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 Mediebranschen har de senaste åren sett en utveckling som gått till att färre journalister 
väntas göra mer i form av en multikompetens som ersatt tidigare mer specifika yrkesroller. 
Samtidigt har andelen fasta anställningar minskat, och ersatts av vikariat både i form av 
inhopp- och heltidsvikariat.
 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur denna utveckling påverkar arbetsprestationen 
för de journalister som inte är fast anställda på redaktioner i Sverige, enligt journalisternas 
egna subjektiva upplevelser.
 Metoden för att undersöka detta har varit strukturerade djupintervjuer med sju olika 
verksamma journalister med olika yrkesroller.
 Resultaten som framkom från undersökningen var att respondenterna upplevde 
kortsiktighet, stress och en ökad motivation som effekter relaterade till deras 
anställningsform och arbetsprestation. Huruvida effekterna var att betrakta som positiva 
eller negativa varierade från individ till individ. Respondenterna uppvisade inget mönster 
som tydde på att någon av de återkommande effekterna hade en nödvändigtvis positiv 
eller negativ inverkan på deras arbetsprestation.
 Ingen av respondenterna var ensidigt positivt eller negativt inställd till sin anställningsform, 
men samtliga uppgav att de trivdes bra med både sin anställningsform och på sin 
arbetsplats i allmänhet.
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1 Introduktion och problemformulering

1.1 Introduktion

 För 15-20 år sedan var det lätt att definiera vem som var journalist: det var en anställd på 
en redaktion som stod för insamling, bearbetning och gestaltning av det redaktionella 
innehållet i tidningen eller programmet. I dag gör journalisterna mer av den tekniska 
produktionen och producerar olika typer av medieinnehåll. Samtidigt är de allt oftare 
tillfälligt anställda (Nygren, 2011, s. 57).
 Samtidigt som fasta anställningar övergår till vikariat så blir dessutom journalistjobben 
färre (minskade med fem procent 2013-2015). Detta i kombination med att journalisterna 
gör fler typer av medieinnehåll är färre journalister som ska göra mer (Nygren & 
Appelgren, 2015, s. 69).
 En tydlig, återkommande faktor är Lagen om anställningsskydd (i denna uppsats ofta 
benämnd som Las). Las tillåter bara 11 månaders heltidsanställning, vilket leder till 
minskade nyanställningar då en fast anställning innebär en större risk för företaget 
(Kazamaki, 1993, s. 3).
 Med tillåter menas i detta fall att en enskild anställd på företaget, som inhoppsvikarie eller 
heltidsvikarie, endast kan jobba 11 månader heltid eller motsvarande innan personen i 
fråga har förtur till en fast tjänst eller ytterligare vikariat; så kallad ”inlasning”. Men i stället 
för att det som tänkt leder till ett skydd för den enskildes trygghet, så har det inom 
journalistbranschen snarare blivit vanligt — på vissa större redaktioner vedertaget — att 
motsatsen sker; så kallad ”utlasning”. Det betyder att i stället för att du får förtur till fast 
tjänst när du har jobbat elva månader, så blir du av med ditt jobb kort dessförinnan 
(Svenska journalistförbundet).

1.2 Problemformulering

  Ämnet är intressant att undersöka ur ett vetenskapligt perspektiv eftersom att färre 
journalister som gör mer rimligtvis har en inverkan på journalisternas arbetsprestation. Det 
finns två sätt att angripa detta; den ena genom att söka en objektiv metod för att 
undersöka de faktiska, mätbara faktorer som är relevanta för denna frågeställning. Det 
andra sättet, som är syftet med denna uppsats, är att undersöka hur journalisterna själva 
upplever att detta påverkar deras arbetsprestation.
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 Tidigare forskning visar att korttidsanställningar har påtagliga negativa konsekvenser på 
exempelvis möjligheten att påverka arbetsvillkoren (Nygren & Dobek-Ostrowska, 2015, s. 
112), vilket i sin tur har en negativ inverkan på arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad 
stress har i sin tur en negativ inverkan på just arbetsprestationen enligt vedertagen 
stressforskning (Dahlgren, 2006, s. 19-21).
 En annan aspekt som är vetenskapligt intressant att undersöka är journalisternas 
autonomi, och hur denna påverkas av de förändrade anställningsvillkoren. Detta eftersom 
att just autonomi var en viktig del av journalistikens professionalisering under 1900-talet 
(Engel, 1970, s. 12).
 Genom strukturerade djupintervjuer syftar denna uppsats till att undersöka dessa faktorer 
utifrån journalisternas egna, subjektiva upplevelser.
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2. Syfte och frågeställningar
 Syftet med denna studie är att undersöka hur icke fast anställda journalister under 30 års 
ålder upplever att deras anställningsform påverkar deras arbetsprestation.

2.1 Frågeställningar

• Vilka kopplingar gör respondenterna själva mellan deras anställningsform och deras 
arbetsprestation?

• Vilka positiva effekter kommer från anställningsformen gentemot deras 
arbetsprestation?

• Vilka negativa effekter kommer från anställningsformen gentemot deras 
arbetsprestation?

• Vilka övriga konsekvenser kopplar respondenterna själva till deras anställningsform?

• Hur trivs respondenterna med sin icke fasta anställning?

• Hur upplever respondenterna att de kan uppfylla de krav på självständighet som ställs 
på dem under tiden de är på arbetsplatsen?
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3. Teori och tidigare forskning

3.1 Bakgrund

 Gunnar Nygren skriver att ny teknik och förändrade arbetsprocesser har lett till ett nytt 
slags arbetsliv. Begreppet ”det nya arbetslivet” har funnits bland arbetslivsforskare sedan 
slutet på 1990-talet för att försöka förstå hur arbetet förändrats i spåren av 
informationsteknologin och den ekonomiska liberaliseringen (Nygren, 2011, s. 61). 
 I dessa teorier finns någonting som heter ”kompetenstrygghet”, som därmed blir viktigare 
än själva anställningsformen. När de automatiserade arbetena försvinner så ger det en 
ökad autonomi för de anställda som samtidigt får ökade möjligheter till kontroll, enligt 
Nygren. Samtidigt så blir arbetsmarknaden mer polariserad mellan kvalificerad arbetskraft 
i de högproduktiva företagen och en ökande lågavlönad tjänstsektor. Polariseringen syns 
också på en global nivå mellan de högutbildade i företagens kärnorganisationer och 
lågavlönade i tredje världens länder (Nygren, 2011, s. 61). 
 Denna process har också påverkat dagens nya mediefabriker, som producerar allt möjligt 
innehåll genom de möjligheter som internet skapat. Förr i tiden var de hierarkiskt 
uppbyggda, de byggde på en långt gången arbetsuppdelning med tydliga yrkesidentiteter, 
de betonade tradition och rutin framför flexibilitet och utgick från att fast anställda 
producerade innehållet, i stället för dagens flexibla nätverk (Nygren, 2011, s. 62). 
 Detta har förändrats och strukturerna är i dag mer flytande än någonsin förr, enligt 
Nygren. Inte bara genom vikarier utan också genom fast anställda vars arbetsuppgifter är 
bredare och mer omfattande. Det kan innebära olika saker. Den digitala teknikens intåg 
kan användas för att öka kvaliteten i journalistiken, den kan användas för att utforska nya 
former av journalistik och den kan användas för att öka produktionen och för publicering i 
flera kanaler. Men dessa olika mål kan både stå i konflikt med varandra och förekomma 
samtidigt. De utesluter inte varandra, men det finns en konflikt mellan att se ny teknik som 
en rationalisering och att se den som ett sätt att utveckla journalistiken. 
 Efter de rationaliseringar som kom både under 90-talet och efter den digitala teknikens 
framtåg så är nyckelordet i dagens medievärld multikompetens. De journalister som blir 
kvar i medieföretagen måste vara mer flexibla och kunna klara av fler olika moment i 
produktionen, således gör de mer på samma arbetstid som förut (Nygren, 2011, s. 65).
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3.2.1 Hälsopåverkan

 Även om många studier har genomförts på ämnet korttidsanställningar och hur det 
påverkar hälsan, så är det fortfarande otillräckligt för att dra konkreta slutsatser för 
relationen mellan de två (Virtanen & Kivimäki, 2005, s. 620). Även om risken för sjukdom 
ökar, så visar tidigare forskning att den korttidsanställdes sjukfrånvaro är lägre.
 Men den belagda korrelationen mellan hälsa och anställningsform rör framför allt det 
fysiska; uppföljande studier gällande den mentala hälsan visar ingen tydlig korrelation till 
anställningsformen (LaMontagne & Milner, 2014, s. 1472).
 Men Lamontagne och Milner till trots så så visar Virtanen och Kivimäki på att även om 
korrelationen mellan mental hälsa i dess striktaste definition och anställningsformen inte är 
belagd, så visar de sistnämndas studie indikationer på att risken för mental ohälsa ökar 
med en osäker anställningsform (Virtanen & Kivimäki, 2005, s. 611).
 Samtidigt är korttidsanställningar och dess påverkan i slutändan individuellt och således 
svårt att generalisera. Enligt en studie från 2001 kan det passa vissa bättre än andra, men 
vad gäller otrygghet så står det i direkt påverkan av vad du faktiskt önskar att du hade. 
Enkelt förklarat så upplever du din arbetssituation som mer otrygg om du faktiskt vill ha ett 
fast jobb, än om du finner dig i att korttidsanställningar fungerar för dig (Isaksson, 
Gunnarsson, 2001, s. 12).
 En studie genomförd år 2000 med över 15 000 respondenter visade på att osäkra 
anställningar har en direkt korrelation till stress. I tillägg till detta så visade samma studie 
att osäkra anställningar på heltid korrelerade med bland annat trötthet. Genomgående 
kunde studien belägga att de som hade en osäker anställning på heltid uppvisade en bred 
form av sämre hälsa (Benavides, Benach, 2000).

