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Sammanfattning 
 
 
 
Vi har gjort en undersökning av frilansjournalisters marknadsföring av sig själva. Ämnesvalet 
låg nära till hands, eftersom vi båda har en bakgrund på medie- och journalistinstitutioner.  
Vi har sett och hört hur tiderna har blivit kärvare i mediebranschen i stort och ville veta hur 
det förhöll sig på frilansmarknaden.  
Vi har utgått från Henrik Ugglas teorier om varumärkets funktioner samt Evert Gummessons 
så kallade 30R inom relationsmarknadsföring.  
Som forskningsstrategi använde vi oss av fallstudier, med semistrukturerade, personliga 
intervjuer som undersökningsmetod. För att få grepp om både säljares och köpares perspektiv 
intervjuade vi inte bara frilansjournalister, utan också redaktörer. Totalt sex frilansar och tre 
redaktörer.  
Vi har kommit fram till att varumärken spelar en underordnad roll för den genomsnittlige 
frilansjournalisten. I alla fall efter att en grundläggande identifikation har gjorts, där 
redaktören förstår att frilansjournalisten är professionell. 
Betydligt viktigare är skapandet och vårdandet av relationer till uppdragsgivarna. Det är 
nyckeln till att förstå tidningen och skapa tillit – och förhindrar att affärsetiken urholkas. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund  
  
Journalist är, till skillnad från till exempel civilingenjör och läkare, inte en skyddad titel. Vem 
som helst kan kalla sig journalist. Men för att få jobb i dag krävs i praktiken att man har 
någon form av journalistisk utbildning. Under 90-talet började den sista generationen av 
lågutbildade journalister fasas ut, de som har gått den så kallade långa vägen. Bland dem i 
journalistkåren som är över 50 år saknar ungefär en femtedel utbildning utöver obligatorisk 
skola, medan detta knappt existerar bland de yngre (under 35).1  
Numera utexamineras årligen nästan 900 journalister från högskolor och tvååriga 
folkhögskolor. På 20 år, mellan 1983 och 2003, ökade denna typ av journalistutbildningar 
från fem till 25 – det vill säga en ökning med 400 procent!2 Till det kommer ett antal privata 
alternativ, till exempel Poppius och Medieskolan, vars reklamaffischer syns på tunnelbanan. 
Totalt sett ökade antalet yrkesaktiva journalister anslutna till Svenska Journalistförbundet 
(SJF) med tolv procent mellan 1993 till 2003, från 13 394 till 14 966. Parallellt har de flesta 
stora redaktioner blivit betydligt mindre, vilket enligt SJF har lett till en överetablering av 
journalister på arbetsmarknaden. Ett exempel är att det sommaren 2003 inkom 12 000 
ansökningar till 850 sommarvikariat.3 
På förbundets hemsida går att läsa:    

 
Guldåren för den traditionella reportern med säker och stabil anställningstrygghet är över. 
Gradvis har man ersatt det med ett arbetssätt i form av otrygga anställningar, 
projektanställningar och allt fler tvingas frilansa för att överleva. Den ökade 
ägarkoncentrationen inom medierna har lett till en försämring av kvalitén och 
mediearbetsgivare ser allt mer journalism som ett sätt att tjäna pengar. I flera länder i 
Europa har detta lett till att andelen frilansjournalister är fler än de fast anställda.4 

 
SJF beslutade därför på ett styrelsemöte att ”förbundet ska arbeta för att antalet 
utbildningsplatser i de journalistiska grundutbildningarna minskas, så att antalet nyutbildade 
journalister varje år står i bättre proportion till arbetsmarknadens behov”.5 

Så även om frilansmarknaden är växande har också pressen på frilansjournalisterna ökat. 
Enligt tidningen Journalisten vittnar flera frilansar om att tiderna blivit ”betydligt kärvare” 
under de senaste åren. Det är nödvändigt att jobba mer specialiserat och ha inarbetade 
relationer med tidningar.   
Lustigt nog finns bland frilansarna både SJF:s bäst betalda journalister och de som är kraftigt 
undersysselsatta. På förbundet tror man också att det i frilanskollektivet finns en dold 
arbetslöshet.6  

                                                
1 Hadenius & Weibull, 2003, s. 357-358 
2 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=6070, 2005-10-10 
3 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=5060, 2005-10-10 
4 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38444&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2005-10-10  
5 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=5125, 2005-10-10 
6 http://www.journalisten.se/a.aspx?article_id=6070, 2005-10-10 
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I en studie gjord som en del av ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet, med ursprungsinitiativ av Frilans Riks, undersöks 
frilansjournalisternas arbetsvillkor närmare.7  
Över huvud taget tycks försörjningen vara ett stort problem för frilansare, hela 39 procent 
”anser sig inte ha en rimlig försörjningsnivå med tanke på den tid och de insatser de lägger 
ner på sitt jobb”. Dessutom kan inkomsterna variera mycket från månad till månad (i 41 
procent av fallen). Det ligger nära till hands att anta att det här ligger i yrkets natur, men över 
hälften (56 procent) uppger att de arbetar för ”en eller ett fåtal stadiga uppdragsgivare”. 
Endast sju procent söker hela tiden nya. 
Även om det ger bilden av en relativt trygg tillvaro framgår det av intervjuerna att det också 
innebär en risk.  
 

Att binda upp sin ekonomi på ett fåtal stadiga uppdragsgivare gör en mer sårbar vid 
eventuella neddragningar. Det är nämligen en erfarenhet att man först drar in på 
frilansuppdragen när det ska sparas på en redaktion. Ett annat problem med att endast 
arbeta för ett fåtal stadiga uppdragsgivare är att man lätt blir ”nischad”. Man hamnar i ett 
fack som det sen kan vara svårt att ta sig ur. 

 

Studien visar också att många har valt journalistyrket och frilanstillvaron av ideella eller 
professionella skäl – och därför upplevs sökandet av och säljandet till uppdragsgivare som 
oerhört slitsamt.  
 

Man måste hela tiden ligga på, vara drivande och sälja sig själv för att få in tillräckligt 
med pengar. 

 
De frilansare som har många korta uppdrag önskar några få fasta uppdragsgivare, medan de 
som redan har det gärna ser dessa uppblandade med lite nyare kontakter.  
 

Ambitionerna verkar alltså vara att hitta en lagom blandning av lösa och fasta 
förbindelser. 

 
Det intressanta är att hur mycket frilansarna än vill förneka det tycks affärsmässigheten vara 
minst lika viktig, om inte viktigare, än själva hantverket. Det belyses väl i studien genom ett 
citat från en av de intervjuade journalisterna: 
 

För har jag lärt mig något, så är det att kontakter är A och O. Du behöver inte vara den 
mest lysande skribenten, men du ska kunna ditt hantverk och ditt språk och du ska 
lämna dina manus i tid. 

