiseringar av enkätresultaten. De kommer alltså inte att stå som enskilda resultat. 

!
5.7 Anonymitet, validitet och reliabilitet 
Respondenterna är anonyma, både i enkätundersökningen och i intervjustudien. Detta för att det inte 

är viktigt för studiens syfte att veta vem som svarat. De som svarat ska känna sig trygga och kunna 

svara så öppet och ärligt som möjligt. Larsåke Larsson skriver i Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2010) att chansen ökar att de som svarar på en enkät släpper fram sina 

innersta tankar och uppfattningar, om de vet att det de uppger kommer att hanteras med stor 

försiktighet, både i forskningsarbetet och i rapporten. Anonymitet brukar lovas vid tillfällen då det 

är känsliga frågor. Enkätfrågorna kanske inte upplevs som känsliga för alla som svarar, men vissa 

ämnen är känsligare än andra och därför har respondenterna fått förbli anonyma. Förhoppningen har 

också varit att fler skulle vilja ställa upp i och med att de får vara anonyma.  

Vid frågeundersökningar, vilket innefattar både enkät och intervjuer, behöver begreppen validitet 

och reliabilitet undersökas. Validitet handlar om huruvida en fråga mäter det den avser att mäta. 

Frågorna ska ha så hög validitet som möjligt, vilket innebär att de mäter det som de är menade att 
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göra, utifrån de teoretiska aspekter som undersökningen utgår ifrån (Ejlertsson, 2005). Reliabilitet 

innebär att studiens resultat ska bli de samma om undersökningen genomförs igen. Om reliabiliteten 

är hög ska det inte finnas någon slumpmässig inverkan på resultatet. Negationer, krångliga ord och 

ordvändningar är exempel på sådant som kan missuppfattas och tolkas olika av olika personer. Det 

ger då en låg grad av reliabilitet (Trost, 2012). 

Vi bedömer att validiteten i undersökningen är övervägande god. Vi har utgått från vår hypotes om 

att mycket av litteraturen beskriver framtiden för journalistiken som mörk och dyster. Vi har valt att 

använda oss av dessa dystra punkter och har undersökt hur frilansjournalister ser på dem. Frågorna i 

enkätundersökningen utgår från ett antal påståenden som finns i litteraturen. På så sätt mäter också 

frågorna det som de är ämnade att mäta, alltså i vilken mån frilansarna håller med om påståendet, 

vilket är undersökningens syfte. Däremot är inte reliabiliteten fullt lika hög. Visserligen tror vi att 

samma undersökning vid ett annat tillfälle skulle få liknande svar, men det finns några frågor i 

enkäten som kan göra att det blir en slumpmässig påverkan i svaren.  

För det första har vi delat upp enkäten i två delar, där den första delen rör påståenden om hur 

arbetsvillkoren ser ut för journalister i dag och den andra delen rör hur det kan se ut i framtiden. Det 

är i grunden samma påståenden, bara att det ena rör nutid och det andra framtid. Frågorna som rör 

framtiden har formulerats som “ännu mer än i dag” och kan uppfattas som vinklade. Till exempel 

“Kraven på multikompetens kommer att öka ännu mer för journalisterna i framtiden”. 

Respondenterna kan då känna att vi redan har ett förutbestämt “rätt” svar på samma påstående i den 

första delen av enkäten, vilket förstås inte är vår mening. Vi vill inte lägga några värderingar i 

frågorna, utan utgår ifrån de påståenden som finns i litteraturen. De i sin tur innefattar en värdering 

som säger att det troligtvis kommer att se ut så i framtiden. 

Två av enkätens påståenden visar denna värdering extra tydligt och kan därmed påverka 

vetenskapligheten i resultatet. Det ena är “Det journalistiska arbetet har blivit allt mindre 

individuellt och består allt mer av nätverkande och grupparbete”. Meningen består egentligen av två 

påståenden och det kan vid läsningen uppfattas som att det finns en motsättning mellan att arbeta 

individuellt och att nätverka. Den andra vetenskapligt problematiska formuleringen är “Journalister 

har tidigare sett sig själva som ombud för allmänheten, men detta har försvagats. Uppfattar du dig 

som ett ombud för allmänheten?” där frågan är ledande, i och med det första påståendet. Den första 

delen är ett påstående som handlar om journalister generellt och som bär sanningsanspråk i och med 

sin formulering, medan den andra delen är en fråga riktad till den enskilda journalisten.  
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Dessa brister är något som vi tar hänsyn under analysförfarandet och som vi är medvetna om när vi 

sammanställer resultatet. 

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! �21



6. Resultat och analys 

Resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna visar att frilansjournalister överlag håller med 

om de påståenden som finns i litteraturen. Medelvärdet av de 26 frågor där respondenterna svarat 

utifrån den femgradiga skalan är  3,7, vilket innebär att de överlag håller med mer än de inte håller 

med. Genom intervjuer och kommentarer kan emellertid utläsas att det finns många nyanser och 

utvecklingar av deras svar och även att svaren till viss del kan bero på det språkliga och 

kontextuella utformandet av enkät- och intervjufrågor. Intervjuerna formulerades utifrån ett antal 

utvalda påståenden ur enkäten som var av särskilt intresse. Samtliga intervjupersoner hade besvarat 

enkäten och ämnena som diskuterades under intervjuerna var de som rörde den besvarade enkätens 

påståenden: 

1. Att frilansar behöver lägga mycket tid på att sälja in sitt material och att detta kommer att bli 

ännu viktigare i framtiden för att vara framgångsrik som frilans.  

2. Att ikoniseringen av journalister har ökat.  

3. Att kommersiella syften har blivit allt viktigare på redaktionerna och i medieföretagen.  

4. Att kraven på multikompetens för journalister har ökat och kommer att öka ännu mer i 

framtiden.  

5. Att journalistiken är död. 

Dessa valdes ut som huvudfrågor till intervjuerna för att de hade utmärkt sig i svaren på 

enkätundersökningen, var av sådant slag att de kunde vidareutvecklas och för att de möjliggör olika 

motiveringar och svarsalternativ. Utifrån frågorna ställdes också följdfrågor av olika slag, vilka i 

vissa fall skiljde sig åt från intervju till intervju, beroende på svaren hos respondenten. 

Intervjusvaren fungerar som uppbackning och komplettering till enkätsvaren och är insprängda i 

analysen. I övriga påståenden utgår analysen endast från enkätsvaren.  

 

6.1 Undantag i medelvärden 

Det finns två undantag bland frågorna som utmärker sig från normen, där medelvärdet på svaren 

legat under eller strax över 3 och där respondenterna alltså inte har hållit med i lika hög grad som i 

merparten andra frågor. Det ena påståendet handlar om huruvida journalister arbetar mindre 

individuellt än förr och alltmer i grupp, det andra om journalisters syn på sig själv som ombud för 

allmänheten.  
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6.1.1 Journalistiskt arbete mer gruppbaserat 

Figur 1. Diagram A - Det journalistiska arbetet har blivit allt mindre individuellt och består 

allt mer av nätverkande och grupparbete. Diagram B - Det journalistiska arbetet kommer 

att bli ännu mindre individuellt och bestå ännu mer av nätverkande och grupparbete (en 

har hoppat över att svara på denna fråga). 