3.2.2 Stress och konsekvenser

 Stress i relation till arbetet ökar när kraven på den anställde är höga, och den anställde 
har låg kontroll över arbetet. Forskarna Karasek och Theorell utvecklade den inom 
stressforskning vedertagna modellen ”job strain model”, som syftar till just dessa två 
faktorer. Kontroll över arbetet går genom denna modell att definiera som möjlighet att 
påverka sin arbetssituation (Dahlgren, 2006, s. 19).
 Vidare är det i dag vedertaget att stress i relation till arbetet är en kausal faktor för dålig 
hälsa i allmänhet; i synnerhet metabolisk och kardiovaskulär (hjärta och kärl) hälsa 
(Dahlgren, 2006, s. 21).
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 Övriga negativa effekter som korrelerar med stress i relation till arbetet är sömnlöshet, 
trötthet och förminskad arbetsprestation. Även utbrändhet har en direkt korrelation till 
arbetsrelaterad stress (Dahlgren, 2006, s. 21).
 Samtidigt har det påvisats att kvinnor upplever en ökad arbetsrelaterad stress jämfört med 
män, i huvudsak eftersom att män upplever mindre stress i hemmet än kvinnor. Dessutom 
visar en studie genomförd 1991 för gifta par att män och kvinnor hanterar sin stress olika: 
för män är det mer vanligt att aktivt försöka förändra det som orsakar dem stress, medan 
kvinnor i större utsträckning hanterar stress genom att söka stöd; i studien refererat till 
som ”spiritual support” (Anderson & Leslie, 1991, s. 231). 
 Dock så har vedertagen forskning om stress fått kritik för att utbrett låta den enskilda 
personen bedöma sina egna stressnivåer; något individen inte nödvändigtvis är kapabel till 
(som att till exempel skilja på arbetsrelaterad stress och icke-arbetsrelaterad stress). Så 
sent som 2016 påvisades bristen på objektiva undersökningsmetoder i Sage journal 
(Corradini & Marano, 2016).

3.3.1 Professionaliseringen av journalistiken

 I dag är journalistiken ett professionaliserat yrke, där 90% har någon form av akademisk 
utbildning och över hälften har en specifik journalistisk utbildning. I tillägg till detta så 
vidareutbildas journalistkåren kontinuerligt via sina arbetsplatser, så kallad 
kompetensutveckling (Nygren & Appelgren, 2015, s. 87).
   Det finns i dag en enighet kring att utbildning gynnar journalistiken; det var genom 
utbildningen som journalistiken tog steget från att vara ett hantverk till faktisk profession. 
Det resulterar i en gemensam syn på etik och nyhetsvärdering. Diskussionen ligger i dag 
snarare kring vad som ska läras ut, än någon annanstans (Svensson Glaser & Westman, 
2012, s. 7).
 Denna debatt bottnar i argumentationen att i och med att journalistik i dag är mycket av ett 
tekniskt hantverk, så bör utbildningarna också vara mer tekniska än de är i dag. Och det 
finns ett glapp: medan hälften av alla journalister uppger att de väntas vara 
multikompetenta, så säger bara en tredjedel att de faktiskt är det (Nygren & Appelgren, 
2015, s. 87).
 Professionaliseringen av journalistiken skedde framför allt under 1900-talet. Det 
utvecklades en specialiserad kunskapsbank genom formell träning (senare utbildning) av 
journalister. Däri uppstod en professionell standard och ett ideal att journalistikens yttersta 
syfte är att tjäna allmänheten (Nygren & Dobek-Ostrowska, 2015, s. 17).
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 Ur ett globalt perspektiv har journalistikens professionalisering fungerat som ett slags 
skydd och en särskiljande linje. Professionaliseringen erbjuder ett sätt att skydda 
journalistiken från att sammanblandas med övrig informationsspridning som genomförs 
helt ointresserat av kritisk rationalitet, ansvarsutkrävande och transparens (Nygren & 
Dobek-Ostrowska, 2015, s. 20).
 Samtidigt har journalistiken aldrig uppfyllt alla de kriterier som sociologin ställer upp för en 
profession. 1900-talet beskrev en process av professionalisering, att yrket gradvis stärkte 
sin position till en slags ”semiprofession” genom just utbildning och professionella normer. 
Ytterligare har journalistiken professionaliserats genom etiska system, som i Sveriges fall 
pressombudsmannen (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 65).
 Men professionaliseringen, eller semi-professionaliseringen, har resulterat i att 
journalisterna har distanserat sig från tidigare koppling till politik och makthavare, till 
exempel partipressen. Kvarstår gör dock balansen mellan publicistiska och ekonomiska 
mål — samtidigt som medier alltid har varit kommersiella företag i form av annonser, så 
tillåter inte den professionaliserade journalistiska logiken att marknadens logik tar över 
helt. Detta eftersom att den professionella standarden inkluderar det ideal att 
journalistikens yttersta syfte är att tjäna allmänheten (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 65).

3.3.2 Deprofessionaliseringen av journalistiken

 1900-talets tydliga riktning mot en professionalisering avtog under 2000-talet. Den stora 
skillnaden är internets framfart; i dag kan vem som helst med en uppkopplad dator både 
söka fakta och uttrycka sig inför en offentlighet. Det faktum att vem som helst kan både 
söka information och publicera sig har reducerats journalisternas kunskapsmonopol, 
tillgången till den offentliga scenen. Samtidigt som källorna satsar allt mer på PR för att 
kunna påverka mediernas innehåll; så blir journalisterna på minskande redaktioner allt mer 
beroende av innehåll som produceras av källorna själva (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 
74).
 Samtidigt så har konflikten mellan mediernas syfte att tjäna allmänheten och den 
kommersiella logiken förskjutits åt det senare, därav att den så kallade marknadsdrivna 
journalistiken har blivit allt viktigare. Även detta försvagar professionaliseringen när det 
allmänna underordnas ekonomiska intressen: den professionella logiken försvagas i 
relation till marknadslogiken (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 75).
 En tredje del av deprofessionaliseringen är de allt mer flytande gränserna inom 
professionen. Medan man genom professionaliseringen under 1900-talet försökte tydligt 
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avgränsa professionell journalistik från övrig informationsspridning, så outsourcas 
innehållsproduktionen i allt större utsträckning, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. 
Det anknyter till korttidsanställningarna, men samtidigt växer bemanningsföretagen som 
går att beskriva som ett slags mellanting mellan den fast anställde och vikarien. 
Journalister gör olika typer av arbete, uppdragsjournalistik ena veckan, vanlig journalistik 
en annan. Bland yngre journalister i Sverige i dag har mer än hälften olika typer av 
tillfälliga anställningar; vilket försvårar urskiljandet av vem som är journalist; som var en 
grundpelare i professionaliseringen under 1900-talet (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 75).
 Men denna trend finns i huvudsak i västvärlden. Journalistiken i mer auktoritära länder, 
som till exempel Kina, professionaliseras för att avgränsa sig från makten på samma sätt 
som journalistiken gjorde i västvärlden på 1900-talet. Således är trenden inte fullständigt 
global, utan exklusiv till ”sen-moderna” länder. Där den utmattas i västvärlden spelar den 
fortfarande en central, ofrånkomlig roll i många utvecklingsländer (Karlsson & Strömbäck, 
2015, s. 76).

3.3.3 Journalisters och journalistikens autonomi

 Professionell autonomi har historiskt betraktats som en viktig del av professionaliseringen 
oavsett yrke (Engel, 1970, s. 12).
 Dessutom är professionell autonomi viktigt för journalisters självuppfattning: det ligger 
nära till hands till hur pass tillfredsställd du är med din arbetsplats (Nygren & Dobek-
Ostrowska, 2015, s. 119).
 Men precis som professionaliseringen i helhet hade en linjär utveckling under 1900-talet 
följt av en motsatt utveckling sedan millennieskiftet, så har journalisters autonomi 
utvecklats på samma sätt. Huvudanledningen bakom den minskade autonomin är 
densamma som deprofessionaliseringen: internet och de finansiella utmaningar som följde 
(Peters & Broersma, 2012, s. 1).
 Men det finns ett annat sätt att se på det: även om den utveckling som digitaliseringen 
förde med sig i form av kommersialisering och förväntan att producera mer och snabbare; 
så har de tekniska möjligheter som utvecklingen fört med sig gett fler alternativ till den 
enskilda journalisten för att genomföra sitt arbete, och således ökat den upplevda 
autonomin (Nygren & Dobek-Ostrowska, 2015, s. 119).
 Dessutom finns det en klar korrelation mellan professionell erfarenhet och upplevd 
autonomi: ju längre du arbetat som journalist, desto mer autonom upplever du din 
arbetssituation (Nygren & Dobek-Ostrowska, 2015, s. 122).
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 Så medan den tekniska utvecklingen föranlett en ökad autonomi för den individuella 
journalisten, har samma utveckling resulterat i minskad autonomi för kommersiella medier 
som institution: både i förhållande till politiken, och till marknadskrafterna (Peters & 
Broersma, 2012, s. 42).
 Journalistens autonomi utgår ifrån traditionen på arbetsplatsen, som går att ställa upp i tre 
kategorier enligt Nygren (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 70): 
 Public service-traditionen, där objektivitet och fakta går före åsikter och journalistikens 
huvuduppdrag är gentemot samhället och medborgarna.
 Den subjektiva traditionen, ”en föreställning om en offentlig sfär där debatten förs mellan 
tydliga ståndpunkter”. Subjektivitet är viktigare och journalistens roll blir jämförbar med 
författarens.
 Den kommersiella traditionen, där den ekonomiska framgången för företaget är viktigast. 
Journalistiken producerar innehåll som säljer, och huvuduppdraget är gentemot 
medieföretaget och dess ägare.
 Samtliga traditioner upplåter en viss form av autonomi för journalisten som individ. Vidare 
citerar Nygren Donsbach för att påvisa att dessa traditioner överlappar varandra, där det 
snarare är en tolkning om vad som är objektivt och subjektivt, än huruvida medier faktiskt 
är det och i vilken utsträckning (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 70).
 