 
En personlig erfarenhet av det här var när en av uppsatsförfattarna, som har gått en 
journalistutbildning, skrev en artikel på frilansbasis och sålde den till en stor morgontidning. 
Det var en lång artikel som täckte nästan en hel sida, men på en redaktion som betalade dåligt 
för materialet. Vilket upplevdes som lite tråkigt. Men kommentaren artikelförfattaren fick av 
sin före detta lärare (också aktiv som frilansare) ändrade på det. Han sa att det var en bra sida 
att synas på av marknadsföringsskäl, den var läst och respekterad av många. Han brukade 
själv ”slänga ihop några rader” och skicka dit när han hade tid över – knappast för pengarna, 
utan just för att synas.   
Det gav (frilans)journalisten in spe en lättnad, eftersom det verkade som att även 
journalisterna tycktes få leva efter marknadens regler – där alla ges en chans, men samtidigt 

                                                
7 Allvin & Aronsson, 2000, s. 6ff 
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en viss sorg, eftersom bilden av den oberoende, kreative och idealistiske frilansaren fick sig 
en törn.  
 
 

1.2 Problemformulering 
Hur använder sig frilansjournalister av varumärken och relationer i sin marknadsföring av sig 
själva gentemot dagspressens redaktörer? Vad kan göras bättre? 
 
 

1.3 Syfte 
Om frilansjournalisterna, som antytt ovan, är riktiga idealister, misstänker vi att många av 
dem inte tänker speciellt marknadsmässigt. Eftersom de befinner sig på en tuff marknad kan 
det innebära problem. Vi vill därför ur marknadsföringsperspektiv ta reda på hur de jobbar 
och ser på sig själva, men även hur deras kunder ser på dem.  
Vår utgångspunkt är en hypotes om att frilansjournalisterna brister i marknadsförings-
medvetenhet, och vi vill utröna huruvida den hypotesen stämmer eller inte. Gör den det vill vi 
slutligen komma med förslag på förbättringar. 
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2. Teori 
 
 
 
 
 

2.1 Varumärket  
 
 
I första paragrafen i Varumärkeslagen (VmL) finns en definition av begreppet varumärke.  
 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 
dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.  

 
I svenskan finns bara ett ord för varumärke, medan man i engelskan skiljer mellan trademark 
och brand – där det förstnämnda avser varumärkes juridiska natur och det senare det 
kommersiella. Ibland kan det alltså vara svårt att veta om man talar om varumärket som 
juridisk rättighet eller som konkurrensmedel. Vi kommer dock uteslutande fokusera på 
varumärket som konkurrensmedel.8  
 
 

2.2 Varumärkets funktioner 
 
 
Trots köparens och säljarens olika avsikter i relation till varumärket förenas de av två 
faktorer: Ekonomiska och psykologiska.  
Man kan säga att varumärket skapar två slags barriärer, en inträdesbarriär mot konkurrenter 
och en utträdesbarriär för lojala kunder (”man vet vad man får”). Ett starkt varumärke ger 
innehavaren, vad som kan kallas för, en psykologisk skalfördel.  
Om köparen vill byta leverantör måste denne ändra sitt köpbeteende och sina förväntningar, 
varpå en psykologisk omställningskostnad uppstår. Det ekonomiska motivet leder till en 
investering i psykologi, med ambitionen att bygga förutsättningarna för vissa önskvärda 
intryck hos köparen.9  
För köparen är förhållandet det omvända – psykologiska behov och kulturellt bundna 
önskemål ligger till grund för ekonomiska beslut i relation till varumärket. Kalkylerade 
överväganden sammanflätas med hemliga önskningar.  
Uggla citerar Light (1995): 
  

A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand identifies a promise. It 
is more than a trademark. It is a trustmark of enormous value.  

 

                                                
8 Melin, 1997, s. 18 
9 Uggla, 2001, 27-28 
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Och Uggla menar att poängen är att ”om det finns ett löfte som kunderna kan lita på och som 
håller över tiden, finns det också förmodligen goda förutsättningar att bygga varumärken och 
därmed skapa och upprätthålla viktiga värden”.10 
 

 
 

2.2.1 Köparens perspektiv 
 
Identifikation 
Identifikation är en tankemässig funktion som hjälper kunden att reducera tiden och därmed 
också kostnaden att hitta rätt. Den som redan har identifierat ett varumärke kan välja mellan 
produkter inom ett visst varumärke, men slipper välja mellan olika varumärken.  
Ytterst bygger identifikation på en idé om enhetlighet och långsiktighet – vi identifierar det 
kända, det som ger en känsla av trygghet och varaktighet.  
Uggla menar att identifikation är en kraftfull egenskap, inte minst i miljöer där köpare 
översvämmas av information.11 
 
 
Status och prestige 
Status och prestige är två viktiga aspekter som kan påverka köparens självbild – alltså den 
person man vill identifiera sig med genom att använda ett visst varumärke. Kapferer skiljer 
mellan en generaliserad yttre bild av varumärket (reflektion) och en inre projektion av den 

                                                
10 Uggla, 2001, s. 29 
11 Ibid., s. 30-33 
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• förenklar påverkan 
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KÖPAREN 

SÄLJAREN 

Figur 1. Varumärket från köparens och säljarens perspektiv. Uggla, 2001, s. 30 
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man vill vara (självbild och aspiration). Han påpekar också att vi borde vädja mer till 
självbilden än till reflektionen hos människor utan någon speciell relation till varumärket. 
Status och prestige kan variera mellan olika geografiska och värderingsmässiga kulturer. 
Vissa grupper av människor kan vara helt omedvetna om ett varumärkes existens eller 
position, medan det för andra representerar en mycket stark känsla av självuttryck.12 
 
 
Kvalitetsgaranti 
Även om ett företag vet att dess produkt har hög kvalitet måste det också försöka styra den 
upplevda kvaliteten hos köparen. Det är ett subjektivt begrepp, som skiljer sig från den 
faktiska kvaliteten – som anses objektiv. Varumärkesinnehavarens uppgift är därför att 
”översätta märkesproduktens faktiska kvalitet till kvalitetsförväntningar”.13 Uggla säger 
mycket riktigt att ett varumärke med tiden kan bli en garant för en viss nivå av kvalitet.  
Kvalitetsgarantin hjälper därför till att reducera den upplevda risken – relaterat till både 
funktionella och emotionella aspekter. Eftersom de flesta människor är riskaverta litar de mer 
på en tydlig avsändare, som anses minska den upplevda risken.  
Riskreduktion är huvudsakligen en funktionell fördel, men det finns också känslomässiga och 
psykologiska motiv för valet av vissa varumärken före andra. Alla människor har behov, 
kopplade till drifter för att reducera spänning eller obalans, och när behoven sammansmälter 
med ett kulturellt sammanhang utanför individen uppstår önskemål med inslag av status och 
prestige. Uggla skriver: 
 

Det finns behov av mat och transporter, men önskemål om lyxkrogar och Porschebilar. 
Önskemålen uppstår i ett kulturellt och kommersiellt sammanhang utanför individen. 
Varumärken signalerar specifika önskemål mot vissa homogena delar av en marknad, s k 
segment.14 

 
 