A - I dag! ! ! ! B - I framtiden 

Medelvärde 2,6! ! ! Medelvärde 3,1 

Påståendet “Det journalistiska arbetet har blivit allt mindre individuellt och består allt mer av 

nätverkande och grupparbete”, som fick medelvärdet 2.6. Här är det alltså fler som har svarat att de 

inte håller med alls, än som svarat att de håller med till fullo. Men tyngdpunkten är ganska mycket i 

mitten av skalan. Svaren kan bero på att de inte tror att det ena behöver utesluta det andra. I en av 

de skriftliga kommentarerna på enkäten skrev respondenten att det inte behöver finnas en 

motsättning mellan att jobba individuellt och att samtidigt nätverka och jobba på redaktion. 

Möjligen är det därför “mellanläget” är så starkt på just den frågan. Påståendet ger inte mer 

information angående vilken slags nätverkande och grupparbeten som avses och därför kan det 

finnas skillnader i hur respondenten uppfattar frågan. När frågan har omformulerats till “Det 

journalistiska arbetet kommer att bli ännu mindre individuellt och bestå ännu mer av nätverkande 

och grupparbete” har medelvärdet ökat till 3,1. Att frågan i båda tempusformer har fått så låga 

medelvärden kan också bero på att respondenterna är frilansar, vilket är den formen av 

journalistiskt arbete som utförs individuellt och enskilt, där man är sin egen företagare och alltså 

inte behöver samarbeta med andra parter i den dagliga produktionen.  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6.1.2 Journalister som ombud 

Figur 2. Diagram A - Journalister har tidigare sett sig själva som ombud för allmänheten, 

men detta har försvagats. Uppfattar du dig som ett ombud för allmänheten? Diagram B - 

Journalisternas syn på sig själva ombud för allmänheten kommer att fortsätta försvagas. 

        A - I dag! ! !       B - I framtiden 

Medelvärde 3,6! ! !       Medelvärde 3,0!

Ett annat exempel där respondenterna i förhållandevis hög grad inte har hållit med är påståendet 

“Journalisters syn på sig själva som ombud för allmänheten kommer att fortsätta försvagas”, som 

fick medelvärdet 3.0. Även detta är en fråga som kan tolkas på olika vis, vilket kanske kan förklara 

en del av resultatet. Det kan skilja sig från uppdrag till uppdrag huruvida journalisten representerar 

allmänheten eller ej och i somliga journalistiska uppdrag finns det ingen plats för en allmänhetens 

ombudsman. Sedan är det synen på den enskilda journalisten som avhandlas och inte hur det ser ut 

objektivt, i hur hög grad journalisten faktiskt är ett ombud. Detta gör att respondenten förmodligen 

har utgått ifrån sig själv istället för journalistkåren i stort när denne besvarat frågan. Hade 

påståendet varit formulerat till att omfatta “de andra” istället för respondenten själv hade svaren 

kanske sett annorlunda ut. Frågan formulerad i nutid enligt påståendet “Journalister har tidigare sett 

sig själva som ombud för allmänheten, men detta har försvagats. Uppfattar du dig som ett ombud 

för allmänheten?” fick medelvärdet 3.6. Tre stycken svarade 1 på den frågan och ser sig alltså inte 

alls som något sådant. Men merparten ser sig som ombud för allmänheten. Kanske hade svaren sett 

annorlunda ut frågan inte varit ledande och om respondenterna hade fått besvara sin syn på “de 

andra” istället för på sig själva, när det kommer till huruvida journalistens uppgift som ombud har 

försvagats.  
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Enligt enkätresultaten har alltså journalisternas syn på sig själva som ombud för allmänheten inte 

försvagats fullt så mycket som litteraturen beskriver. Kanske har det att göra med det som framkom 

i studien Fria Lansar. Att journalisterna är något mer cyniska i dag, men att de fortfarande har kvar 

några av de ursprungliga idealen. Frilansarna kanske inte ser sig själva som ombud för allmänheten, 

men de kan mycket väl ha andra altruistiska värderingar, vilket inte framkommer av enkäten.  

 

6.2 Ikoniseringen ökar - men inte i alla medier 

Figur 3. Diagram A - Ikoniseringen av journalister har ökat. Diagram B - Ikoniseringen av 

journalister kommer att fortsätta öka. 

       A - I dag! ! !          B - I framtiden 

Medelvärde 3,8! ! !       Medelvärde 3,6!

 

Påståendena “Ikoniseringen av journalister har ökat” och “Ikoniseringen av journalister kommer att 

fortsätta öka” fick 3,8 respektive 3,6 i medelvärde. Relativt höga värden och stort medhåll, även om 

det i intervjuerna framkommer att det är mer komplicerat än att ikoniseringen bara omfattar 

journalister. Det beror också på vilka medier man pratar om. 

En förklaring som en intervjuperson ger på påståendet är att själva ikoniseringen som fenomen 

egentligen inte har ökat utan att vi idag har fler medier där vi kan sprida och visa upp dessa ikoner. 

Respondenten fortsätter resonemanget med att det i dennes ungdom också fanns ikoner, men att de 

då visades i TV på de fåtal program som visades. Men de enskilda representanterna i sig nog var 

lika ikoniserade då som nu.  
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“Det finns fler kanaler att vara ikon i. Men den stora skillnaden är kanske också att nu för 

tiden är det så många som ägnar sig åt skrivande som inte är skribenter. De kan vara kockar 

eller idrottsmän eller fotomodeller eller sådär, som blir ikoner. Och ja dom blir ju 

konkurrenter på något sätt med oss skribenter.”(Intervjuperson D) 

En annan intervjuperson beskriver liknande tankegångar, att många gånger får journalisten 

möjligheten att publiceras för att denne är känd redan och inte att den blir känd för att sitt skrivande. 

Han tänker sig att ikoniseringen bidrar till att nära skvallerpressen.  

“Vår tids kungligheter, sådär. Det ger ju också tidningarna nånting att skriva om, om deras 

skribenter är kända så kan man ju skriva om dem i nästa skede. Dom behövs ju för att hålla 

skvallercirkusen igång också.” (Intervjuperson B) 

Men ett flertal ville specificera vilka medier de pratade om innan de gick vidare i sina resonemang 

och menade och att det finns väldigt lite ikonisering i exempelvis fackpress, medan det finns en 

högre andel i exempelvis kvällspressen.  

 

6.3 Multikompetensen ökar med tekniken 

Figur 4. Diagram A - Kraven på multikompetens har ökat. Diagram B - Kraven på 
multikompetens kommer att öka ännu mer för journalisterna i framtiden (en har hoppat 

över att svara på denna fråga). 

       A - I dag! ! !            B - I framtiden 

! ! !       
Medelvärde 3,6                                                              Medelvärde 4,4!