3.4.1 Korttidsanställningarnas påverkan på journalistiken

 Unga människor kan i dag i årtionden befinna sig i en karusell av korttidsanställningar och 
vikariat. Den i bakgrunden nämnda Las-cykeln (eller Las-karusellen), som fastslår att en 
viss tids arbete skall leda till en anställningsrelaterad förtur, skapar en utelåsningsmodell: 
lagen skyddar unga människor från fasta anställningar snarare än tvärtom (Nygren & 
Dobek-Ostrowska, 2015, s. 112). Det är ett universellt problem, men eftersom att den 
ekonomiska krisen slagit så hårt mot media i allmänhet så blir risken med en fast 
anställning större; vilket i nästa led gör en fast anställning än svårare att få för den 
enskilda journalisten.
 En studie genomförd med sextio respondenter visade att de korttidsanställda 
journalisterna hade ingen eller begränsad möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. 
Däremot, så påstod samma respondenter att de detta till trots hade goda möjligheter att 
bestämma över sitt eget arbete; som att välja ämne och vinkel (Nygren & Dobek-
Ostrowska, 2015, s. 112).
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 Motsägelsen kommer utifrån att även om själva hantverket kring ämne och vinklar är 
flexibelt enligt journalistisk tradition, så är generellt arbetsvillkoren det motsatta. 
Arbetsvillkoren är generellt strikt reglerade och ytterst svårpåverkade för den enskilda 
journalisten, enligt samma studie. Studien framhåller detta som en konsekvens av just 
korttidsanställningar, eftersom att den korttidsanställde har sämre möjligheter att påverka 
frågor om lön och arbetstider, etcetera.
 Utifrån detta kan man alltså inte enbart fokusera på anställningsformen som en förklaring 
till arbetsvillkoren. Man måste dessutom inkludera arbetskulturen som en faktor, inkluderat 
viktiga professionella koncept som plats för kreativitet och andra aspekter av upplevd 
kvalitet på arbetsplatsen (Nygren & Dobek-Ostrowska, 2015, s. 97).

3.4.2 Konvergens och dess inverkan på journalistiken

 Konvergens som begrepp definierades (men myntades långt tidigare) 2009 av Berglez 
och Olausson som en beskrivning av hur tidigare separata processer och arbetsområden 
strävar mot ett gemensamt mål och därför närmar sig varandra. Men det är en pågående 
förändring, inte något avslutat eller stillastående, enligt samma forskare (Nygren & Ojala, 
2014, s. 10).
 I sin bredare form handlar det om journalistik i förändring, med den återkommande 
förklaringen att den nya tekniken förde med sig nya förutsättningar, som i sin tur 
förändrade arbetet. Detta kallas för teknologisk determinism, det vill säga att man betraktar 
de förändringar som teknologin fört med sig som oundviklig och naturlig. Enligt tidigare 
forskning är detta tankesätt missvisande eftersom att nyhetsorganisationer i huvudsak 
använt sig av tekniken för att effektivisera och minska personalen, snarare än att tillföra 
resurser som tekniken är tänkt att göra (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 499).
 Men konvergens som begrepp är i grunden väldigt brett och kommer i flera olika former, 
men det drivs av ett ideal av full konvergens där journalisternas multikompetens ska kunna 
bestämma hur en historia bäst berättas i olika former; som i print, på webben och genom 
etern. Konvergensen och idealet det strävar efter är således beroende av multikompetens 
(Erdal, 2011, s. 216).
 Detta återkopplar till det sista stycket i bakgrunden, och syftar till att förklara det ideal som 
ligger bakom multikompetensen och hur det genom den teknologiska determinismen 
resulterat i det i dag vederlagda ”färre journalister som gör mer”. Idealet var aldrig att just 
färre skulle göra mer, utan att multikompetensen skulle driva det ideal av konvergens som 
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det i sin natur strävar efter (Erdal, 2011, s. 216., Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 499., 
Nygren, 2011, s. 65).

3.5 Gatekeeping theory

 Gatekeeping handlar om den process som journalistiken genomför när den tar en otalig 
mängd fakta och information till ett visst antal meddelanden som når människor varje dag. 
Processen som föranleder urvalet är en lång och över tid etablerad process som sker på 
alla redaktioner varje dag. Processen bestämmer inte bara vilken information som blir till 
nyheter som når allmänheten, utan också i vilken form de gör det (Shoemaker & Vos, 
2009, s. 1).
 I denna process är två personer viktigare än några andra: den första är 
”nyhetsinsamlaren”, till exempel journalisten på fältet, den som samlar in det råmaterial 
som sedan bearbetas till nyheter. Den andra är ”nyhetsprocessorer”, alltså de som senare 
bearbetar meddelandena. Det kan vara redaktörer i form av nyhetsvärdering, eller 
redigerare i form av presentation, webbredaktörer med flera (Shoemaker & Vos, 2009, s. 
19). Gatekeeping går på så vis att översätta till den process som står mellan en faktisk 
händelse, och hur den senare presenteras som nyhet.
 Denna process är av vikt av flera anledningar, men två särskilt viktiga går att ställa 
bredvid varandra som essentiella till att förstå gatekeeping. Den ena är att det som blir 
nyheter, oavsett medium, är en extremt liten bråkdel av allt som faktiskt händer. Inget 
medium klarar av att rapportera om allt, trots att händelseflödet det ämnar att spegla är 
obegränsat. Den andra anledningen till att förstå vikten är att ”forskning visar också att 
medierna kan utöva avsevärd makt, bland annat över hur människor uppfattar 
verkligheten” (Karlsson & Strömbäck, 2015, s. 151).
 En av de mest vedertagna modellerna är den hierarkiska modellen; framtagen av 
Shoemaker och Reese citerad av Strömbäck. Den ställer upp fem faktorer som i ordning 
påverkar nyhetsurvalet och är alla essentiella till gatekeeping-modellen: sociala system, 
sociala institutioner, medieorganisationer, medierutiner och till sist individer. Medan man 
från början enbart pratade om nyhetsinsamlare och nyhetsprocessorer, så betonar den 
hierarkiska modellen att det tillskriver individen för mycket makt eftersom att de oavsett 
medium agerar utifrån normer och rutiner som de själva inte kontrollerar (Karlsson & 
Strömbäck, 2015, s. 153).
 Ett exempel är att även om Expressens och Aftonbladets gatekeeping genomförs av helt 
olika individer, så delar de så många normer och rutiner att både nyhetsvärderingen och 
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nyhetsurvalet är liknande varandra. Även om de är två olika medier, ”så är de samtidigt 
också delar av nyhetsmedierna som institution”. Konsekvensen blir att olika nyhetsmedier 
generellt har fler likheter än skillnader, även om de inte är identiska (Karlsson & 
Strömbäck, 2015, s. 154). Det är med denna bakgrund man i dag använder ”gatekeeping”, 
snarare än ”gatekeepers”, som begrepp.
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4. Metod

 Detta kapitel syftar till att redogöra för hur studien är genomförd samt vilka avvägningar 
som gjorts.

4.1 Strukturerade djupintervjuer

 Metoden vald för studien är strukturerade djupintervjuer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 
40-41). Jag valde metoden efter att teorikapitlet började ta form och att jag allt eftersom 
blev mer på det klara med precis vad jag ville veta; det vill säga vad som var relevant och 
irrelevant. Eftersom att studien inte till sina frågeställningar nödvändigtvis är kopplad till 
medie- och kommunikationsvetenskap så ville jag i stället försäkra mig om en röd tråd 
kopplat till detta genom just att strukturera intervjuerna. På så sätt kunde jag genom 
frågorna försäkra mig om att intervjun höll sig till det som är kopplat till mitt 
forskningsområde, utan att behöva styra varje respondent individuellt och således påverka 
validiteten, i detta fall frånvaro av systematiska fel (Esaiasson m. fl., 2012, s. 57). Genom 
att strukturera intervjuschemat till den grad att även eventuella följdfrågor var inkluderade, 
så var varje enskild del av intervjun direkt kopplad till teorikapitlet. På så sätt försäkrade 
jag mig om att intervjun höll sig på rätt spår genom mitt teorikapitel, snarare än att styra 
den enskilda intervjun.
 Intervjuschemat (se bilaga 1) innehåller förhållandevis få öppna frågor, av samma 
anledningar som ovan. För detta har jag kompenserat med att i teorikapitlet (som leder till 
frågor) inkludera det som tidigare forskning påvisat, gällande exempelvis stress som 
negativ konsekvens. Dessutom inkluderade jag mer detaljerade frågor om troliga 
oberoende faktorer, som konvergens och gatekeeeping.

4.2 Material och urval

 Den population jag valde var personer under 30 som vid intervjutillfället jobbade som 
journalist, antingen som heltidsvikarie eller inhopp. Jag höll mig till just personer under 30 
för att öka antalet gemensamma nämnare mellan respondenterna, inte som födelsedatum 
betraktat utan utifrån hur en icke fast anställning rimligtvis kan påverka. Exempelvis tog jag 
med i beräkningarna att någon i 40-årsåldern med barn kanske har helt andra 
förutsättningar och ingångsvärden mot sin anställningstrygghet än någon som är under 30 
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och i början av sin karriär. Detta för att öka intensiteten i mitt urval, snarare än att uppnå 
maximal variation (Esaiasson m. fl., 2012, s. 260).
 Urvalet jag gjorde var utifrån mitt egna kontaktnät. Att de ingick i mitt kontaktnät diskuterar 
jag i 4.5, metodproblem. Men samtidigt kom jag genom detta runt problemet att man ofta 
är beroende av ett samarbete med någon ansvarig i organisationen som ens 
intervjusubjekt befinner sig i (Ahrne & Svensson, 2015, s. 42). Detta problem kunde jag på 
så sätt kringgå; vilket var nödvändigt för respondenternas anonymitet.
 Majoriteten av de jag hörde av mig till ville inte medverka, men jag lyckades trots detta få 
med respondenter i tillräckligt många olika organisationer med tillräckligt spridda 
bakgrunder (så som exempelvis var man utbildat sig). Samtliga var relevanta för studien 
och det urval jag gjorde var inte nödvändigtvis sämre än det som blivit om samtliga av de 
jag hörde av mig till hade ställt upp, förutom att de rimligtvis hade varit något fler. Jag såg 
dessutom till att inkludera respondenter från både etermedia och tidning för att upptäcka 
eventuella skillnader, exempelvis skillnaden mellan att väntas vara multikompetent på 
Sveriges Radio och att väntas vara det på Dagens Nyheter. 