2.2.2 Säljarens perspektiv 

 
Differentiering 
Utgångspunkten för att jobba med varumärken bygger på en önskan att kunna differentiera sig 
– särskilja sig från sina konkurrenter. Och därmed bli fri att sätta sina egna priser. Men 
självklart hör önskan också ihop med det faktum att teknologi och produktfördelar i sig själva 
inte längre är tillräckliga för differentiering.  
För de flesta företag i dag gäller en mer sofistikerad differentieringsstrategi än den klassiska 
4P-modellen (pris, produkt, plats, påverkan). De jobbar aktivt med att skapa mening kring 
sina produkter genom varumärkesidentitet. Kommunikationen av företagssymbolen, 
produkten, varumärkets personlighet och hela organisationen bakom kan vara avgörande 
aspekter i differentieringen.  
Enligt Kapferer bygger varumärkesidentitet just på en grundläggande tanke om att 
varumärken har förmågan att tala – de kan bara existera om de kommunicerar. 
Varumärkesinnehavaren kan bara påverka varumärkets fysik och personlighet. De fysiska 
kännetecknen är ofrånkomliga och fungerar som varumärkets ryggrad och påtagliga 
mervärde. Den traditionella marknadsföringen fokuserar där på kunnande och klassisk 
positionering. Och Kapferer tillstår att det fysiska är viktigt – men inte allt!   

                                                
12 Uggla, 2001, s. 33-35 
13 Melin, 1997, s. 43-44 
14 Uggla, 2001, s. 35-36 
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Varumärket kan alltså sägas ha en personlighet, vars karaktär byggs upp genom 
kommunikation. På det sätt som varumärket talar om sina produkter och tjänster visar det 
även de drag varumärket skulle ha haft om det vore ”mänskligt”. Enligt Kapferer är just det 
enklaste sättet att snabbt skapa personlighet att ge varumärket en talesperson eller maskot.15  
 
 
Identifikation 
Enligt Melin är en av varumärkesinnehavarens mest vitala uppgifter ”att medvetandegöra 
konsumenterna om den egna märkesproduktens existens, dvs skapa märkeskännedom”. Ur 
säljarens perspektiv är det viktigt att ta sig igenom informationsbruset. Melin introducerar 
Aakers begrepp recognize och recall – där det senare syftar på spontan erinran, medan det 
förstnämnda ”kräver viss assistans som hjälper minnet på traven”. Svårast att uppnå, men 
samtidigt mest givande, är naturligtvis recall.16  
Det Melin kallar för märkeskännedom likställer vi med det Uggla kallar identifikation (ur 
säljarens perspektiv). Det är en egenskap hos varumärket som förenklar återköp och kan bidra 
till att skapa lojalitet hos företagets kunder. Konsekvensen kan bli en mer kostnadseffektiv 
marknadsföring med en förenklad påverkan där säljaren inte behöver påminna köparen varje 
gång på nytt. När köparen sedan känner igen varumärket bidrar det också till att förenkla nya 
produktintroduktioner.17  
 
 
Koherent budskap  
Koherens, eller överensstämmelse, ger varumärket en tydlig positionering, där kunderna 
känner igen sig och etablerar en förtroendefull relation till varumärket. Detta bidrar till en 
förenklad segmentering för säljaren.18 
Melin skriver att den outtalade tanken med positionering är att tillskansa sig en position i 
konsumentens medvetande och på sikt bygga upp märkeslojalitet.19 
 

Positioneringen av framgångsrika märkesprodukter har ofta varit baserad på samma 
kärnvärde under lång tid. […] Målsättningen är att det kärnvärde som 
positioneringskonceptet baseras på förmedlar ett i något avseende attraktivt och relevant 
mervärde för konsumenterna.20 

 
Men det finns en viss risk med att varumärket blir för intimt förknippat med en viss 
produktkategori. Det kan göra det svårt att särskilja varumärket, vilket på sikt kan leda till att 
det förfaller.21  

                                                
15 Kapferer, 2003, s. 99ff 
16 Melin, 1997, s. 41 
17 Uggla, 2001, s. 44-45 
18 Ibid., 2001, s. 45 
19 Melin, 1997, s. 146 
20 Ibid., s. 151 
21 Ibid., s. 149 
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2.3 Relationsmarknadsföring 
 
 
Definition 
Enligt Gummesson har 4P-teorin länge dominerat dagordningen inom marknadsföringen i 
egenskap av ”överställd struktur”. Han kritiserar den för att ha blivit för leverantörsorienterad, 
att det bara handlar om att styra kunden så mycket som möjligt. Gummesson avvisar dock inte 
teorin i sig, mest hur den har använts i praktiken, men ger den i dag en biroll istället för en 
huvudroll.22  
Utvecklingen illustreras i figuren nedan. 

 
Gummessons kortfattade definition av Relationsmarknadsföring (RM) är: 

 
Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 
interaktion i centrum. 

 
Dessa relationer kräver givetvis minst två parter som står i kontakt med varandra. Den 
grundläggande relationen i marknadsföringen är den mellan leverantör och kund.  
Nätverk uppstår i sin tur när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. I alla 
relationer, oavsett konstellation, utför parterna aktiviteter och samspelar med varandra – vilket 
benämns interaktion. 23  
RM är inte begränsat till en viss sorts produkt eller kund, utan kan tillämpas på många 
marknadsföringssituationer.  
 

Observera att detta inte betyder att den skall tillämpas på samma sätt i alla företag. Den 
måste appliceras med hänsyn tagen till det unika i varje marknadsföringssituation. Det 
generella och specifika måste bedriva ett konstruktivt samspel.24  

 
RM framställs ofta som motsatsen till transaktionsmarknadsföring, ”the one shot deal”. Inom 
transaktionsmarknadsföring kan inte det faktum att en kund har köpt en vara förutspå 

                                                
22 Gummesson, 1995, s. 322 
23 Ibid., s. 16-17 
24 Ibid., s. 316 – vår avkursivering  

Relationer 

Nätverk 
 

Interaktion 

MARKETING       
MIX, 4P: 

• Produkt 
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• Påverkan 
• Plats 

RM: 
• Relationer 
• Nätverk 
• Interaktion 

Plats 
Påverkan 

Produkt 

Pris 

Figur 2. Övergång från 4P i centrum och relationer, nätverk och interaktion som stöd, till relationer, nätverk 
och interaktion i centrum och 4P som stöd. Gummesson, 1995, s 322.  
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sannolikheten för ett nytt inköp. Inte ens om en rad inköp har gjorts. En kund kan använda 
samma leverantör upprepade gånger på grund av höga utträdesbarriärer, men utan att känna 
samhörighet med leverantören eller utan vilja att påbörja en närmare bekantskap. 
Transaktioner har varken historia eller minne, och de blir inte sentimentala. 
Inom RM betonas lojalitet, särskilt konsumentlojalitet.  
 