!
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Merparten i enkäten håller med om att kraven på att journalister ska vara multikompetenta har ökat 

(4,0). Ännu fler tror att kraven på multikompetens kommer att öka ännu mer i framtiden (4,4), en 

klar majoritet har angett genom en 4 eller 5 att de håller med. En intervjuperson beskriver att årets 

sökande efter sommarjobb på redaktioner runtom i landet gav insikter om de väldiga kraven på 

multikompetens:  

“De vill ha någon som kan webb, foto, redigera och som samtidigt är en duktig granskare”. 

(Intervjuperson C) 

Flera av intervjupersonerna uppger att de själva har upplevt de förändrade kraven på 

multikompetens, genom ökade krav för anställning eller inför uppdrag, genom att förväntas agera 

fotograf på sina skrivjobb eller genom förmåga att publicera på webben. 

“Oftast så skulle jag kunna tjäna mycket mer om jag tog bilderna själv och jag uppmuntras 

att göra det av nästan alla redaktörer.” (Intervjuperson F) 

Ett scenario som målas upp av en intervjuperson är att journalisterna kommer att delas upp i en typ 

av multijournalister som man skickar ut på snabba uppdrag och bevakningar och en annan typ av 

journalister som jobbar mer undersökande och djupgående med exempelvis skrivande, 

dokumentärfilmande och liknande.  

En annan intervjuperson beskriver journalistens kompetenser som i ständig utveckling och att det är 

en naturlig följd av ny teknologi och nya tider.  

“Samtidigt är det väl andra kompetenser som försvinner. Du kan ju inte sitta och skriva på 

skrivmaskin liksom, du måste sitta med en dator. Jag tror att kompetenserna är i utveckling, 

helt enkelt.” (Intervjuperson D) 

I enkäten som Nygren refererar till var det få av de svarande som ansåg att multikompetensen 

kommer att göra journalistiken bättre. Bland intervjusvaren finns det lite olika åsikter kring 

huruvida det är positivt eller negativt att journalisten nu väntas vara multikompetent. Fördelar kan 

vara ökad kontroll över den egna produktionen, men nackdelar kan vara att ens kompetenser inte 

alltid räcker till och att somliga journalister fungerar bättre som nischade.  

“För mig innebär det att man har mer kontroll över hela kedjan. Man har hand om både text 

och bild och ibland video. Det finns ju någonting skönt i det, att man får bestämma själv. 
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Alltså jag tenderar väl att föredra samarbete, men jag kan absolut se fördelar i 

båda.” (Intervjuperson E) 

Kraven på multikompetens kan vara svåra att leva upp till om man är den typen av journalist som 

föredrar att vara nischad.  

“Ja, framför allt så tror jag inte att vi allihop är bra på det (att vara multikompetent, 

författarnas anmärkning). Vissa är ju väldigt bra på det och vissa är ju väldigt bra på att 

undersöka, till exempel.”(Intervjuperson F) 

Men även om tekniken leder till ökade krav på multikompetens så verkar det enligt svaren inte vara 

så att tekniken har lett till stillasittande på kontoret. Påståendet “De ökade produktionskraven har 

gjort att journalister oftare är bundna till en redaktion eller ett kontor framför att vara ute på fält”, 

får inte lika höga medelvärden som kraven på multikompetens Påståendet som är formulerat om 

nutid får 3,5 och påståendet om framtiden får 3,7. Kanske handlar de standardhöga värdena på 

dessa påståenden om att det är frilansjournalister som har besvarat frågan - den formen av 

journalister som i högst grad kan styra över sin fysiska placering. Medan anställda journalister på 

en redaktion i högre grad behöver följa direktiv ovanifrån och arbeta uppsamlande för att få ut 

nyheter snabbt på internet och andra kanaler, får frilansjournalister oftare uppdrag som kan skrivas 

var som helst ifrån.  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6.4 Ekonomi styr redaktionerna 

Figur 5. Diagram A - På redaktionerna och i medieföretagen har kommersiella syften blivit 

allt viktigare. Diagram B - Kommersiella syften på redaktioner och medieföretag kommer 

att bli ännu mer framträdande i framtiden. 

        A - I dag! ! !       B - I framtiden 

Medelvärde 4,3! ! !       Medelvärde 4,1 

De flesta håller med om att kommersiella syften har blivit allt viktigare på redaktionerna och i 

medieföretagen, medelvärdet på den här frågan är bland de högsta av enkätsvaren och hamnar på 

4,3. Det är utmärkande få som inte håller med om det, ingen har svarat att de inte alls håller med. 

Likadant ser det ut när det handlar om framtiden, där medelvärdet är 4,1. Frilansarna tror att 

kommersiella syften på redaktioner och i medieföretag kommer att bli ännu mer framträdande i 

framtiden. Även i intervjuerna höll de flesta med om att de kommersiella syftena har ökat och 

kommer att fortsätta öka, men ett antal ville få ett förtydligande kring vad som menas med 

begreppet kommersialisering och påpekade att det skiljer sig åt mellan olika medium, där 

exempelvis dagspressen överlag är mindre kommersiell än exempelvis magasin och kvällspress. 

Intervjupersonerna beskriver ett antal följder av kommersialiseringen; minskade arvoden för 

klassiska journalistiska texter, desto högre arvoden för PR-texter, mer annonstänk på redaktionerna 

och fler journalistiskt tveksamma uppdrag, där det blir mindre och mindre tydligt vad som är 

redaktionellt och vad som är kommersiellt material och krav på att intervjupersoner och 

informationsavdelningar ska godkänna det som skrivs innan publicering. Att redaktioner flyttas till 

samma våning som marknadsavdelningar på mediehus runtom i landet är ett exempel på att 

journalistiken och annonsörerna närmar sig varandra, menar en av intervjupersonerna, för att de 

bättre ska kunna förstå och integrera varandras arbeten. Det är också många av intervjupersonerna 

! ! �29



som har kommenterat att kvaliteten på det journalistiska innehållet påverkas av 

kommersialiseringen och att detta kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Av enkätresultaten är 

medelvärdet 4,2 på påståendet att kvaliteten på innehållet kommer att påverkas, både när det gäller 

hur det ser ut i dag och hur de tror att det kommer att se ut i framtiden. 

En av intervjupersonerna kommenterar att kommersialiseringen är något som frilansar i hög grad 

påverkas av och att ta sig an kommersiella uppdrag handlar om överlevnad.  

“Det är ju väldigt starka kommersiella syften, vilket ju också är en jättestor grej som jag 

tror att allt fler frilansar gör. Det har jag diskuterat under dagen med en kollega, att man 

gör journalistik, men man är tvungen att göra informationsgrejer också för att kunna 

överleva.”(Intervjuperson A) 

Det kan vara svårt att dra gränsen för vilka uppdrag som är okej att ta, menar en av 

intervjupersonerna.  

“Jag har försökt att hela tiden sätta upp riktlinjer för var mina gränser går och så, men det 

är också svårt ibland.” (Intervjuperson F) 

Det nämns även ett tydligare kommersiellt tänk på redaktionerna, på magasin i synnerhet, att man 

tänker på annonsörerna när man planerar innehållet. 

Ytterligare en intervjuperson kommenterar den ökade kommersialiseringen med att utvecklingen är 

en naturlig följd av det ekonomiska läget.  