4.3 Insamling av material

 Min originalidé var att från början använda mig av snöbollsmetoden, det vill säga att låta 
var respondent leda till nästa i största möjliga utsträckning. Jag övergav dock idén av två 
anledningar; dels för att förhållandevis få ville ställa upp vilket gjorde det riskfyllt att förlita 
mig på enskilda rekommendationer, dels för att var respondent är anonym vilket försvårar 
snöbollsurvalet. Jag kan således inte berätta för nästkommande respondent att hen blivit 
rekommenderad genom den föregående.
 I stället använde jag mig av det breda kontaktnät jag själv har byggt upp under min tid 
som verksam journalist. Jag hörde av mig via Facebook; majoriteten svarade inte alls, 
några få svarade nej och sju personer svarade ja. Dessa sju personer blev det urval som 
studien är baserad på. Just antalet sju respondenter är något lägre än vanligtvis 
rekommenderat, men jag upplever att det ändå gick att uppnå önskvärd teoretisk mättnad 
mättnad eftersom att svaren är i många fall återkommande.
 I varje enskilt fall så berättade jag vad intervjun skulle handla om i korthet och hur lång tid 
det skulle ta. Efter att varje respondent sagt ja så försökte jag boka in intervjun så snabbt 
som möjligt. De flesta av intervjuerna skedde inom två dagar efter att vi kommit överens 
om medverkan.
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 Varje enskild intervju tog mellan 20 och 30 minuter, som jag transkriberade under 
intervjuns gång (för att senare renskriva). Jag spelade in en enskild intervju för att jämföra 
min transkribering med vad personen faktiskt sa; vilket bekräftade att det var för mig och 
för studiens syfte problemfritt att transkribera under intervjuns gång utan att missa någon 
information. Just att transkribera under intervjuns gång har jag mycket erfarenhet av 
genom min tid som journalist och när frågorna dessutom var förskrivna så förenklade det 
arbetet avsevärt.
 Materialet som kom ur de strukturerade intervjuerna höll i huvudsak tillräckligt hög kvalitet 
för mina frågeställningar. Eftersom att intervjuerna är helt strukturerade med följdfrågor så 
var jag beroende av att utrymme för respondenten att resonera utnyttjades utan att jag 
framtvingade det. Exempelvis vore en respondent som enbart pratade om negativa 
aspekter av sin korttidsanställning otillräcklig för att vara ett delsvar för samtliga av mina 
frågor; då frågeställningarna i sig är beroende av nyansering. Men av intervjuschemats 
kvalitet eller av respondenternas kvalitet så upplevde jag samtliga respondenters svar som 
genomgående tillräckligt nyanserade för att ingå och bidra till den teoretiska mättnad som 
krävs för att besvara frågeställningarna (Esaiasson m. fl., 2012, s. 258).

4.4 Sammanställning av resultaten

 För att kunna dra korrekta slutsatser utifrån materialet så var jag beroende av den 
mättnad jag kände att sju respondenter var tillräckliga för. Därefter sorterade jag och 
reducerade från den stora mängd material till det enbart relevanta för att skapa 
koncentration och skärpa (Ahrne & Svensson, 2015, s. 231). Detta gjorde jag i tre steg.
 Det första jag gjorde var att efter var enskild intervju fet-markera det jag upplevde som 
särskilt unikt eller välformulerat, med tanken att senare citera i studien.
 Det andra steget jag gjorde var att gå tillbaka till mitt syfte och frågeställningar och kursiv-
markera det som var direkt relevant för frågeställningarna, som inte redan var fet-
markerat.
 Det sista jag gjorde var att noggrant läsa igenom resterande del av den transkriberande 
intervjun, för att se vad som i övrigt kunde komma att vara relevant utan att ha en direkt 
koppling till frågeställningarna. Detta kunde exempelvis vara återkommande stress-
problem, olika upplevelser av konvergens; det som vid första anblick kan framstå som 
irrelevant. Dessa delar slutligen underströk jag.
 Efter att dessa tre steg var genomförda så var varje enskild intervju enkelt överskådlig och 
det sparade mig tid när jag väl skrev ihop mitt resultat-kapitel. Det var dessutom ett enkelt 
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sätt att memorera intervjuerna bättre, för att inte behöva läsa igenom var enskild intervju 
om och om igen.

4.5 Metodproblem

 Ett av de största problemen som återkom genom studien var att respondenterna ofta 
betraktade sina subjektiva åsikter som sekundära till vad de upplevde som fakta. 
Exempelvis i frågan om vilka möjligheter de har att påverka sina trivselfaktorer på 
arbetsplatsen, så var det inte ovanligt att respondenten svarade hur hen trodde att det 
”egentligen” var, snarare än hur hen själv upplevde det. En tumregel är att 
validitetsproblemen ökar med avståndet mellan den teoretiska definitionen (subjektiva 
upplevelser) och den operationella indikatorn, som då emellanåt blev en undersökning av 
respondentens upplevelse av en objektiv sanning (Esaiasson m. fl., 2012, s. 59).
 I vissa fall så behövde jag inte påminna respondenten om att jag bara värdesatte hens 
subjektiva upplevelse, då det framkom blandat med hens uppfattning om hur något 
egentligen var. I andra fall behövde jag ställa frågan igen, och då påminna om att det var 
det subjektiva jag var ute efter. Det var dock inte ett genomgående problem, men 
återkommande hos flera.
 Ett annat problem var att några följdfrågor var formulerade utifrån ett antaget svar. 
Exempelvis är följdfrågan ”Hur många av dessa känner du att din nuvarande arbetsplats 
uppfyller?” angående trivselfaktorer på arbetsplatsen beroende av att fler än en sådan 
faktor har nämnts i föregående fråga. Några andra följdfrågor föll bort för att respondenten 
redan givit ett fullgott svar i föregående fråga. Detta föranledde naturligtvis att ingen 
intervju blev den andra identisk, så som var tanken med ett noggrant strukturerat 
intervjuschema.
 Ett tredje problem är att jag, utan undantag, har någon utomvetenskaplig relation till 
samtliga respondenter. Någon är en tidigare kollega, en annan en närstående vän. Detta 
eftersom att de jag inte hade någon relation till samtliga undvek att svara på min 
intervjuförfrågan. Det blev i slutändan ett mindre problem än jag föreställde mig men det 
uppstår ett problem kring intersubjektiviteten.
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5. Resultat och analys
 Resultatet av studien visar att respondenterna genomgående upplever att deras 
anställningsform, oavsett om det rör sig om inhopp eller heltidsvikariat, påverkar deras 
arbetsprestation både positivt och negativt i två bemärkelser. För det första så lyfter 
samtliga respondenter både positiva och negativa effekter som de kopplar till sin 
anställningsform, emellanåt hur samma effekt kan vara både positiv och negativ. För det 
andra så skiljer det sig mellan respondenterna vad de upplever som positiva effekter, och 
vad de upplever som negativa. Nedan följer två exempel för att illustrera de båda 
bemärkelserna.

”Jag vet hela tiden att jag kommer att få gå. Att jag inte riktigt drar igång större projekt. Det 
påverkar mig mycket faktiskt. För att jag tänker hela tiden att jag inte orkar dra igång stora 
projekt, eller att jag liksom kommer till ro i mitt arbete. Sen så vill man väldigt gärna 
prestera väldigt mycket hela hela tiden för att referenserna är så viktiga i nästa jobb.”
 — Kvinna, 26 år, heltidsvikarie som reporter på Sveriges Radio P4.

I ovanstående fall så lyfter respondenten först att hon inte gärna drar igång några större 
projekt, att jämföra med nästkommande exempel. Samtidigt avslutar hon med att hon är 
motiverad att prestera just eftersom att referenserna är så viktiga. Samma respondent 
lyfter senare i intervjun att just vikten av referensen leder till att hon inte känner sig 
bekväm med att prata med sin chef, som hon har problem med. Det sistnämnda kan tolkas 
som ett fall av det som Nygren & Dobek-Ostrowska kallar för anställningsformen i relation 
till arbetsplatskulturen. I detta fall så gör respondenten en direkt och ensidig koppling 
mellan sin anställningsform och hennes möjligheter att påverka sin relation till sin chef; 
medan Nygren & Dobek-Ostrowska menar att det i de flesta fall rör sig om en kombination 
av de båda. Gällande arbetsplatskulturen säger respondenten att hon upplever att det är 
lyhört, men att hon själv inte tar till vara på detta då hon är ny på arbetsplatsen. Vad som 
framgår i detta exempel är att även om vikten av referenser blir en ytterligare motivation 
för respondenten på sin arbetsplats, så ger det utifrån hennes egen upplevelse en negativ 
konsekvens på hennes relation till sin chef, trots att hon upplever arbetsplatskulturen som 
lyhörd och tillåtande.

”Jag känner att varje dag är mitt val. Nu sa jag ja till passet så nu kör vi. Det gör mig mer 
motiverad.”
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— Kvinna, 26 år, inhoppsvikarie som reporter på Sveriges Radio P1.