Enligt Christopher, Payne och Ballantyne i Gummesson bör ett företag utveckla sina 
relationer med kunderna så att de stärks. Detta illustreras med hjälp av deras lojalitetstrappa, 
som börjar med en första kontakt med ett kundämne. Vilket förhoppningsvis leder till en 
första affär och därmed en ny kund. En återkommande kund kallar de för klient – där en 
långsiktig relation har skapats, men med potential att stärkas. I de nästkommande stegen blir 
klienten supporter och slutligen en aktiv marknadsförare åt leverantören.25 
Företag har huvudsakligen ägnat sig åt de tre första stegen på trappan, och slarvat med de 
högsta. Det är där som RM, enligt Gummesson, kommer in i bilden. 
 
Gummesson säger att RM-filosofin måste konverteras till konkreta relationer som kan bli en 
del av ett företags marknadsföring och affärsplanering, med andra ord: Operationalisera RM. 
Det har han gjort genom att definiera 30 relationer – känt som 30 R.  
Gummesson poängterar att alla 30 R inte är användbara för alla företag i alla situationer, utan 
det handlar om att ”välja en anpassad relationsportfölj i marknadsplaneringen”.  
Vi har därför valt ut några ”R” som vi anser vara applicerbara på och nödvändiga för 
frilansjournalisten. De flesta R:en blev inaktuella för att de avsåg stora företag, med allt vad 
det innebär av massmarknadsföring, olika avdelningar internmarknadsföring, under-
leverantörer och så vidare (vilket handlade om R4-R9, R11-R12, samt R19-R30). R3 plus 
R14-R17 valde vi bort för att de avsåg områden som inte har med frilansjournalistens tillvaro 
att göra. Alla 30 R finns dock bifogade som bilaga. 
 
 
R1: Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund  
Det Gummesson kallar för den klassiska dyaden är själva fundamentet för ett kommersiellt 
utbyte – det är ”marknadsföringens moderrelation”.  Alltså, relationen mellan leverantör och 
kund.  
Det speciella med RM är att här betonas inte, som det vanligen har gjorts, strävan att skaffa 
nya kunder. Istället poängteras värdet i att ”behålla, vårda och utveckla existerande 
relationer”. Man betraktar kunden som företagets knappa resurs. Gummesson nämner att det 
bland marknadsförare finns en ny trossats som säger att det är fem till tio gånger dyrare att 
skaffa en ny kund än att behålla en existerande.  
Detta ska dock inte tolkas som att man till varje pris ska behålla en kund – denne kan få 
ändrade behov eller helt enkelt vara olönsam. Det viktiga är att inte förlora kunder (man vill 
ha) på grund av negligens, försenade leveranser, dålig service eller felaktig prissättning.  
Gummesson nämner en bilförsäljare i Dallas – världens mest framgångsrike 
Cadillacåterförsäljare – som har räknat ut att en livslång kund är värd 332 000 dollar (1994) i 
form av inköp av service av bilar. Hans syn sammanfattas så här: 
 

• If you’re good to your customers, they’ll keep coming back because they like you.  
• If they like you, they’ll spend more money. 
• If they spend more money, you want to treat them better. 
• If you treat them better, they’ll keep coming back and the circle starts again. 26  

                                                
25 Gummesson, 2002, s. 17 
26 Ibid., s. 35-45 
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Enligt Laurelli i Gummesson ska säljaren arbeta på tre plan: Ett rationellt, ett viljemässigt och 
ett känslomässigt. Det förstnämnda kräver professionell kunskap och förmåga att bygga upp 
en relation kring själva sakfrågan. Detta genom att klarlägga kundernas behov och önskemål – 
och därefter övertyga om fördelarna med just ens egna varor eller tjänster.  
Förmågan att jobba viljemässigt handlar om att inte ge upp.  
Och slutligen det känslomässiga planet, där säljaren ska utveckla en social relation som gör att 
kunden uppskattar att göra affärer med denne.27 Om kunden, eller i vår utvidgade tolkning – 
leverantören, finns på avstånd ”och bara är ett procenttal eller en anonym massa” minskar de 
etiska krav som när man står nära kunden (eller leverantören). Gummesson nämner en 
antropologisk hypotes som säger att ärlighet i utbytesrelationer står i omvänd proportion till 
det sociala avståndet.28  
I den sociala relationen mellan leverantör och kund utbyts löften, till exempel om betalning, 
vilket skapar förväntningar. Dessa måste infrias från bägge håll för att en god relation ska bli 
bestående. Det är den affärsetik som gör det möjligt för alla parter att lita på varandra. Det 
minimerar behovet av byråkrati och juridik.29 Gummesson menar att enkla saker som att träffa 
kunden eller äta lunch tillsammans påverkar inställningen. Han säger: 
 

Min slutsats är otvetydig: Man kan bara förstå kunder om man regelbundet träffar 
kunder, tränar sin empati och reflekterar över sina iakttagelser.

30 
 
 
R2: Den klassiska triaden: triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrenter 
Gummesson anser att konkurrens är av godo när  
den fungerar, men att det inte är någon 
universalkur. Konkurrensen ses som drivkraften 
till utveckling och en nödvändig förutsättning 
för välfärd.  Men ingen känd marknad har 
fungerat utan regelverk, och Gummesson 
betraktar marknadsjämvikt genom den så 
kallade osynliga handen som inget annat än en 
idealiserad teori.  
Nya regler ger förutsättningar för nya relationer 
och ny sorts konkurrens. Gummesson nämner 
avregleringtrenden sedan 80-talet som ett 
exempel.  
RM betonar samverkan, men den blir inte effektiv utan konkurrens och regleringar. Därför 
inför Gummesson begreppet marknadsföringsjämvikt – baserad på de tre krafterna 
konkurrens, samverkan och regleringar/institutioner. För att regleringar (exempelvis lagar och 
bestämmelser) ska tillämpas i praktiken behövs institutioner som informerar samt möjliggör 
och övervakar verkställandet. Genom konkurrens skapas relationer mellan kunder och många 
potentiella leverantörer.  Kunden ges ett val och leverantören kan aldrig vara säker på att ha 
kunden som i en liten ask. Eller vice versa. 
  

Även om RM betonar samverkan vill jag se RM som en syntes av konkurrens, samverkan 
och regleringar/institutioner […] Frågan är vilken kombination av dessa tre faktorer som 
skapar balans – marknadsföringsjämvikt – i varje specifik situation.31 

                                                
27 Gummesson, 1995, s. 42-46 
28 Ibid., s. 97 
29 Ibid., s. 42-46 
30 Ibid., s. 97 

Figur 3. Marknadsekonomins tre krafter som 
tillsammans kan skapa marknadsförings-jämvikt. 
Gummesson (1995).  
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R10: Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos maktföretaget 
I ekonomisk teori talas om monopol när det endast finns en leverantör på marknaden och 
monopsoni när det endast finns en kund. Gummesson använder sig av ordet monopol i båda 
fallen, eftersom det är ett accepterat vardagsord för makt – en asymmetrisk relation där den 
ena parten har ett övertag över den andra. Det företag som har detta övertag benämns 
maktföretag.  
 