“Allting är beroende på vilka medier vi pratar om och vilka tidningar, men väldigt mycket 

handlar ju om pengar idag, därför att det finns inga pengar. Den här ständiga jakten på 

pengar och att få in pengar på olika vis är väldigt tydlig idag tycker jag. Det handlar mer 

om det än innehåll, på något vis. Allting kretsar kring det och det andra kommer i andra 

hand.”(Intervjuperson B) 

Ett par intervjupersoner beskriver ett scenario där en tydligare gränsdragning mellan journalistisk 

och kommersiell text nog kommer att behöva uppstå framöver, som en motreaktion. De beskriver 

att journalistikens syfte annars kommer att försvinna och att samhället har, och kommer att fortsätta 

ha, ett stort behov av kritisk journalistik och oberoende information. 

!
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6.5 Fler frilansar, men även fler fula avtal 

Figur 6. Diagram A - Antalet frilansar kommer att öka i framtiden. Diagram B - 

Uppdragsgivare som ger frilansare så kallade fula avtal, där upphovsrätten delvis eller helt 

avtalas bort, kommer att bli vanligare. 

A - Antalet frilansar ökar!! ! B - Fula avtal blir vanligare 

Medelvärde 4,6! ! ! Medelvärde 4,4!
!
En fråga respondenterna har varit mycket eniga om är att antalet frilansar kommer att öka i 

framtiden (4.6). Ingen av dem har svarat att de inte instämmer. Men de tror inte bara att det är 

antalet frilansar som kommer att öka, utan också kraven på dem. Påståendet “För att vara en 

framgångsrik frilansjournalist kommer det att vara ännu viktigare att kunna sälja in sitt material än 

vad det är idag” får 4,2 i medelvärde, vilket är 0.3 enheter högre än vad de tycker om dagens 

situation när det kommer till att sälja sitt material för att vara en framgångsrik frilans.   

En annan utmaning som respondenterna tror att frilansar kommer att behöva kämpa mot ännu mer i 

framtiden är de så kallade fula avtalen. Påståendet “Uppdragsgivare som ger frilansar så kallade 

fula avtal, där upphovsrätten delvis eller helt avtalas bort, kommer att bli vanligare.” fick 4,4 i 

medelvärde vilket indikerar att merparten tror på ett sådant scenario. Det står mycket lite om denna 

företeelse i litteraturen, förmodligen för att den är relativt ny. Utvecklingen med de fula avtalen går 

hand i hand med den tekniska utvecklingen där ett och samma innehåll publiceras i flera olika 

medier. Intervjusvaren har redogjort för samma utveckling; i och med att det finns så många 

journalister och så få jobb, har makten hamnat på arbetsgivaren. Men även om antalet frilansar ökar 

konkurrensen och därmed pressar ner villkoren så anser ett antal av respondenterna att det ändå 
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finns fördelar med frilansandet. En av intervjupersonerna redogjorde för en mer positiv syn på 

frilansarnas framtid. 

“Vi erbjuder en flexibilitet som åtminstone i den nära framtiden är någonting som 

tidningarna behöver. Det är för stor risk för dem att anställa just nu. Frilansen kan ju 

specialisera sig och hoppa in med kortare varsel. Så frilansens framtid ser jag ljust på, 

kanske ljusare än för de anställdas situation.” (Intervjuperson E) 

!
6.6 Framtidens medier 

Figur 7. Diagram - Vilka medier kommer att utgöra de främsta inkomstkällorna för 

frilansjournalister i framtiden? 

!
När det gäller i vilka medier som frilansarnas framtid ligger, ekonomiskt, tror frilansarna i särklass 

mest på bransch- och facktidningar samt webben som huvudsakliga uppdragsgivare. Många tror 

också att magasinen kommer att vara frilansarnas främsta inkomstkällor i framtiden. Allra minst 

tror respondenterna på dagspressen, men inte heller radio och TV verkar vara medier med 

framtidsaspekter. Det går i linje med det litteraturen beskriver om de olika mediernas framtid. De 

medier som litteraturen anser ha bäst framtidsutsikter, alltså magasin, bransch- och facktidningar 

och webben, tror också frilansarna mest på. 

I kommentarsfältet har en respondent förklarat att radio och TV i dennes svar har inbäddats i 

begreppet “internet” och att dessa kommunikationssätt säkert kommer att förekomma, men då 
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huvudsakligen på webben. Det är ingen av de svarande som har angett att radio eller TV är deras 

huvudsakliga arbetsform, vilket kan ha bidragit till att de inte tror på dessa som framtidens medier. 

Den här frågan var formulerad som ett flervals-alternativ, till skillnad från de andra frågorna. 

Respondenterna har alltså kunnat ange hur många eller hur få medier som denne själv har velat, så 

de har inte svarat utifrån en antingen eller-princip utan helt beroende på vilka medier de tror 

kommer att utgöra framtidens inkomstkällor.  

Det är också intressant att se om journalisterna tror på det medium som de själva är verksamma 

inom som framtidens inkomstkälla. Lite över hälften av de som svarat på enkäten har magasin som 

sin huvudsakliga arbetsgivare. Enkäten visar att de som främst arbetar för magasin också tror på 

den formen som inkomstkälla i framtiden, men det är ändå fler som tror på webben och bransch- 

och facktidningar. Sex stycken har i dag dagspress som sin huvudsakliga arbetsgivare, men det är 

bara två av dem som har angett att de tror att dagspressen kommer vara en inkomstkälla i framtiden. 

Det går i linje med litteraturens beskrivning om en osäker framtid för dagspressen. Istället tror fler, 

fem av sex, av de som arbetar inom dagspress att webben och bransch- och facktidningar är en 

bättre inkomstkälla i framtiden. Något som inte togs upp i enkätform men som däremot 

kommenteras i några av intervjuerna, är fenomenet podcasts, alltså förinspelade ljudinslag som ofta 

består av dialog, intervjuer och ljudklipp. De tas upp som exempel på en ny medieform som har 

ökat mycket på kort tid och som kanske kommer att utgöra ännu ett alternativ för att presentera 

journalistik.  

“Dom (podcasts, författarnas anmärkning) blir större och större. Det finns jättemånga 

journalister som har egna och det är ofta väldigt intressant. Och det kan ställa stora krav på 

journalisten som i realtid ska göra bra produktioner och ställa rätt frågor i en 

intervjusituation som ska vara intressant och bra. Det är jättespännande och man kräver 

inte ett godkännande av en redaktör för att man ska kunna lägga ut det och få 

lyssnare.” (Intervjuperson A) 

!
!
!
!
!
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6.7 Framtidens webbjournalistik 

Figur 8. Diagram A - Med internet och kortare deadlines finns krav på att produktionen 

behöver gå snabbare än vad den gör i dag. Diagram B - Kraven på att publicering på 
internet ska gå fort innebär att det finns mindre tid för källkritik, vilket kommer bli ännu mer 

påtagligt i framtiden. 

A - Produktionen behöver gå snabbare! B - Mindre tid för källkritik 

Medelvärde 3,9! ! ! Medelvärde 4,1!