 I nästa fall så är inhoppsvikariatet än mer kortsiktigt än det heltidsvikariat som den 
förstnämnda respondenten har. Men medan den förstnämnda respondenten talar om 
kortsiktigheten som den första, negativa konsekvensen, så talar den sistnämnda 
respondenten om kortsiktigheten som något positivt. Detta motiverar henne, snarare än 
referenser (som hon inte nämner i intervjun).
 Dessa två kvinnor har olika arbetsvillkor, men det visar hur de båda nämner 
kortsiktigheten i två motsatta bemärkelser.
 De två respondenterna har förutom ålder, kön och företag flera saker gemensamt. Ingen 
betraktar en fast anställning på deras nuvarande arbetsplats som realistisk och båda 
upplever sin arbetsplats som lyhörd.
 Deras mest utstående skillnader mellan varandra är deras upplevelse av stress. Medan 
den förstnämnda respondenten återkommer till stress och hur det påverkar henne, så talar 
den sistnämnda respondenten inte om någon nämnvärd stress varken på eller utanför 
arbetsplatsen. Det kan vara ett fall av Karasek & Theorells ”job strain model”, som 
sammankopplar möjligheten att påverka sin arbetssituation med stress i relation till 
arbetet.
 Den sistnämnda respondenten, som inte upplever någon nämnvärd stress, lyfter tidigt och 
återkommande att hon som inhoppsvikarie själv kontrollerar sina arbetsvillkor i form av att 
hon jobbar bara när hon vill. Den förstnämnda respondenten, som tidigare redogjort, 
upplever sämre möjligheter att påverka sina anställningsvillkor (se 5.1.2).
 En annan skillnad var att medan den förstnämnda respondenten ville ha ett fast jobb 
hellre än det hon har nu, så var den sistnämnda respondenten mer tveksam.

5.1 Vilka kopplingar gör respondenterna själva mellan 
deras anställningsform och deras arbetsprestation?

 De kopplingar som respondenterna gör mellan sin anställningsform och sin 
arbetsprestation skiljer sig inte särskilt mycket från person till person; det är i huvudsak 
återkommande faktorer. Den mest återkommande faktorn som påverkade 
arbetsprestationen är kortsiktigheten i deras arbete, som i sin natur kommer utifrån 
vetskapen att deras plats på redaktionen är tillfällig (endast två av respondenterna 
betraktade ett erbjudande om fast jobb som rimligt). Den andra mest återkommande 
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faktorn är stress och hur den påverkar arbetsprestationen. Nedan följer ett exempel på 
kortsiktigheten och dess påverkan på arbetsprestationen.

”Det blir ju mycket inhopp då och då, då blir det inga seriösa saker. Det blir snabba saker. 
Det kan vara att man inte jobbat på ett tag, då är man ur form men det ger med sig. På 
somrarna så jobbar jag heltid, då fungerar det bra. Bättre och bättre.”
— Kvinna, 25 år, inhoppsvikarie som reporter på lokaltidning.
 
 Medan exemplen i förra delen talar om kortsiktighet från å ena sidan heltidsvikariat, å 
andra sidan inhoppsvikariat, så kommer ovanstående citat från en inhoppsvikarie med 
erfarenheter av att ha jobbat heltid på samma arbetsplats. Respondenten uppger att hon 
trivs i övrigt bra med sin anställningsform då hon fortfarande studerar till att bli jurist (hon 
har inga ambitioner att bli kvar inom journalistiken). Det hon påvisar är dock att, enligt 
henne, så är kortsiktighetens effekter som snabba nyheter mer påtaglig när hon är 
inhoppsvikarie snarare än när hon jobbar heltid som vikarie. Men i detta fall uppger 
respondenten att hon heller inte vill göra ”tunga” nyheter, utan gärna fokuserar på just de 
snabba, enklare grejorna.
 Respondenten i fråga har bara ett halvårs journalistutbildning. Hon uppger att hon kanske 
har lågt självförtroende på grund av det, samtidigt som hon försöker bli mer självständig. 
Hon är också en av respondenterna som säger att hon väntas vara multikompetent, men 
inte anser att hon själv är det. Hon är en del av det glapp som Nygren & Appelgren 
beskriver mellan just att väntas vara multikompetent och att betrakta sig själv som 
multikompetent.

Nedan följer ett exempel på när stress påverkar arbetssituationen. Även denna respondent 
har erfarenhet av att vara både inhoppsvikarie och heltidsvikarie på två olika tidningar. Han 
uppger att han var mer stressad när han var heltidsvikarie än när han var inhoppsvikarie, 
och att stressen i sig påverkade hans arbetsprestation.

”Det påverkar min arbetsprestation, man jobbar sämre. Mest socialt, när jag går hem från 
jobbet och är stressad så går jag ju hem och är tråkig och otrevlig i stället för pigg och 
glad.”
— Man, 23 år, inhoppsvikarie som webbredaktör på lokaltidning.
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 Det mest unika med ovanstående respondent är att han är den enda i undersökningen 
som tackat nej till en fast anställning; enligt honom för att arbetsvillkoren inte var rimliga. 
Han återkommer som flera andra ofta till stress, men han skiljer på stressen på 
arbetsplatsen och stressen utanför arbetsplatsen. Han uppger att när han är 
inhoppsvikarie så minskar stressen på arbetsplatsen, men att stressen utanför 
arbetsplatsen ökar. Han uppger motsatt effekt när han är heltidsvikarie.
 Precis som föregående respondent trivs han bra med anställningsformen trots att han 
upplever en stress utanför arbetsplatsen. Denna stress kommer ur osäkerheten, som när 
han får jobba nästa gång, vilka han kommer att jobba med, exempelvis. Det bygger upp 
ångest, för honom, även om han inte är stressad på arbetsplatsen.
 Eftersom att stressen är jobbrelaterad även om den inte uppkommer på arbetsplatsen så 
går Karasek & Theorells ”job strain model” att applicera även här. Angående möjlighet att 
påverka sin arbetssituation uppger säger han följande:

”Ja och nej. I småskola har jag möjlighet att påverka, dels för att man jobbar nära de som 
bestämmer. Jag jobbar nära min närmsta chef, och nära han som är administrativ chef. Så 
jag kan påverka på det sättet. Men ägarkoncernen är en för stor organisation för att 
påverka något i större mening än när man ska äta lunch.”

 I det här fallet landar respondenten i att även om han jobbar nära sina närmsta chefer, så 
har han i slutändan väldigt liten möjlighet att påverka sin arbetssituation. Trots detta så 
uppger han att han trivs bra med sin arbetssituation, men han är också den enda 
respondenten som betraktar ett erbjudande om fast jobb som rimligt.
 Genom detta blir han ännu ett exempel på hur möjligheten att påverka sin arbetssituation 
står i tydlig korrelation till arbetsrelaterad stress. Men till skillnad från kortsiktigheten, som 
är något återkommande i både positiv och negativ bemärkelse, så är stressen en 
överhängande negativ effekt med några få undantag.

5.1.1 Vilka positiva effekter kommer från 
anställningsformen gentemot deras arbetsprestation?

  Samtliga respondenter svarade positivt på frågan på hur de trivs med sin 
anställningsform, oavsett om de var inhoppsvikarier eller heltidsvikarier. Några svarade 
med förbehåll, som att de trivdes trots en del negativa effekter. Men vad som tydligt 
framgår är att ingen upplevde att de inte trivdes med sin anställningsform. Däremot fanns 
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det inhoppsvikarier som uppgav att de inte skulle trivas som heltidsvikarier, och 
heltidsvikarier som uppgav att de inte skulle trivas som inhoppsvikarier. Nedan följer ett 
exempel på en i den sistnämnda kategorin, som talar om hur hans anställningsform 
påverkar hans arbetsprestation.

”Det går lite fram och tillbaka. Dels påverkar det för att man vill prestera högre, om man 
tror att man kan stanna. Men jag känner att jag inte har något att bevisa, jag är rätt bra på 
det jag gör. Det påverkar mig inte så att jag jobbar hårdare för att jag är vikarie. Jag hade 
jobbat lika hårt om jag var fast. Men om jag var på ett annat ställe kanske jag skulle känna 
ett behov av att bevisa mig, då hade jag jobbat hårdare. Annars ringer de inte mig nästa 
vecka.”
— Man, 25 år, heltidsvikarie som webbredaktör på SVT lokalstation.

 Till sammanhanget hör till att respondenten är vikarie för en föräldraledig fast reporter. I 
detta fall så letade redaktionen specifikt efter någon som var en van webbredaktör, och 
just denna respondent hade varit inhoppare som webbredaktör på en annan SVT 
lokalstation. Han uppger förutom sin tidigare erfarenhet att hans utbildning, som han 
avslutade 2016, förberedde honom väl för vad som väntades i yrket.
 Det går att tolka som ett exempel för vad Nygren kallar för kompetenstrygghet, där det 
inte är anställningsformen i sig som ger trygghet utan vetskapen om ens egen kompetens. 
Han uppger att han trivs bra på arbetsplatsen men att hans nuvarande tjänst inte kommer 
att leda till ett fast jobb.
  Det är genom denna kompetenstrygghet som han kan vara autonom i sitt arbete, han 
upplever att han är den enda som är särskilt kunnig på det just han gör. Det leder till att 
han kan ta ansvar, han beskriver det som att han har full kontroll över sitt arbete och att 
han har sista ordet i det som ligger på hans bord, just hemsidan och dess utformning. När 
han talar om stress talar han enbart om det i ordets positiva bemärkelse.
 Däremot påpekar han att han skulle jobba hårdare om han var inhoppsvikarie, även om 
han själv skulle må sämre. Trots det gör han de flesta av sina jämförelser gentemot att 
vara inhoppsvikarie snarare än att vara fast anställd, som han inte har någon erfarenhet 
av.

I exemplet ovan kommer kompetenstryggheten delvis från att respondenten tidigare haft 
samma roll på en liknande redaktion. Just att byta arbetsplats kan vara 
kompetensutvecklande i sig, som respondenten nedan beskriver:
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”Det är roligt för att det på ett sätt gör att jag får större chans att göra något annat, lära mig 
nya saker. Samtidigt känns det lite otryggt att inte veta exakt vad man ska göra. Det är 
ansträngande att konstant lära sig nya saker och behöva flytta på sig när man väl blivit 
bra.”
— Kvinna, 23 år, heltidsvikarie som sociala medier-redaktör på rikstäckande dagstidning.