Genom att vara beroende av en god kund har också den lille leverantören en trygghet, 
även om tryggheten är tidsbegränsad. Storkunden kan också vara beroende av löpande 
leveranser och ”switching-costs” till annan leverantör kan vara kännbara, vilket ger 
underleverantören makt. Detta gäller särskilt om företagen befinner sig i ett strukturellt 
beroende genom att ha integrerat sina system och produktutveckling.32 

 
Konkurrens är inte en garanti för att monopolsituationer inte uppstår. Om alla företag i en 
bransch finns med i allianser, personliga nätverk och branschföreningar blir de i realiteten 
maktföretag, trots att de verkar konkurrera. Gummesson talar då om maktbranscher.  

 
Konkurrensen sätts ur spel genom att alla i branschen beter sig på samma sätt och 
fokuserar intresset på varandra snarare än kunden. På så sätt har kunden inte något direkt 
val, eftersom alla de andra leverantörerna är lika bra eller lika dåliga.33  
 

Eftersom Gummesson, som nämnts ovan, säger att monopol kan verka i båda riktningarna – 
från kund mot leverantör och tvärtom, tolkar vi det som att ovanstående citat också gäller i ett 
omvänt sammanhang.  
I vissa fall försvarar Gummesson monopolbildningar, exempelvis av mänskliga och 
säkerhetsmässiga skäl, men allmänt sett menar han att marknadsekonomin fungerar bäst när 
det finns en pågående strävan efter balans mellan konkurrens, samverkan och 
regleringar/institutioner – det vill säga marknadsföringsjämvikt.34  
 
 
R13: Parasociala relationer: relationer via symboler och objekt  
De parasociala relationerna är till skillnad från de övriga R:en inte en relation till människor, 
utan objekt, symboler och andra fenomen. Människors relationer till företag samt deras varor 
och tjänster är ofta opersonliga, men ändå viktiga i marknadsföringen genom den bild de 
förmedlar.  
 

Dessa relationer konkretiseras i associationer till företagsnamn, varumärken, kända 
företagsledare eller andra personer som symboliserar företaget.35  

 

                                                                                                                                                   
31 Ibid., s. 52 
32 Gummesson, 1995, s. 104 
33 Ibid., s. 105-106 
34 Gummesson, 2002, s. 98 
35 Gummesson, 1995, s. 120 
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INDIVID 

 
Bostadens 

lokalisering 
 

Sportutövande 

 
Elever i 

samma skola 

Mans- och 
kvinno- 

organisationer 

 
Etnisk 

gemenskap 

 
Personliga 

vänner 

 
Gemensam 

religion 

 
Familj 
Släkt 

 
Mentorer 

R18: Personliga relationer och sociala nätverk 
I figuren till höger 
sammanfattas de olika typer 
av sociala relationer som 
finns enligt Gummesson. 
Han menar att bildandet och 
underhållandet av dessa är 
den viktigaste uppgiften för 
företags- och marknads- 
ledning samt för säljare. I 
många fall kan de sociala 
nätverken rent av vara 
viktigare än de professionella 
relationerna och kompetens.  
 
 

I många kulturer gör man 
inte affärer med okända 
och även där man kan 
tänka sig att göra affärer 
med okända, gör man det hellre med dem man känner och tycker om. Även i IT:s 
tidsålder kommer de personliga relationerna att vara centrala. De är det mest stabila i 
affärslivet och kan bl a bidra till att utjämna dåliga konjunkturer.36 

 
Det genomgående kännetecknet för personliga nätverk är att de är stängda för icke-
medlemmar. Det finns dock flera olika sorter, och något som enligt Gummesson har fått allt 
större uppmärksamhet på senare tid är könsbundna nätverk – genusnätverk. Detta sedan 
”kvinnor slutit sig samman i kvinnonätverk för att stödja varandra mot den delvis osynliga 
konspiration som formella och informella mansnätverk kan tänkas innebära”. Den starkaste 
typen av nätverk är emellertid vänskaps- och familjebaserade, präglade av kravet att 
medlemmarna inte får bryta mot oskrivna lagar.  
 

Familjen och släkten skapar affärsrelationer som är förankrade i starka värderingar och 
känslor och som inte heller känner nationella gränser.37 

 
Gummesson ger flera exempel på hur familje- och vänskapsband har påverkat affärer. Vi 
väljer dock att presentera ett eget, som ligger nära vårt undersökningsområde.  
En redaktör på en svensk tidning hade publicerat en känd forskares senaste kritik mot en 
konkurrerande disciplin. Redaktörens äkta hälft, som sympatiserade med forskarens 
motståndarsida, lät förstå att det inte var uppskattat – och veckan därpå syntes därför en 
okänd, till och med omtalad som medioker, skribent på debattsidan med en artikel för den 
kritiserade disciplinen. 
 
Gränsen mellan sociala och professionella relationer har alltmer suddats ut – ”arbetet blir en 
del av livsstilen även på fritiden”. Att träffa konkurrenter och föra informella samtal blir 
väsentligt, exempelvis genom medlemskap i branschföreningar.38  
 

                                                
36 Gummesson, 1995, s. 155 
37 Ibid., s. 158 
38 Ibid., s. 160 

Figur 4. Olika typer av relationer som tillsammans bildar en 
individs sociala nätverk. Gummesson, 1995.  
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3. Metod 
 
 
 
 
 

3.1 Hermeneutik  
 
 
Inom hermeneutiken försöker man få grepp om omätbara, mänskliga och existentiella 
faktorer. Med andra ord ”hur det är att vara människa i en given situation i ett givet 
sammanhang”. Grundstenen, och kunskapsformen, är tolkning av sociala aktörer och texter, 
vilket i slutändan skall leda till förståelse.  
Denna förstående och tolkande inriktning ställs ofta i motsättning till positivismen – som har 
naturvetenskapen som förebild. Inom hermeneutiken, till skillnad från positivismen, anses 
uppgiften inte vara att lägga fram fasta lagar för mänskligt beteende, utan att göra mänskligt 
beteende förståeligt – hur hon upplever sig själv och sin omgivning. Tanken är att man ska 
komma så nära det studerade fenomenet som möjligt för att få största möjliga förståelse. 
 
Inom hermeneutiken finns fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring – som tillsammans bildar den hermeneutiska processen. 
Ursprungligen betydde ”tolka” att översätta, vilket det i överförd betydelse fortfarande gör – 
men genom förmedling av innebörder och betydelser. Tolkningen är den handling där man 
inför sig själv och andra presenterar sin förståelse.  
Ödman i Gustavsson menar att förståelse är ett mycket svårt begrepp, som endast låter sig 
definieras genom synonymer. En sådan är insikt. Det som inträffar när ”vi finner lösningen på 
ett föremåls eller en människas gåta och vi plötsligt uppfattar vad vi ser detta föremål eller 
denna människa som”. En mer djupgående förståelse, som påverkar ens livsstil, kallar Ödman 
för hermeneutisk förståelse.  
Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor. Utan denna 
skulle vi inte kunna få förståelse, eftersom vi behöver en utgångspunkt och en riktning.  
Det hermeneutiska förklaringsbegreppet innehåller sällan regelrätta orsaksförklaringar, som i 
naturvetenskapen. Ödman menar att man kan tala om ett nedtonat förklaringsbegrepp, 
”humanvetenskaplig förklaring” – förklaringar av en handlings eller ett föremåls ändamål.  