!
Figur 9. Diagram -  Publikens möjlighet att vara delaktig genom kommentarer och 

liknande kommer i allt högre grad påverka vilket innehåll som publiceras (en har hoppat 

över att svara på denna fråga). 

Medelvärde 3,9 
!
På de tre frågor som handlar om journalistiken och webben i framtiden håller de flesta med om de 

påståenden som finns i enkäten. De tror att internet och kortare deadlines ökar kraven på att 
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produktionen ska gå snabbare än vad den gör i dag, (3,9 i medelvärde). De tror också att kraven på 

att publicering på internet ska gå så pass snabbt att tiden för källkritik blir mindre, vilket kommer 

att bli mer påtagligt i framtiden (4,1). Enligt den enkätundersökning som gjordes i Östergötland, var 

det något som gjorde journalisterna där oroliga. Huruvida de som svarat på enkäten i den här 

studien upplever en oro över att tiden för källkritik blir mindre, framkommer inte av enkäten och 

har heller inte tagits upp i intervjuerna. Även publikens möjlighet att vara delaktig genom 

kommentarer och liknande i allt högre grad, tror merparten kommer att påverka vilket innehåll som 

publiceras (3,9).  

 

6.8 Journalistiken kommer att överleva - i någon form 

Vid en jämförelse av hur respondenterna instämmer i påståenden om dagens förhållanden med hur 

de tror att samma förhållande kommer att se ut i framtiden, är skillnaderna små mellan de två 

blocken nutid och framtid. Samma person har alltså svarat ungefär samma sak vid påståendet om i 

dag och påståendet om i morgon. I vissa fall skiljer det sig antingen en grad upp eller en grad ner. 

Medelvärdet av de 11 frågorna som handlar om nutid är 3,5, medan det för de 15 frågorna om 

framtiden är 3,8, vilket innebär att respondenterna överlag i något högre grad har hållit med om de 

påståenden som handlar om framtidens journalistik och villkor.  

 

6.8.1 Undersökande journalistik minskar 

Figur 10. Diagram - Andelen undersökande journalistik kommer att minska och ersättas 

av kommenterande och lättillgänglig journalistik. 

Medelvärde 3,5!

!
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Påståendet ”Andelen undersökande journalistik kommer att minska och ersättas av kommenterande 

och lättillgänglig journalistik” fick medelvärdet 3,5. Där är det visserligen fler som har svarat att de 

instämmer än inte. Men det som utmärker sig här är att en stor andel (13 stycken) har satt en 3:a på 

den frågan. De har alltså valt ett ”mellanläge”. Det kan ha flera orsaker. Att frågan består av två 

teser som fogats samman och att de kanske inte håller med om bägge delar av påståendet, kan vara 

en anledning. En annan kan vara att de inte tror vare sig det ena eller det andra utan ett alternativ 

utanför dessa två, kanske att det handlar om nya former för den granskande respektive den 

lättillgängliga journalistiken. De kanske tror att andelen undersökande journalistik kommer att 

minska, men inte att det ersätts av kommenterande och lättillgänglig journalistik utan av något 

annat. 

!
6.8.2 Journalistikens framtid 

Figur 11. Diagram A - Det finns ingen framtid för journalistiken. Diagram B - I litteraturen 

beskrivs framtiden för journalistiken som död. Håller du med? 

A - Ingen framtid för journalistiken! ! B - Journalistiken är död 

Medelvärde 1,8! ! ! Medelvärde 2,0!

!
De påståenden som fick i särklass lägst medelvärde var “Det finns ingen framtid för journalistiken” 

och “I litteraturen beskrivs journalistiken som död. Håller du med?” som fick 1,8 respektive 2,0 i 

medelvärde. Det verkar överlag som att frilansarna tror på journalistikens överlevnad och framtid i 

någon form, men att de är medvetna om de utmaningar som journalistiken står inför och som redan 

har infunnit sig.  
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Inte heller hos intervjupersonerna fanns det något medhåll i påståendet att journalistiken skulle vara 

död eller dö framöver. Behovet av journalistik för att upprätthålla demokrati var ett argument som 

användes ofta angående diskussionen om journalistikens överlevnad. En intervjuperson förklarar att 

det enda alternativet som journalist är att försöka se det positivt.  

“Ingen som jobbar med journalistik vill väl tro att journalistiken är död. Då måste man byta 

jobb.” (Intervjuperson A) 

En annan förklarar att det finns en stark vilja hos journalisterna att komma på fötter igen, även om 

journalistkåren är försvagad just nu.  

“Journalistiken är ju inte ens död i en diktatur. Journalistik är en nödvändighet i en 

demokrati. Just nu är vi väldigt försvagade som grupp, känner jag. Men man ser också att i 

själva kåren så finns det en väldigt stark vilja att vi ska komma igen, att vi ska hitta sätt så 

att det även kan finansieras. Men jag tror att även om det inte skulle gå att finansiera så 

tror jag att folk skulle jobba som journalister ändå.” (Intervjuperson F) 

Att försöka hitta nya former för att presentera journalistiken, omfamna de nya medierna, invänta 

och/eller jobba för någon slags motreaktion som kommer till följd av dagens situation och även att 

se utvecklingarna inom journalistiken som något spännande och positivt är några av de 

kommentarer som gavs under intervjuerna apropå den dystopiska synen på journalistikens framtid.  

“Jag tycker att man ser riktigt bra och spännande utvecklingar inom journalistiken. Det 

finns ett stort sug efter fördjupning. Det här om att journalistiken har blivit ytligare är väl 

både sant och falskt, men till slut tröttnar folk på det. Man söker efter de personliga 

berättelserna och djupet och allvaret liksom. Man vill förstå världen genom berättelser och 

det tror jag knappast kommer avta.” (Intervjuperson E) 

Samtidigt menar en av intervjupersonerna att man inte ska sticka under stol med att det är en tuff 

period för journalistiken just nu och att man behöver se på det realistiskt.  

“Det börjar bli en trött klyscha när journalister försöker muntra upp varandra. Det kan nog 

vara en jobbig period ett bra tag till. Men jag har svårt att tänka mig en demokrati där man 

inte har någon form av journalistik. Det känns inte som till exempel varvsindustrin, att nu 

slutar vi helt och hållet.”(Intervjuperson C) 
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Sammanfattningsvis präglas många av tankegångarna av hoppfullhet och en tro på att journalistik 

som förmedling till allmänheten alltid kommer att finnas, att den måste finnas, men att ingen kan 

besvara i exakt vilken form och med vilka ekonomiska medel. Att man som yrkesverksam journalist 

måste fortsätta tro på journalistikens överlevnad var en röd tråd genom samtliga intervjuer. En av 

intervjupersonerna beskrev sitt drömscenario för journalistiken och förklarade att de problem som 

journalistiken tampas med i dag med en pessimistisk framtidssyn och bristande självförtroende har 

funnits i högre eller mindre grad under hela hans karriär.  