 Denna respondent är tidigare i den kompetensutvecklande delen som vikariat för med sig 
än respondenten innan (en respektive fyra tidigare arbetsplatser inom journalistik). Även 
om hon lyfter de negativa konsekvenser som arbetsformen för med sig så lyfter hon också 
att hon lär sig nya saker, vilket enligt Nygrens beskrivna kompetenstrygghet kan medföra 
en trygghet som är oberoende av anställningsform.
 Den sistnämnda respondenten vill inte ha en fast anställning just nu, men ser 
möjligheterna till fast anställning på sin nuvarande arbetsplats som rimliga. På frågan hur 
hon tror att hennes anställningsform påverkar hennes arbetsprestation svarar hon:

”Negativt skulle jag säga. Jag tror det är ansträngande både för de som jobbat länge och 
den som flyttar runt att alltid behöva vara ny på jobbet. Man får byta position. Samtidigt så 
lär man sig väldigt mycket också. I slutändan kanske man känner att man lärt sig mycket 
av det, man blir väldigt multi. Så det är bra på ett sätt, dåligt på ett annat.”

 På närmare fråga om multikompetens så svarar respondenten att hon väntas vara 
multikompetent, och att hon skulle beskriva sig själv som multikompetent. Hon är alltså 
inte en del av det glapp som första respondenten i 5.1 befinner sig i, där utomstående 
förväntan och självupplevd kompetens inte är i linje med varandra. Även den tidigare 
respondenten (först i 5.1.1) beskrev sig själv som multikompetent.

 Det som framgår är att oavsett om respondenten anser att hens anställningsform 
påverkar arbetsprestationen positivt eller negativt, så återkommer det 
kompetensutvecklande elementet som en positiv effekt av att byta arbetsplats.
 Förutom att den trygghet kompetens ger så kan vi se på den förstnämnda respondenten i 
detta avsnitt att kompetenstrygghet även kan ligga till grund för autonomi och kontroll över 
arbetssituationen.

�26



5.1.2 Vilka negativa effekter kommer från 
anställningsformen gentemot deras arbetsprestation?

 Som beskrivet i citat 2 & 3 i 5.1.1 så medför sig bytande av arbetsplats mer än bara en 
kompetensutvecklande faktor. Samma webbredaktör de sista två citaten i 5.1 tillhör 
resonerade så här kring att byta arbetsplats:

”Om man hoppar in på något nytt, då blir det en vecka när man ska ordna all skit, pinkoder 
och mejladresser. Sånt är jävligt frustrerande, man känner sig alltid som att man inte hör 
hemma.”
— Man, 23 år, inhoppsvikarie som webbredaktör på lokaltidning.

 I detta fall lyfter respondenten en social aspekt av att ofta byta arbetsplats, tillsammans 
med det praktiska. Just det sociala lyfter han som något han saknade under utbildningen; 
specifikt sociala strukturer som finns på redaktioner. Enligt honom själv blir dessa mer 
tydliga när man ofta byter arbetsplats. Han känner att han själv saknade kunskapen om 
hur han skulle förhålla sig till detta när han gick klart sin utbildning.
 För just honom står detta i nära relation till hur han trivs på arbetsplatsen: på frågan vad 
som är viktigast för honom svarade han att det var kollegorna.
 Han gör själv ingen koppling mellan den kunskap han anser att han saknade kring 
strukturer och hur han ser på sin egen roll på arbetsplatsen, men trots att hans 
arbetsuppgifter innehåller ett stort autonomiskt ansvar så ser han sig själv som ”lägst i 
rang när han jobbar tre dagar i stöten”.
 Att just en webbredaktör, som är vad man kan kalla för gatekeeper (många av hans 
arbetsuppgifter inkluderar nyhetsurval och nyhetsvärdering), skulle nämna sociala 
strukturer går att återkoppla till Shoemaker & Reeses syn på gatekeeping. Enligt den 
hierarkiska modellen är just sociala strukturer och system det enskilt viktigaste för 
nyhetsurvalet och nyhetsvärderingarna som sker på en redaktion. Eftersom att 
webbredaktörs-rollen i sin natur är särskilt nära detta blir sociala strukturer särskilt viktiga, 
utifrån den hierarkiska modellen.

Ett annat återkommande tema för respondenterna (som delvis redogjort i 5.1) var att 
medan nästan alla upplevde att de kunde påverka sin arbetssituation, så påverkades 
deras vilja att göra det av deras anställningsform.
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”Det känner jag att det är (lyhört). Men det är också att jag är ganska ny, och då säger 
man inte så mycket.”
— Kvinna, 26 år, heltidsvikarie som reporter på Sveriges Radio P4.

Ovan citat kommer från samma respondent som upplevde att hon hade problem med sin 
chef, utan att hon sa något. Hon hade vid intervjutillfället varit på arbetsplatsen i över tre 
månader. Nedan följer ett annat exempel:

”Jag vet inte. Det har ju inte påverkat mig över tid eftersom det bara är vikariat. Jag kan väl 
säga ifrån men jag har inte riktigt testat, sen har det inte krisat så mycket. Som timanställd 
är man väl rädd att säga ifrån. Men det har inte varit många gånger.”
— Kvinna, 25 år, inhoppsvikarie som reporter på lokaltidning.

Ett tredje exempel på samma fenomen (angående möjlighet att påverka sin 
arbetssituation):

”Det hade jag nog kunnat göra, men när man inte är fast anställd så hoppar man nog inte 
in i det med glädje. Men det går.”
— Man, 25 år, inhoppsvikarie som reporter på produktionsbolag (radio).

 Enligt job strain model så skulle detta återkommande tankesätt ha en direkt korrelation till 
den arbetsrelaterade stressen, som i nästa led Dahlgren redovisar påverkar 
arbetsprestationen. Men endast respondenten i det första exemplet lyfter uttryckligen 
problemet som något som direkt påverkar hennes arbetsprestation.

5.2 Vilka övriga konsekvenser kopplar respondenterna 
till sin anställningsform?

 5.1 redogjorde de konsekvenser som går att diskutera i positiva och negativa 
benämningar i direkt anknytning till arbetsprestation. Detta kapitel syftar i huvudsak till att 
redogöra de återkommande konsekvenser som respondenterna lyfte som inte passar in i 
någon av frågeställningarna under 5.1. Denna del fokuserar på kopplingarna som 
respondenterna själva gjorde till sin anställningsform.
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 Ett återkommande tema bland respondenterna är att man jobbar hårdare, men mår 
sämre, under tiden som man är icke fast anställd. Det finns för flera en vilja att bevisa sig, 
men också en medföljande stress utanför arbetsplatsen som respondenten nedan 
beskriver:

”Är man fast anställd så tror jag man känner att man inte har samma existentiella stress. 
Jag tänker att om man har en tryggare anställningsform kanske stressen är mer fokuserad 
på din uppgift, då är det mer ok. Men om man lägger till stressen ”tänk om” och så vidare, 
så blir det värre.”
— Man, 25 år, inhoppsvikarie som reporter på produktionsbolag (radio).
 
 Samma respondent beskriver en liknande situation på en tidigare arbetsplats där 
vetskapen om att med största sannolikhet bli ”utlasad” gav samma existentiella stress, 
men där den lilla förhoppningen om att bli kvar resulterade i att han upplevde att han 
jobbade hårdare. För hans egen del ledde det till en återkommande självkritik:

”Det finns en extra dimension, man ser sig själv utifrån och man ska ju alltid fokusera på 
uppgiften. Men man trackar ner på sig själv och ifrågasätter, man arbetar på ett mer 
självmedvetet sätt. Man vill framhäva sig själv.”

 I detta fall upplever respondenten att hans arbetsprestation ändå förbättras av hans 
anställningsform, åtminstone att han jobbar hårdare.
 Denna existentiella ångest är inte unikt för honom, även den nedan citerade 
respondenten beskrev en existentiell ångest, en slags ”tänk om”-mentalitet som påverkade 
honom utanför arbetsplatsen. Gemensamt för de båda är att de är inhoppsvikarier. Nedan 
följer ett citat angående att respondenten ändå föredrog att vara inhoppsvikarie, snarare 
än fast anställd.

”Man får ju lite ångest. Speciellt när man som jag bygger upp ett slags självförakt. Jag 
hade kunnat ha ett fast jobb, fått göra si och så och tjäna de pengarna. Men det får jag väl 
skylla mig själv för att jag valde att inte ta ett sånt avtal.”
— Man, 23 år, inhoppsvikarie som webbredaktör på lokaltidning.

Ingen av respondenterna uppgav detta som någonting som påverkade deras 
arbetsprestation negativt.
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5.2.1 Hur trivs respondenterna med sin icke fasta 
anställning?