 
Tolkningar innehåller mycket ofta förklaringar eller bygger på dem. Det sammanhänger 
med att vi måste förklara för att förstå, och omvänt: för att kunna förklara något måste vi 
först ha förstått det vi förklarar. […] Tolkning blir på detta sätt syntesen mellan förklaring 
och förståelse, och förförståelsen utgör det fundament på vilken hela den hermeneutiska 
processen vilar.39 

 
  

                                                
39 Ödman i Gustavsson, 2003, s. 76-77 
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Sambanden mellan det vi ska tolka, 
förförståelsen och det sammanhang som det 
ska tolkas i brukar illustreras av den så 
kallade hermeneutiska cirkeln (till höger). 
Det blir tydligt att forskningen består av 
ständiga rörelser mellan helhet och del: 
 

[…] Mellan det vi ska tolka och den 
kontext det tolkas i, eller mellan det vi ska 
tolka och vår egen förförståelse. Hur delen 
ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur 
delarna tolkas. Hur fenomenet ska tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och 
omvänt.40  

 
Forskaren måste alltså placera in fenomenet i ett sammanhang, eller kontext, för att kunna 
utläsa dess mening. Det är där man kan skaffa fram ”de nycklar man måste ha för att kunna 
förstå dem”.41 
 
 

3.2 Fallstudie  
 
 
Vi har använt oss av fallstudier som vår övergripande forskningsstrategi. Enligt Bryman sätter 
en del forskare likhetstecken mellan kvalitativ forskning och fallstudier.42 Somliga ortodoxa 
uttolkare av fallstudier skulle kanske hävda att vi inte har gjort en fallstudie – men vi har 
definitivt gjort en kvalitativ studie. Det viktiga för oss är egentligen inte epitetet, utan 
strategins innehåll. Och den stämmer hur som helst bra överrens med hur somliga beskriver 
just fallstudier.   
En definition av Gummesson lyder: 
 

Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis 
saknas och när det rör sig om komplexa fenomen.43  

 
Nedan följer en längre förklaring av begreppet fallstudier utifrån de punkter Denscombe ställt 
upp44:  
 
I en fallstudie kan man ägna sig åt detaljer och därmed göra en studie på djupet, snarare än på 
bredden. Tanken är att man ska kunna skaffa sig vissa värdefulla och unika insikter som en 
mer ytlig undersökning, exempelvis survey, inte skulle kunna göra.  
 
Fallstudier är användbara för att utreda komplexiteten i en given situation. Det finns ett fokus 

på relationer och processer, som ger forskaren en möjlighet att ta itu med fallet i dess helhet 
– och se hur de olika delarna påverkar varandra. Fallstudier tenderar alltså att vara holistiska. 

                                                
40 Gilje & Grimen, 1992, s. 191 
41 Ibid., s. 188-189 
42 Bryman, 1997, s. 106 
43 Gummesson i Gustavsson, 2003, s. 116 
44 Denscombe, 2000, s. 41-44 
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Figur 5. Den hermeneutiska cirkeln. Ödman i Gustavsson s. 78. 
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Den mening som människor tillskriver sitt eget och andras beteende måste sättas in i ett 
sammanhang. 
 

Fallstudiens verkliga värde är att den erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa 
resultat kan uppstå – mer än att bara ta reda på vilka dessa resultat är. 45  

 
Det studerade fallet är vanligen något som existerar före forskningsprojektet (och som 
kommer fortsätta att göra det när undersökningen är avslutad). Det är inte ett konstlat 
experiment, utan ett fenomen som återfinns i en naturlig miljö.  
 
Inom fallstudier tillåts man använda flera källor och flera metoder. Denscombe anser att ”alla 
lämpliga metoder och källor kan användas för att undersöka de relationer och processer som 
man finner intressanta”. Exempelvis kan observationer kombineras med insamling av 
dokument och informella intervjuer.  
 
Gummesson säger att det ofta framhålls att åtminstone fem eller tio fall krävs för att man ska 
få meningsfyllda resultat som kan generaliseras. Eftersom en enkätundersökning rimmar illa 
med fallstudiebaserad forskning – där man ska gå på djupet – rekommenderar Gummesson att 
man använder sig av teoretiskt urval.  
 

Det innebär att man börjar med det fall som bedöms mest givande. Man går sedan vidare 
och utforskar fler fall som kan ge motsägande eller kompletterande information till dess 
man bedömer att de senaste fallen inte gav något väsentligt tillskott (avtagande 
avkastning av information). När denna mättnad (”saturation”) nåtts, så slutar man.46  

 
Allmänt så blir fallen ytligare behandlade, inom givna resurser, ju fler de blir. Gummesson 
hävdar att man kan studera ett fåtal fall även om man vet att mättnad inte är nådd – men 
poängterar samtidigt att det då är viktigt att vara medveten om konsekvenserna. 
   
 

3.2.1 Urval  
 
 
På SJF:s webb47 finns en definition på frilansjournalist som vi har använt oss av som 
avgränsning: 
 

För att bli frilansmedlem ska följande uppfyllas:  
- du ska huvudsakligen arbeta som journalist  
- din inkomst ska vara minst 6900:- i månaden  
- du ska kunna styrka att du haft den inkomsten som frilansjournalist i minst fyra 
månader. 

 
Vi har emellertid inte haft som krav att respondenterna ska vara medlemmar i SJF, bara 
uppfylla denna definition. Det vill säga att de skulle kunna bli medlemmar.  

                                                
45 Bryman, 1997, s. 80 
46 Gummesson i Gustavsson, 2003, s. 126 
47 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38350&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2005-11-16 
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På samma webbplats finns den så kallade ”frilanskatalogen”, en sökmotor där journalister kan 
välja att registrera sig för att potentiella kunder ska kunna kontakta dem vid behov. Den 
återkommer vi till nedan.  
Ytterligare ett urvalskriterium har varit att frilansjournalisterna inte ska vara för etablerade 
eller för oetablerade. Åt ena hållet att de är allmänt kända eller har varit aktiva i mer än 20 år. 
Och åt andra hållet att de har jobbat mindre än ett år.  
 
Urvalsprocessen 
Vi inledde med att kontakta redaktörer på de olika typer av tidningar som vi hade bestämt oss 
för att fokusera på, närmare bestämt: Morgontidningar, kvällstidningar och mindre (dagliga) 
tidningar utanför de tre storstäderna. Eftersom vi visste att de som köper in mest 
frilansmaterial på tidningarna är featureredaktionerna48 inriktade vi oss på dem. 
De vi slutligen fick tag på var: Carin Ståhlberg på DN Söndag, Elisabeth Montgomery på 
Expressens Hallå!-bilaga och Roger Berglund, featurechef på Uppsala Nya Tidning. 
Utifrån dessa tidningar började vi systematiskt leta i frilanskatalogen efter journalister som 
jobbat för just dessa. Detta för att få största möjliga kongruens. I de fall då det inte var möjligt 
– åtminstone tidningar av samma typ.  
 