“Detta har ju inte varit en bransch med självförtroende och det skulle vara himla kul att 

jobba i en bransch som är på gång, om du förstår hur jag menar. Där alla känner att 

”wow”, nu växer det, nu är vi på gång, nu är vi på väg. Framtidstro. Att det skulle hända, 

med journalistiken och den här branschen. Att det plötsligt blir ett sug och att alla känner 

att nu, nu är det en rörelse framåt och uppåt. Det hade varit ett drömscenario att man skulle 

känna det i branschen. För nu så är det så mycket domedag och det är så mycket ”aha, nu 

försvinner den tidningen, och nu lägger dom ner”, allt det här va. Och att nån gång få 

uppleva precis det omvända, det skulle vara ett drömscenario. Att känna att man befann sig 

mitt i en fantastisk utveckling.” (Intervjuperson B) 

!
 

!
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7. Slutsatser och diskussion 

Många av de påståenden som finns i litteraturen, även de av mer dyster karaktär, verkar till stor del 

stämma överens med frilansars uppfattning om sin yrkesroll och framtid.  

Genom enkätsvar och exemplifiering i kommentarer och intervjuer har vi dock kunnat utläsa att det 

är mer komplicerat än att helt enkelt hävda förenklade slutsatser och tillspetsade uttalanden om 

exempelvis journalistikens kommande död. Men många av de dystra aspekter som finns i dagens 

litteratur tycks vara förankrade i samma verklighet som den frilansar rör sig inom.  

De stora trenderna där respondenterna har varit eniga i enkät och intervjuer handlar om det tekniska 

och ekonomiska läget i dagens medievärld och dess effekter på textkvalité, arbetssituation och 

produktion. Övergripande går det även att utläsa en enighet kring tankegångarna att journalistiken 

och journalistrollen är i förändring. Teknik och ekonomi tycks vara de främsta faktorer som präglar 

och definierar en frilansjournalists yrkesliv i dag, där multikompetens har blivit norm, produktionen 

ska gå allt snabbare, ikoniseringen i de nya medierna har skapat nya aktörer bland skribenter, allt 

fler fasta tjänster försvinner och tas över av frilansar, konkurrensen ökar, arvodena blir allt lägre och 

fulavtal blir allt vanligare.  

Att det är en pessimistisk hållning som råder i litteraturen om journalistiken såväl som hos många 

av dem frilansar som utgjort respondenter i denna studie kan ha ett flertal anledningar och 

förklaringar. Intressant att notera är att respondenterna i något högre grad höll med om de dystra 

påståenden som var formulerade för att gälla framtiden. Även om flertalet i intervjuerna tänkte sig 

att det nog kommer en motreaktion så småningom och att utvecklingen kan komma att vända och 

gå åt en eller annan riktning så var det överlag en dyster framtid som målades upp. En framtid där 

ekonomin skulle styra ännu mer och där den granskande journalistiken förhoppningsvis skulle 

finnas kvar, men att det är oklart i vilken form. Företeelsen att det framför allt är i dystrare ordalag 

som situationen i dag och även i framtiden som journalistiken beskrivs, kan kanske anknytas till Bo 

Dahlboms (2003) tankegångar om att tekniken kan medföra dramatiska kast i samhällsutvecklingen 

och att vi nu befinner oss i depressionen efter guldruschen. Eftersom vi har haft hårda tider i en 

teknisk, och därmed även samhällelig, revolution som vi fortfarande inte har återhämtat oss från, 

kan de hårda tiderna vi upplevt fram till i dag prägla synsätten även när det kommer till att spåna 

om framtiden. Men liksom många av respondenterna, hävdar Dahlbom att vi står inför en period av 

återhämtning där saker och ting kanske lugnar ner sig och stabiliseras. Flera av kommentarerna och 
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även intervjusvaren beskrev det som “bättre förr”, med högre arvoden, tydligare gränser för 

journalistik och publicistik och mer etiska system kring hur journalistiken fungerade. 

Ytterligare anledningar som skulle kunna vara alternativ till att frilansarna (och således även i 

förlängningen många författare av den journalistiska litteraturen och forskare) har en i vissa fall 

negativ eller kritisk åskådning när det kommer till framtiden skulle också kunna förklaras av: 

• Att de frågor som ställs i nutid är lättare att besvara med säkerhet - då kan de utgå ifrån sig 

själva och sin situation i dag eftersom att många av frågorna är ställda till respondenten 

personligen där de besvarar hur de uppfattar innehållet av påståendet i fråga. Frågorna som 

handlar om framtiden omfattar ofta mer generella tankegångar om sådant som är svårt att 

förutspå i alla led och detaljer och det kan påverka resultatet av i hur hög grad 

respondenterna håller med. Kanske är det närmare till hands att “hålla med” i generella 

påståenden snarare än specifika?  

• Att ingen, vare sig inom produktionen eller inom konsumtionen av journalistik kan veta hur 

framtiden kommer att te sig mer än några år framåt i tiden och att en mer negativ framtoning 

känns mer naturlig och verklighetsförankrad än en optimistisk. Om man utgår ifrån en dyster 

framtid så kan man bara bli positivt överraskad.  

• Att journalister är de som har medverkat i hög grad i den litteratur som skrivits, både som 

författare och som forskningsobjekt, genom olika studier. Det är dessa som sedan refereras 

till i litteraturen - det blir en självförverkligande cirkel mellan författare och publik där 

författaren befäster de tankegångar som respondenterna i studien har beskrivit, för att sedan 

läsas av journalister som bär med sig tankegångarna i sin tur. 

• Att journalistiken alltid har varit en tuff bransch att slå sig in på och att de cyniska 

tankegångarna följer med i branschen till följd av gruppdynamik och kommunikation inom 

branschen, så att tankegångarna på så vis befästs. Att, som en av intervjupersonerna beskrev 

det, branschen under en lång tid har haft ett svagt självförtroende.  

• Att journalistiken ständigt är dynamisk och lättrubblig eftersom den alltid har behövt utgå 

ifrån yttre faktorer såsom samhällsstatus, ekonomi, kultur och teknik och att detta är en av 

nedgångarna innan den hunnit stabilisera sig igen från den senaste förändringen. 
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• Att den negativa tonen helt enkelt följer verkliga och förankrade negativa trender - att 

journalistiken stagnerar och kommer att fortsätta stagnera ytterligare fram tills 

(förhoppningsvis) någon form av motreaktion uppstår. 

!
Samtidigt har såväl enkät som intervjuer visat exempel på en mer positiv åskådning i ett antal 

frågor som rör både dagens och framtidens journalistiska arbete. Ett exempel är de jämförelsevis 

mycket låga siffrorna i medelvärden när det gällde påståendena om journalistikens död. Inte heller 

intervjupersonerna gav uttryck för någon tro om journalistikens undergång. Även om formen för 

intäkter och aktuella medier som journalistiken ska befinna sig i var svåra att spåna om så tänkte 

samtliga att journalistiken är nödvändig i en demokrati och att den inte bara kommer att, utan även 

måste överleva, för att samhället ska fungera. Ett annat är påståendet om att journalisternas syn på 

sig själva som ombud kommer att fortsätta att försvagas, vilket fick låga medelvärden. Många tycks 

fortfarande se sig som ombud för allmänheten och tror att även framtidens journalister kommer att 

ha den inställningen.  