 Utav de sju olika respondenterna var det ingen person som uttryckligen sa sig vara 
missnöjd med sin anställningsform på den direkta frågan. En av respondenterna påpekade 
att det var stressigt men att hon i övrigt trivdes bra, en annan beskrev det som roligt men 
listade samtidigt en del negativa aspekter av det.
 Endast tre av de sju respondenterna svarade att de hellre vill ha en fast anställning (än 
deras nuvarande anställningsform) när intervjun genomfördes. Om man tittar på Isaksson 
& Gunnarssons studie från 2001 är detta en fristående men särskilt viktig faktor både för 
hur du trivs med din anställning, och hur trygg du upplever att den är.
 Huruvida detta betyder att samtliga faktiskt trivs med sin nuvarande anställningsform är 
svårare att tyda. För även om ingen säger sig vara uttryckligen missnöjd, och den faktiska 
majoriteten inte vill ha en fast anställning i nuläget, så belyser de genomgående i 
intervjuerna flera av vad som går att betrakta som negativa konsekvenser snarare än 
positiva, utav det som går att koppla direkt till anställningsformen.
 Ett exempel som visar på detta är att på frågan ”hur ser du på lagen om 
anställningsskydd?”, så resonerade respondenterna på ett av två sätt. Antingen så ansåg 
de sig vara för okunniga för att ta ställning, eller så resonerade de kring fasta anställningar 
som något positivt och icke fasta anställningar som någonting negativt. Nedan följer ett 
exempel:

”Tudelad. Jag pratade med schemaläggaren här om dagen. Det positiva är ju att det ger 
många en chans att få in en fot, även om det inte blir fast. Jag har deras plats på CV:t 
vilket är bra. Kanske skulle jag inte ha den möjligheten utan Las. Annars tycker jag att det 
är väldigt problematiskt hur mediehusen utnyttjar den. Det innebär en otrygghet för många 
unga, som inte vet om de får vara kvar. Det innebär också att de som får fast jobb, de 
sitter där de är lite grann. De blir tvungna för trygghetens skull. Tar ett jobb de inte trivs 
med.”
— Kvinna, 26 år, inhoppsvikarie som reporter på Sveriges Radio P1.

 I exemplet ovan framgår det att respondenten i detta fall kopplar samman otrygghet för de 
som inte är fast anställda, samtidigt som ett fast jobb innebär motsatsen. Trots detta trivs 
hon bra som just inhoppsvikarie, och ställde sig tveksam till om hon själv skulle vilja ha ett 
fast jobb.
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 Även den enskilde respondent som tackat nej till ett fast jobb (och heller inte ville ha det 
just nu) resonerade kring Las utifrån föresatsen att en fast anställning är någonting tryggt 
och positivt, och att en icke fast anställning är någonting otryggt och negativt.
 Det som framgår är att oavsett om respondenten själv betraktar sin egen situation som 
trygg eller otrygg, så är den breda generaliseringen bland de som svarar på frågan om Las 
att ett fast jobb är bra, ett icke fast jobb är mindre bra.

 Nedan följer ett citat från en av respondenterna som uttryckligen ville ha en fast 
anställning, men som ändå svarade att han trivdes med sin anställningsform.

”Det är skönt, jag har jobbat som inhoppsvikarie förut, det är bra mycket jobbigare där jag 
är i livet nu. När man pluggar är inhopp skönt, men nu vill man ha mer kontroll. Det blir en 
falsk trygghet. Nu har jag min plan och min schemaläggning, men bara fram till april. Sen 
är det ingen som vet.”
— Man, 25 år, heltidsvikarie som webbredaktör på SVT lokalstation.

 Respondenten betraktar möjligheterna till erbjudande om fast tjänst som ”noll, inte en 
chans”. Men samtidigt resonerar han kring den trygghet han känner och betraktar den som 
falsk. Det är dock samma respondent vars övriga svar hade likheter med det som Nygren 
kallar för kompetenstrygghet; han är en av de respondenterna som både upplever att han 
väntas vara multikompetent och betraktar sig själv som multikompetent.

 Om man kombinerar det Nygren lyfter om kompetenstrygghet med Isaksson & 
Gunnarssons studie från 2001 så går det att placera samtliga respondenter i någon av 
kategorierna. Det vill säga att respondenten finner nödvändig trygghet för att trivas med 
sin anställningsform antingen genom att lita på behovet av sin egen kompetens, eller 
genom att helt enkelt inte ha som ambition att inneha en fast anställning just nu.
 Det kan vara en möjlig förklaring till att det genom respondenternas svar framstår som att 
de genomgående betraktar fasta anställningar som någonting positivt, även om de alla i 
olika utsträckning trivs med sin nuvarande anställningsform.
 I intervjusvaren finns det ingen korrelation mellan huruvida respondenten själv vill ha en 
fast tjänst och huruvida respondenten talar om fasta tjänster som någonting mer positivt 
än en icke fast anställning.
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5.2.2 Hur upplever respondenterna att de kan uppfylla de 
krav på självständighet som ställs på dem under tiden de är på 
arbetsplatsen?

 Samtliga respondenter beskrev att de på sin arbetsplats väntades vara självständiga 
(autonoma) i sitt arbete, i olika utsträckning. Svaren varierade från ”väldigt självständigt” till 
”självständigt men aldrig ensam”.
 En större variation uppstod däremot mellan respondenterna på frågan hur självständigt de 
själva upplevde att de jobbade samt huruvida de betraktade denna självständighet som 
någonting eftersträvansvärt. Nedan följer ett citat från en respondent som upplevde att hon 
väntades jobba ”väldigt självständigt”.

”Jag tar beslut själv och jag är den som bestämmer vad som ska läggas ut. Jag delar 
ansvaret med en annan tjej, hon håller mer koll på andra redaktioner men vi bestämmer 
vad vi ska publicera.”
 — Kvinna, 23 år, heltidsvikarie som sociala medier-redaktör på rikstäckande dagstidning.

 Hon talar om självständighet på arbetsplatsen som någonting skönt och roligt och 
beskriver det som utvecklande, en positiv form av ansvar. Däremot så beskriver hon en 
brist på vägledning och råd på hennes arbetsplats, och att introduktionen till den roll hon i 
dag innehar var väldigt kort.
 Nedan följer ett citat gällande självständigt arbete från en respondent som också 
upplevde att han väntades arbeta självständigt; på en skala 6 av 10 med egna ord.

”Ungefär som jag förväntas. Svårt att göra något annat än det som förväntas. Vi sitter fyra 
vid samma bord, man bollar ju alltid. Man är inte lämnad åt sitt öde. Men man blir ju inte 
hållen i handen heller.”
— Man, 23 år, inhoppsvikarie som webbredaktör på lokaltidning.

 Precis som i det första exemplet så beskriver ovanstående respondent självständighet på 
arbetsplatsen som någonting eftersträvansvärt. För detta uppger han att självständighet är 
något positivt ur ett för företaget ekonomiskt perspektiv, och drar paralleller till 
multikompetens. Däremot upplever han personligen att självständighet är någonting 
tråkigt, och framhåller det som en möjlig anledning till att han är webbredaktör och inte 
reporter.
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 Han upplever dessutom att råd och vägledning är tillgängligt i den utsträckning han 
behöver det. Detta rör dock i hans fall småsaker, snarare än ”utvecklingssamtal”.
 Nedan följer ett sista citat gällande självständigt arbete från en respondent som 
uttryckligen sa att han var ”nästan alltid ensam i arbetet”.

”Jag kan nog vara lite mer att jag försöker känna in, jag vill nog ha lite mer teamwork 
kanske. Då kan det vara att man märker det på mig. Jag kanske inte är 100% (så 
självständig som de vill att jag ska vara).”
— Man, 25 år, inhoppsvikarie som reporter på produktionsbolag (radio).

  Till skillnad från de två tidigare exemplen är den sistnämnda respondenten inte på något 
vis positivt inställd till självständigt arbete. Han beskriver det som glädjelöst, även om han 
inte vill att man ska göra riktigt allt ihop heller.
 Men trots att han nästan alltid är ensam i arbetet så beskriver han råd och vägledning 
som väldigt tillgängligt i den mån han behöver det, även om han återkommer till att han 
väntas göra allt själv.
 Han var inte ensam om att uppleva att han inte arbetade så självständigt som han 
förväntades göra, men det är jämfört med övriga respondenter ändå ett undantag i 
sammanhanget.

 Enligt Nygren & Dobek-Ostrowska så finns det en klar korrelation mellan professionell 
autonomi och trivsel på arbetsplatsen, vilket i detta sammanhang kan anses både styrkas 
och försvagas av respondenternas svar.
 Det är ofrånkomligt att samtliga respondenter både beskriver det som att de trivs på 
arbetsplatsen och att de väntas vara autonoma; och i varierande grad faktiskt är det. Men 
eftersom att båda faktorerna är undantagslösa så finns det inget att titta på för att 
upptäcka en eventuell koppling mellan de två, så som Nygren & Dobek-Ostrowska 
beskriver det.
 Däremot så framgår det att det bland respondenterna var blandat huruvida man själv 
faktiskt ansåg att professionell autonomi var någonting positivt eller eftersträvansvärt. Den 
sistnämnda respondenten beskriver självständigt arbete som ”glädjelöst”, medan den 
andra respondenten av de tre i avsnittet citerade också håller det som något han specifikt 
gärna undviker.
 Utifrån dessa sju respondenter syntes ingen av de kopplingar som kan väntas mellan 
autonomi och dels trivsel på arbetsplatsen, dels tidigare arbetslivserfarenhet. Det enda 
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som kan påstås styrka det sistnämnda var att den respondent som talade absolut mest 
positivt om autonomi och sin egen självständighet också var den respondent med mest 
arbetslivserfarenhet.
 Vad som däremot kan sägas är att medan samtliga respondenter ansåg att de väntades 
arbeta självständigt, så var det ingen respondent som ansåg sig inkapabel till att göra 
detta; varken utifrån sin anställningsform eller kompetens. I stället var det viljan att göra 
det som påverkade, något som inte heller gick att koppla till anställningsformen.
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6. Slutsatser och slutdiskussion

 Detta kapitel är ämnat till att i huvudsak besvara syftet. För svar på de enskilda 
frågeställningarna, se resultat och analys.

6.1 Slutsatser

 I den absolut enklaste formen så går det utifrån denna studie att säga att 
anställningsformen för respondenterna i denna studie påverkade respondenternas 
arbetsprestation.
 Det går att peka på flera tillräckligt återkommande konsekvenser av inhoppsvikariat och 
heltidsvikariat. Den första, mest återkommande konsekvensen är den kortsiktighet som är 
en effekt av den tidsbestämda anställningen. Detta påverkar arbetsprestationen framför 
allt utifrån vilka arbetsuppgifter man åtar sig, men också vilket förhållningssätt man har till 
dessa arbetsuppgifter.
 En annan, nästan lika återkommande konsekvens, är olika former av stress; för vissa på 
arbetsplatsen, för andra utanför arbetsplatsen. Även om stressen som respondenterna 
pratade om inte nödvändigtvis var direkt kopplad till anställningsformen, så gick det att dra 
tydliga paralleller mellan de två.
 En tredje återkommande konsekvens som många men inte alla pratade om var den extra 
motivation som uppstod under den tidsbestämda anställningen; en önskan att bevisa sig 
själv. Detta både i form av att möjligtvis kunna se sitt vikariat övergå till en fast anställning, 
men också för att försäkra sig om en god referens till nästa vikariat.