I sökandet efter respondenter gjorde vi ett så kallat subjektivt urval. Det innebär att vi 
”handplockade” våra respondenter. Som Denscombe skriver används termen ”vid situationer 
då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska 
undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just 
dessa ger de värdefullaste data”.49 
 

I själva verket väljs de ut med ett speciellt syfte i åtanke, och detta syfte återspeglar de 
utvalda människornas eller företeelsernas särskilda kvaliteter och deras relevans för 
undersökningstemat. Ur forskarens synvinkel blir frågan: ”Mot bakgrund av det jag redan 
vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som jag studerar, vem 
eller vad kommer sannolikt ge den bästa informationen?”50 

 
Varje frilansjournalist i katalogen har möjligheten att skriva en presentation, och med 
vägledning av dessa kontaktade vi de mest lämpliga. De som inte kunde eller ville ställa upp 
på en intervju frågade vi i stället om tips på kollegor som matchade våra urvalskriterier. 
Parallellt började vi alltså att arbeta med ett så kallat snöbollsurval. Urvalet växte sedan som 
en rullande snöboll efterhand som vi bad de nytillkomna personerna att i sin tur föreslå nya 
namn. 
 

Snöbollsurval är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, i synnerhet när 
det används i ett småskaligt forskningsprojekt. […] Dessutom kan forskaren komma varje 
ny person nära, eftersom forskaren på sätt och vis har blivit framhjälpt av den person som 
föreslog honom eller henne. Forskaren kan använda förslagsställaren som en slags 
referens för att öka sitt anseende och sin trovärdighet, i stället för att närma sig den nya 
personen på ett opersonligt sätt.51 

 
Det blev tydligt vid några tillfällen att referensen kunde göra stor nytta. Ett avvaktande 
tonläge kunde snabbt förbytas när ett bekant (och antagligen förtroendeingivande) namn 
nämndes.  

                                                
48 Feature = ungefär längre, fördjupande reportage 
49 Denscombe, 2000, s. 23 
50 Ibid., s. 23 
51 Ibid., s. 24 



Idealister eller företagare? 

 

 20 

En annan snöboll vi satte i rullning kom från en bekant frilansjournalist som gav oss en lista 
med namn på kollegor som matchade våra kriterier.  
 
De sex frilansjournalister som slutligen deltog i vår undersökning är: 
 
• Erik Olkiewicz. Har frilansat sedan 1995, varvat med kortare och längre anställningar på 

olika tidningar (bland annat Vecko-Revyn och Expressen). Erik har frilansat för exempelvis 
Expressen, Amelia, SvD och Café.  

 
• Pamela Collin. Har frilansat sedan 2000. Har jobbat för bland annat DN, Metro och Allas. 

 
• Thomas Heldmark. Har jobbat som frilans, ”med diverse avbrott”, sedan 1997. 

Huvudsakliga arbetsgivare är fackförbundspress, men han har också skrivit för exempelvis 
DN och Metro. 

 
• Johanna Westlund. Har frilansat sedan september 2004. Skriver för bland annat 

Kristianstadbladet, Göteborgs-Posten och Svensk Bokhandel.  
 
• Madeleine Salomon. Har jobbat som frilans i 16 år. De största uppdragsgivarna har varit 

Expressen, Aftonbladet, DN och SvD.  
 
• Elin Fredrikson. Har frilansat sedan september 2004. Jobbar nästan uteslutande för 

Göteborgs-Posten, men en del för Borås Tidning.  
 
 

3.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuer som undersökningsmetod rekommenderas när forskaren vill undersöka emotioner, 
erfarenheter och känslor. Sådant som inte kan redovisas med bara ett ord eller två. Samma sak 
gäller med frågor som kan uppfattas som känsliga.52 Det tyckte vi stämmer väl överens med 
såväl hermeneutiken (att komma så nära det studerade som möjligt) och vår uppfattning om 
frilansmarknaden – i synnerhet i fråga om relationer däri.  
 
Vi har gjort semistrukturerade, personliga intervjuer. Det innebär, i tur och ordning, att vi 
använde oss av ett frågeschema med färdiga ämnen och frågor – i ett möte med en respondent 
åt gången. Vi höll oss flexibla vad det gällde ämnenas ordningsföljd, följdfrågor och 
respondenternas utrymme att utveckla sina svar. Med andra ord gav vi dem öppna 
svarsmöjligheter – och det fick ta den tid det tog. Tidsåtgången varierade något. Från knappt 
en timme till drygt en och en halv timme. 
Att dra en skarp gräns mellan semistrukturerad och ostrukturerad intervju är inte helt enkelt, 
de befinner sig på en ”glidande skala”. Det gemensamma, som skiljer dem från strukturerade 
intervjuer, är i alla fall ”deras villighet att låta de intervjuade använda sina egna ord och 
utveckla sina egna tankar”, eftersom det är ett bättre sätt att upptäcka saker i undersökningar 
som utforskar personliga erfarenheter och känslor.53  
Det finns något intressant med hur respondentens tankar vandrar iväg, eftersom det kan peka 
på något viktigt.  

                                                
52 Denscombe, 2000, s. 132-133 
53 Denscombe, 2000, s. 135-136 
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[…] Avvikelser från ämnet i en kvalitativ (ostrukturerad) intervju ses som en 
kunskapskälla, eftersom de visar på något av det som intervjupersonen upplever vara 
viktigt. Ostrukturerade intervjuer inom kvalitativ forskning skiljer sig således från 
surveyintervjuer inte bara till formen, utan också när det gäller intresset för vilket synsätt 
och vilka uppfattningar som undersökningspersonerna har.54 

 
Våra frågescheman finns som bilaga – en för frilansjournalister, och en för redaktörer.  
Frågorna utvecklades delvis spontant under det tidiga uppsatsarbetets gång, och senare mer 
målmedvetet – med den teoretiska referensramen i åtanke. Den första delen av schemat 
handlar om varumärken, och den andra om relationer. (De olika delarna skiljs åt med ett 
streck).  
 
Vi spelade in intervjuerna både analogt och digitalt för att försäkra oss om att inte gå miste 
om något. Vi använde oss av en diktafon med kassettband och en mp3-spelare. Parallellt 
gjorde vi anteckningar, där vi kunde fokusera på reflektion och iakttagelser, eftersom vi kunde 
överlåta det totala fokuset på det verbala till tekniken. I största möjliga mån satte vi oss mer 
eller mindre direkt efteråt och transkriberade intervjuerna, det vill säga skrev ut dem i 
textform. 
 