Men framför allt syns en mer positiv syn i enkätkommentarer och intervjusvar, när respondenterna 

har haft möjlighet att utveckla sina resonemang ytterligare och kunna fylla på sina påståenden med 

vad de tror och hoppas på för framtiden.  

Samtidigt som merparten inledningsvis höll med om huvuddelen påståenden i intervjufrågorna så 

ville de ändå ofta specificera vilka medier de pratade om och sätta de företeelser de beskrev i en 

kontext. Att det finns en stor skillnad mellan olika medier och arbetsgivare idag är något som 

framkommit i vår dialog med frilansar - det är svårt att säga exakt hur saker och ting ser ut eftersom 

att marknaden är så bred och gränser mellan olika former av texter och journalistiskt arbete har 

luckrats upp. Det är också svårt att säga hur det kommer att se ut framöver, eftersom det inte 

kommer att finnas bara en enda strömning eller ett enda sätt för journalistiken att verka inom. Precis 

som i dag kommer det förmodligen att finnas en mängd olika arbetssätt och system som samtliga 

inordnas under begreppet journalistik. Därför har somliga av enkätfrågornas påståenden också varit 

svåra att ta ställning till, enligt kommentarer och intervjupersoner.  

Hur vi har valt att lägga upp enkäten språkligt och innehållsligt kan ha inverkat på svarsresultaten 

och således även analysens resultat. Många av påståendena har ingen konkret kontext eller 

exemplifiering, vilket gör att svaren beror på vad respondenten själv läser in i begreppen. 

Exempelvis påståendet “Att vara framgångsrik frilansjournalist handlar framför allt om förmågan 
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att sälja sitt material. ”innehåller flera tolkningsmöjligheter - dels vad ordet “framgångsrik” innebär, 

dels vad “framför allt” och även vad “material” innebär. Förmodligen finns det fler sätt att vara 

framgångsrik på vilket kan mäta sig i exempelvis kändisskap, inkomster, yrkesetiskt 

förhållningssätt, lycka och så vidare. Vad respondenten väljer att läsa in i begreppet kan säkert ha 

påverkat svaret. Vissa kommentarer vi har fått på enkäten har beskrivit just detta, att när frågorna 

inte är specificerade så kan det vara svårt att veta exakt vad det är som ska besvaras.  

Samtidigt hade vår enkät sitt huvudsakliga syfte att visa övergripande trender och tankegångar hos 

en yrkeskategori som arbetar inom en bred arbetsmarknad och inom en mängd olika journalistiska 

uppdrag. Därför hade det heller inte varit möjligt att vara alltför specifik i enkätfrågorna, eftersom 

vi då, genom att specificera allt för mycket, hade exkluderat respondenter som inte skulle omfattas 

av frågornas innehåll. Det var generella tendenser och strömningar som var det intressanta i 

enkäten, för att dessa sedan skulle utvecklas, belysas och illustreras genom kommentarer och 

intervjuer.  

 

7.1 Vidare forskning 
Att pröva och problematisera de teorier och påståenden som finns i nutida kurs- och 

branschlitteratur är värdefullt att studera av flera anledningar. Dels för att ta pulsen på den litteratur 

som finns tillgänglig och se om den har sanningsanspråk och reliabilitet, dels för att det är en 

relativt enkel metod för att ta pulsen på de som beskrivs i litteraturen, i detta fall journalister. Ett 

större antal enkätsvar och även intervjuer hade gett mer tyngd åt argumenten och hade kunnat skapa 

mer allmängiltighet åt studien, så ett förslag på vidare forskning vore att vidareutveckla och pröva 

det som beskrivs i litteraturen för och om journalistik.  

En annan intressant studie hade varit att involvera andra yrkeskategorier som angränsar till 

journalister, exempelvis chefredaktörer, för att genom enkäter och intervjuer se om dessas syn var 

samstämmiga med journalisternas när det kommer till villkor, yrkesroller för journalister och 

framtiden. PR-byråer eller andra kommersiella aktörer vore också intressant att studera, att studera 

deras syn på framtiden och jämföra deras tankegångar med yrkesverksamma journalisters, kring 

såväl journalistik, etik och publicistik som framtidens scenarier. Det skulle förmodligen få rätt olika 

resultat.  

 

!
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Bilaga 1 - Enkäten 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
!
Att kunna sälja in sitt material kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Vad tror du om det? 

- Hur kommer det sig? 

- Hur kommer det att yttra sig? 

- Lägger du ner mycket tid på marknadsföring? Hur då? 

!
De flesta håller med om att ikoniseringen av journalister har ökat. Vad tänker du om det?  

- Är det i första hand positivt eller negativt?  

- Påverkar det dig på något sätt? Hur? 

!
Många har i enkäten angett att kommersiella syften har blivit allt viktigare på redaktionerna och i 

medieföretagen. Hur märker man det? 

- Påverkas du av dessa kommersiella syften?  

- Tror du de kommer bli viktigare för företagen i framtiden? Varför? 

- Påverkar det kvaliteten på innehållet? På vilket sätt? 

!
Många i enkäten tror att kraven på multikompetens kommer att öka i framtiden. Vad innebär det för 

en frilans? 

!
Vi hade ett påstående om att framtiden för journalistiken är död. Ingen död för journalistiken, enligt 

enkätsvaren. Vad tror du? Varför eller varför inte? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !



!
Bilaga 3 - diagram över enkätsvar !!
1. Hur gammal är du? !
18-29 år  4 12 % 
30-44 år 20 61 % 
45-59 år 8 24 % 
60-64 år 1 3 % 
65-  0 0 % !!
 !!!!
2. Du är !
Kvinna 22 67 % 
Man  11 33 % !!!!!!!
3. Vad är din huvudsakliga arbetsgivare/sysselsättning? !
Dagstidning  6 18 % 
Magasin  18  55 % 
Radio   0  0 % 
TV   0 0 % 
Kommunikation 4 12 % 
Annat   5 15 % !
 

! !



Journalistiken i dag !
4. De ökade produktionskraven har gjort att journalister 
oftare är bundna till en redaktion eller ett kontor framför 
att vara ute på fält. !
1 2 6 % 
2 4 12 % 
3 8 24 %   Medelvärde: 3,5 
4 14 42 % 
5 5 15 % !!!!!!
 !!
5. Att vara framgångsrik frilansjournalist handlar framför 
allt om förmågan att sälja sitt material. !
1 1 3 % 
2 3 9 % 
3 3 9 % 
4 16 48 %   Medelvärde: 3,9 
5 10 30 % !!!!!!!!
 
6. Undersökande journalistik har minskat och ersatts av 
kommenterande eller lättillgänglig journalistik. !
1! 0! 0 %!
2! 2! 6 %!
3! 9! 27 %!
4! 15! 45 %! ! ! Medelvärde: 3,8!
5! 7! 21 %!!!!
! !