 Vad som däremot är svårare att dra slutsatser kring är huruvida dessa konsekvenser i 
stort är att betrakta som positiva eller negativa.
 I denna studie är det problematiskt att titta på huruvida konsekvenserna är positiva eller 
negativa av två anledningar:
 För det första är studien kvalitativ utan generaliserande ambitioner. Således är det orimligt 
att söka efter mönster bland respondenterna eftersom att urvalet är för litet. Det hade gått 
att skriva om vad studien indikerar utifrån respondenternas egna subjektiva upplevelser, 
men svaret på frågeställningen är för individuellt beroende vilket leder mig in på nästa 
anledning.
 För det andra så kan samma konsekvens vara positiv för den ena respondenten, och 
negativ för den andra. Medan en respondent talade om kortsiktigheten som det enskilt 
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mest negativa med sin anställningsform, talade en annan respondent om kortsiktigheten 
som det mest positiva.
 Vad gäller stress så var den enda gemensamma faktorn just att respondenterna i olika 
grad upplevde någon form av arbetsrelaterad stress; men även här var det individuellt om 
man betraktade det som positivt eller negativt. Medan vissa respondenter pratade om 
existentiell ångest, talade andra om positiv stress och falsk trygghet.
 Vad gäller den extra motivation som respondenterna pratade om så är det inte bara en 
fråga om huruvida respondenterna själva upplever det som positivt; utan även från vilket 
perspektiv man väljer att betrakta den delen av resultaten. Respondenternas svar indikerar 
att det är samma mekanismer som står bakom den extra motivationen och den 
arbetsrelaterade stressen som respondenterna känner utanför arbetsplatsen. För denna 
studie är det metodologiskt omöjligt att undersöka huruvida detta i slutändan förbättrar 
eller försämrar arbetsprestationen.
 
 Resultaten är som utifrån ovan redovisat inte generaliserbara, varken teoretiskt eller 
empiriskt. Däremot är de att betrakta som indikatorer, särskilt de resultat som faller in 
under tidigare vedertagna teorier. Det som framgår är att anställningsformen påverkar 
arbetsprestationen, med tydliga indikationer på vilka huvudsakliga faktorer som spelar in. 
Det som återstår är att undersöka hur det påverkar den faktiska arbetsprestationen, vilket 
inte kan göras genom respondenters subjektiva upplevelser.
 Vad studien däremot om något vidare bekräftat så är det i första hand att 
respondenternas upplevelse av stress i stor utsträckning går att betrakta som ett fall av 
Karasek & Theorells ”job strain model” (Dahlgren, 2006, s. 19).
 Det andra studien åtminstone tydligt indikerar är att ingen av respondenterna pratade i 
nämnvärd utsträckning om professionell otrygghet. Det går att förklara som ett fall av att 
samtliga respondenter antingen infaller i vad som kallas för kompetenstrygghet (Nygren, 
2011, s. 61); eller att de helt enkelt inte ämnar att ha ett fast jobb vid intervjutillfället, vilket 
tidigare studier visat korrelerar med den upplevda tryggheten (Isaksson, Gunnarsson, 
2001, s. 12).

6.2 Slutdiskussion

 Det som i framtida forskning vore av värde utifrån mina resultat är dels att vidare bekräfta 
det som dessa sju respondenter indikerar på ett större urval i samma population. Jag tror 
att urvalets storlek i sig motverkar eventuella möjligheter att se mönster. Denna studie 
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lämnar de tre huvudsakliga faktorerna (kortsiktighet, stress och motivation) som helt 
individuella, frånkopplade från att vara negativa eller positiva. Det betyder naturligtvis inte 
att de nödvändigtvis är helt neutrala, utan enbart att det inte går att generalisera kring 
utifrån dessa resultat.
 Något jag hade gjort annorlunda i efterhand, utifrån den kunskap jag nu har, vore att 
specifikt fokusera djupare på de tre faktorerna som var återkommande för respondenterna 
och ignorerat mycket av det som senare kom att framstå som irrelevant. Eventuellt hade 
ett mindre strukturerat intervjuschema passat bättre för att vara mer öppen för att borra 
djupare i det som respondenten själv upplevde som särskilt påtagligt eller viktigt. Viljan att 
varje intervju skulle vara den andre så lik som möjligt känns i efterhand nästan irrelevant.

 Slutligen vill jag tillägga att jag fann det särskilt intressant hur respondenterna betraktade 
sin egen anställningsform för sig själva, och på ett mer generellt plan. När de själva 
pratade om sina vikariat så var de åtminstone på direkta frågor positivt inställda till sin 
anställningsform. Samtliga trivdes på arbetsplatsen och samtliga trivdes med 
anställningsformen. Majoriteten ville inte ens ha en fast anställning vid intervjutillfället.
 Men när jag senare ställde frågan om Lagen om anställningsskydd, och dess effekter, så 
blev det med ens (för de som svarade, vilket inte var alla) tydligt hur de skiftade och 
pratade om fasta anställningar som enbart positivt, och icke fasta anställningar som enbart 
negativt.
 Utifrån detta fick jag känslan av att det finns ett konsensus bland unga journalister i dag 
att fasta anställningar är något bra, och att Las motverkar detta (vilket tidigare studier 
också visat, se Kazamaki:1993). Vad som var intressant var dock att ingen av dessa sju 
respondenter verkade anse att detta gällde just dem.
 Vad detta indikerar ämnade aldrig denna studie att besvara. Men det jag tar med mig om 
just Las är att utav dessa sju respondenter fanns det gott om exempel på de som både väl 
och länge kunde såga lagen och dess effekter.
 Däremot fanns det inget exempel på någon respondent som i dagsläget betraktade lagen 
som ett problem för hen själv.
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Bilaga 1: Intervjuschema

Personuppgifter:
Namn:
Ålder:
Kön:
Examensår:
Arbetsplats:
Titel:
Anställningsform:
Tid på nuvarande arbetsplats:
Tidigare arbetsplatser (som journalist):

Anställning och arbetsplats:
Hur skulle du beskriva din arbetsuppgifter?
Hur trivs du med dessa?
Hur trivs du på arbetsplatsen i allmänhet?
Vilka faktorer skulle du nämna som viktigast för att du ska trivas på din arbetsplats?
Hur många av dessa upplever du att din nuvarande arbetsplats uppfyller?
Vilka möjligheter har du att påverka detta? (T ex byta yrkesroll under en period, påverka 
arbetstider, etc)
Hur trivs du med din anställningsform?
Hur ser du på möjligheterna att din nuvarande anställning leder till ett erbjudande om fast 
jobb på din nuvarande arbetsplats?
Hur ser du på lagen om anställningsskydd?
Vill du ha ett fast jobb, hellre än det du har nu?
Hur upplever du att din anställningsform påverkar din arbetsprestation?
Upplever du att det finns någon hierarkisk avgränsning mellan de fast anställda och de 
icke fast anställda?
(Om ja) Hur känner du att det påverkar din arbetsprestation?
Hur ser uppdelningen ut mellan fast anställda och icke fast anställda på din arbetsplats?

Hälsa och stress:
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Under det senaste året, hur ofta har du varit sjuk eller mått så pass fysiskt dåligt att det 
påverkat din arbetsprestation?
Har du under det senaste året jobbat fast du var så pass sjuk att det påverkade din 
arbetsprestation?
(Om ja) Varför gjorde du det?
Är du ofta stressad på arbetsplatsen?
(Om ja) Vilka konsekvenser upplever du att det leder till?
Är du ofta stressad utanför arbetsplatsen?
(Om ja) Vilka konsekvenser upplever du att det leder till?
Tror du att din anställningsform påverkar hur stressad du känner dig på arbetsplatsen?
Tror du att din anställningsform påverkar hur stressad du känner dig utanför 
arbetsplatsen?
Hur hanterar du den stress du upplever på arbetsplatsen?
Hur hanterar du den stress du upplever utanför arbetsplatsen?

Utbildning
Var tog du din journalistexamen?
Hur känner du att din utbildning förberedde dig för vad som väntas av dig i yrket?
Var det något du kände fattades?
Vad är det i din utbildning du känner att du har mest användning av?

Autonomi
Hur pass självständigt upplever du att du väntas jobba?
Hur pass självständigt jobbar du? (För specificering, som t ex vilka delar av arbetet som 
sker självständigt)
Ser du att jobba självständigt som något eftersträvansvärt, eller tvärtom?
Hur pass tillgängligt är råd, vägledning etc, i den mån du känner att du behöver det?
Vilka är det du söker dig till för vägledning och råd? (t ex producenter, redaktörer, 
kollegor).

Konvergens
Skulle du säga att du väntas vara multikompetent på din arbetsplats?
Skulle du beskriva dig själv som multikompetent?
Hur ser du på det multikompetenta idealet som genomsyrar journalistiken i dag?
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Nyhetsurval
Hur pass delaktig är du i ditt egna nyhetsurval? Det vill säga de nyheter du själv 
producerar.
Vilka andra personer är inblandade?
Hur pass delaktig är du i nyhetsvärderingen av de nyheter du själv producerar?
Vilka andra personer är inblandade?
Finns det något ideal och/eller självbild på din arbetsplats som du känner påverkar 
nyhetsurvalet? (T ex marknadslogiken, public service-idealet, etc. Utveckla om 
nödvändigt)
Hur skulle du beskriva denna självbild och/eller ideal?

Har du någonting att tillägga gällande det vi pratat om?
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