7. Det journalistiska arbetet har blivit allt mindre 
individuellt och består allt mer av nätverkande och 
grupparbete. !
1 6 18 % 
2 10 30 % 
3 9 27 % 
4 6 18 %   Medelvärde: 2,6  
5 2 6 % !!!!!
 !!
8. Kraven på multikompetens har ökat. !
1 0 0 % 
2 4 12 % 
3 5 15 % 
4 11 33 %   Medelvärde: 4,0 
5 13 39 % !!!!!!!!!
 !
9. Yrkesidentiteten har luckrats upp och gränserna mellan 
journalistik och PR har suddats ut. !
1 2 6 % 
2 5 15 % 
3 8 24 % 
4 13  39 %   Medelvärde: 3,4 
5 5  15 % !!!!!
! !



10. Journalister har tidigare sett sig själva som ombud för 
allmänheten, men detta har försvagats. Uppfattar du dig 
som ett ombud för allmänheten? !
1 3 9 % 
2 3 9 % 
3 6 18 % 
4 13 39 %   Medelvärde: 3,6 
5 8 24 % !!!!!
 !
11. Ikoniseringen av journalister har ökat. !
1 2 6 % 
2 0 0 % 
3 7 21 % 
4 16 48 % 
5 8 24 %   Medelvärde: 3,8 !!!!!!!!!
 !
12. På redaktionerna och i medieföretagen har 
kommersiella syften blivit allt viktigare. !
1 0 0 % 
2 1 3 % 
3 4 12 % 
4 12  36 % 
5 16 48 %   Medelvärde: 4,3 !!!!!!
! !



!
13. Kvaliteten på det journalistiska innehållet har påverkats av redaktionernas vilja 
att tjäna pengar. 
En har hoppat över att svara på denna fråga. !
1 0 0 % 
2 1 3 % 
3 7 22 % 
4 9 28 % 
5 15 47 %   Medelvärde: 4,2 !!!!!!!!!!!
 !
14. Det finns ingen framtid för journalistiken.  !
1 17 52 % 
2 7 21 % 
3 7 21 % 
4 2 6 % 
5 0 0 %   Medelvärde: 1,8 !!!!!!!!!!!!!!!

! !



Journalistiken i morgon !
15. De ökade produktionskraven kommer att bidra till att 
reportrarna oftare är bundna till en redaktion eller ett kontor 
framför att vara ute på fält. 
En har hoppat över att svara på denna fråga. !
1 1 3 % 
2 2 6 % 
3 11 34 % 
4 9 28 %   Medelvärde: 3,7 
5 9 28 % !!!!!
 !
16. För att vara en framgångsrik frilansjournalist kommer 
det att vara ännu viktigare att kunna sälja in sitt material än 
vad det är i dag. !
1 1 3 % 
2 3 9 % 
3 2 6 % 
4 9 27 %   Medelvärde: 4,2 
5 18 55 % !!!!!
 !!
17. Andelen undersökande journalistik kommer att 
minska och ersättas av kommenterande och 
lättillgänglig journalistik. !
1 1 3 % 
2 4 12 % 
3 13 39 % 
4 7 21 %   Medelvärde: 3,5 
5 8 24 % !!!
! !



18. Det journalistiska arbetet kommer att bli ännu mindre 
individuellt och bestå ännu mer av nätverkande och 
grupparbete. 
En har hoppat över att svara på denna fråga. !
1 6 19 % 
2 2 6 % 
3 10 31 % 
4 12 38 %   Medelvärde: 3,1 
5 2 6 % !!!!!!
 !!
19. Kraven på multikompetens kommer att öka ännu mer 
för journalisterna i framtiden. 
En har hoppat över att svara på denna fråga. !
1 0 0 % 
2 2 6 % 
3 1 3 % 
4 12 38 %   Medelvärde: 4,4 
5 17 53 % !!!!!!!!
 !
20. Gränserna mellan journalistik och PR kommer att 
fortsätta suddas ut. !
1 0 0 % 
2 6 18 % 
3 7 21 % 
4 10 30 % 
5 10 30 %   Medelvärde: 3,7 !!!
! !



!
21. Journalisternas syn på sig själva som ombud för 
allmänheten kommer att fortsätta försvagas. !
1 3 9 % 
2 7 21 % 
3 9 27 % 
4 14 42 %   Medelvärde: 3,0 
5 0 0% !!!!!!!!!
 !
22. Ikoniseringen av journalister kommer att fortsätta öka. !
1 1 3 % 
2 2 6 % 
3 12 36 % 
4 12 36 % 
5 6 18 %   Medelvärde: 3,6 !!!!!!!!
 !!
23. Kommersiella syften på redaktioner och medieföretag 
kommer att bli ännu mer framträdande i framtiden. !
1 0 0 % 
2 0 0 % 
3 7 21 % 
4 15 45 % 
5 11 33 %   Medelvärde: 4,1 !!
! !



!
24. Kvaliteten på den journalistiska innehåller kommer att 
påverkas ännu mer av redaktionernas vilja att tjäna 
pengar. !
1 0 0 % 
2 0 0% 
3 5 15 % 
4 15 45 %   Medelvärde: 4,2 
5 13 39 % !!!!!!!
 !
25. I litteraturen beskrivs framtiden för journalistiken som 
död. Håller du med? !
1 16 48 % 
2 8 24 % 
3 5 15 % 
4 2 6 %   Medelvärde: 2,0 
5 2 6 % !!!!!!!!
 !
26. Antalet frilansare kommer att öka i framtiden. !
1 0 0 % 
2 0 0 % 
3 3 9 % 
4 8 24 % 
5 22 67 %   Medelvärde: 4,6 !!!!
! !



!!
27. Uppdragsgivare som ger frilansare så kallade fula avtal, där upphovsrätten 
delvis eller helt avtalas bort, kommer att bli vanligare. !
1 1 3 % 
2 0 0 % 
3 4 12 % 
4 7 21 % 
5 21 64 %   Medelvärde: 4,4 !!!!!!!!!!!!
28. Vilka medier kommer att utgöra de främsta inkomstkällorna för 
frilansjournalister i framtiden? !
TV     7 8 % 
Radio     7 8 % 
Dagspress    5 5 % 
Magasin    17 19 % 
Bransch- och facktidningar 28 31 % 
Internet    27 30 % 
 

! !



Framtidens webbjournalistik !
29. Med internet och kortare deadlines finns krav på att 
produktionen behöver gå snabbare än vad den gör i dag. !
1 0 0 % 
2 4 12 % 
3 6 18 % 
4 11 33 %   Medelvärde: 3,9 
5 12 36 % !!!!!!!
 !
30. Kraven på att publicering på internet ska gå fort 
innebär att det finns mindre tid för källkritik, vilket 
kommer bli ännu mer påtagligt i framtiden. !
1 0 0 % 
2 2 6 % 
3 8 24 % 
4 9 27 %   Medelvärde: 4,1 
5 14 42 % !!!!!
 !
31. Publikens möjlighet att vara delaktig genom 
kommentarer och liknande kommer i allt högre grad 
påverka vilket innehåll som publiceras.  
En har hoppat över att svara på denna fråga. !
1 2 6 % 
2 3 9 % 
3 4 13 % 
4 11 34 %   Medelvärde: 3,9 
5 12 38 %

! !