  

3.3 Metodkritik  
 
 
Mättnad och generaliserbarhet 
Vi upplevde att en viss mättnad hade nåtts vad det gällde frilansjournalisterna, när vi kände att 
många hade svarat i samma riktning. Däremot tror vi att några fler redaktörer kunde ha 
behövts för att närma sig mättnad, eller kanske snarare fler redaktörer inom samma 
tidningskategorier. Vi prioriterade emellertid frilansarna, eftersom det ändå var dem som 
undersökningen skulle fokusera på.  
Allmänt sett verkar det här med generaliserbarhet vara ett infekterat ämne i 
samhällsvetenskaplig forskning. Vi tror att vi har lyckats belysa åtminstone frilansarnas 
perspektiv ganska väl, men inser likväl att det kan vara mycket svårt att dra generella 
slutsatser som gäller för hela kåren utifrån detta. Frågetecken kring fallens representativitet 
och kårens homogenitet kan exempelvis alltid ställas.  
En del av ansvaret överlämnar vi dock till läsaren av uppsatsen, som Denscombe säger: 
 

De som läser forskningsrapporten använder informationen för att bedöma i vilken 
utsträckning dessa resultat får generella konsekvenser för alla andra av samma typ, eller i 
vilken utsträckning resultaten är begränsade till just det exempel som fallstudien tar 
upp.55  

 

                                                
54 Bryman, 1997, s. 60 
55 Denscombe, 2000, s. 50 
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Intervjuareffekten  
Man kan inte utgå från att det respondenterna säger i en intervju automatiskt återspeglar 
sanningen. Det gäller ”vad de säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de säger 
att de tänker”. Särskilt kan uttalandena påverkas av forskarnas, det vill säga 
uppsatsförfattarnas, identiteter – ålder, etnicitet, titlar och så vidare.56  
Vi har under intervjuernas gång noterat att en majoritet av respondenterna har frågat i 
efterhand om de har svarat ”bra” eller ”rätt”. Det kan alltså inte uteslutas att de i viss mån har 
skräddarsytt svaren för att få det att stämma med vad de tror att vi tyckte eller ville höra. 
Samtidigt vill vi inflika att ingen av de intervjuade hade fått se frågorna på förhand, de kände 
bara till det övergripande ämnet. Således var alla svar spontana.  
 
 
Hämningar 
Det går inte heller att utesluta att respondenterna har hämmats av bandspelarens 
metallglänsande närvaro. Denscombe skriver att: 
 

Intervjun är en konstlad situation […] där människor talar ”för protokollet”, vilket kan 
vara skrämmande för vissa människor.57 

 
 

                                                
56 Denscombe, 2000, s. 163 
57 Ibid., s. 163 
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4. Empiri & Analys 
 
 
 
 
 

4.1 Varumärkesanalys 
 
 

4.1.1 En fast punkt i tillvaron  
 
Uggla skriver att identifikation (ur köparens perspektiv) handlar om att reducera tiden och 
kostnaden för en kund att hitta rätt. Det bygger ytterst på en idé om enhetlighet och 
långsiktighet – vilket ger trygghet och varaktighet.  
 
Samtliga redaktörer anger att de har en väldigt stor arbetsbelastning. Det ligger också i linje 
med vad en majoritet av frilansjournalisterna har sagt om redaktörerna. Carin uttryckte det 
kärnfullt: 
 

”Vi får så otroligt mycket förslag från frilansare. Vi skulle nästan kunna ha en separat tjänst på DN 
Söndag som tar emot frilansmaterial. Det tar väldigt mycket av min tid”, säger hon.  
 
Roger säger vidare att UNT har gjorts mer styrd efter ämnen, och att om man är helt ny räcker det 
inte bara med en god idé. Frilansarna måste ha lite tur. ”Om vi har egna idéer vänder vi oss till 
någon som vi redan har kontakt med – vanligen någon som tidigare jobbat på UNT, kanske som 
vikarie. Vi känner dem, vet vad de kan och vet att formatet passar dem”, säger Roger. 
 
Elisabeth säger detsamma, att hennes tidning numera är väldigt mallad, och att de måste lägga ut 
jobben ”på sådana som vi vet har jobbat för oss mycket”.  

 
På samma sätt som UNT och Hallå! är mallade anser vi att även DN Söndag är mallad på det 
sättet att Carin om och om igen understryker de höga kraven på stilistik.  
Sammantaget anser vi att identifikationsfunktionen hos frilansjournalisternas varumärken 
borde vara ganska stark om Ugglas teori stämmer – dels på grund av redaktörernas stress och 
dels för att frilansen måste vara ”anpassad” till respektive tidnings format. Journalisterna kan 
skriva om olika teman, men inom ramarna för tidningens mall. Alltså slipper redaktörerna leta 
mellan varumärken, frilansar, utan kan fokusera på att göra det inom de redan identifierade.  
 
Mycket riktigt har respektive redaktör ett litet antal återkommande frilansjournalister. Roger 
säger att han har tre-fyra stycken att ringa vid behov och Elisabeth säger att hon mest jobbar 
med kontrakterade experter (som har varsin sida) – och i övrigt med sådana som kan formatet. 
Carin säger att de också har tre kontrakterade ämnesreportrar (alltså någon form av experter) 
som är med ”i princip varje vecka” och ytterligare fem-sex stycken övriga frilansar.  
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På frågan om värdet av att ta in nya svarar Roger: 
 

”Man ska vara medveten om det merarbete vi har med frilansresurser. Du ska jaga upp en person, 
kolla om de kan, presentera idén, och så vidare. Det är många faktorer som väger in. Det handlar 
mycket om hur mycket tid vi har själva, det är ju ganska mycket administration kring det här”. 

 
Vi tror att identifikationen faktiskt är en tämligen viktig funktion, eftersom redaktörerna tycks 
hålla sig till dem de har ”hittat”. I de kommande avsnitten går vi närmare in på vad det är 
redaktörerna anser önskvärt att kunna identifiera i ett varumärke för att känna sig säkra.  
 
 

4.1.2 Blingbling på redaktionerna 
 
Som Uggla skriver finns det en poäng med att vädja till en kunds självbild genom den status 
och prestige användandet av ens varumärke medför. Men vi har inte kunnat se att det är en 
funktion som fungerar i den normala frilansjournalistens varumärke. Varken utifrån vad 
redaktörerna eller frilansarna själva säger.  
 

Pamela säger exempelvis: ”Vissa kan bara genom sitt namn ha ett ingångspris på 30-40 tusen, men 
de flesta av oss lever inte under de omständigheterna. Jag är en av tusentals frilansjournalister. Det 
finns inga sådana överväganden”.  

  
Över huvud taget när vi pratar om frilansjournalister som varumärken med respondenterna 
refererar de flesta bara till allmänt kända namn: Linda Skugge och Jan Guillou nämns till 
exempel titt som tätt. Vi får intrycket av att de har svårt att se den vanlige frilansjournalisten 
som varumärke – och kanske kan det hänga ihop med bristen på just status och prestige? 
 

Madeleine om varumärkestänk: ”Jag tror inte det ligger i yrkesrollen faktiskt. Folk i min ålder har 
inte riktigt fattat att det är ett viktigt begrepp. Vi har fortfarande någon lite glad och bohemisk 
inställning”.  
 
Och som Erik säger om kända journalister: ”Det är ena ligan, den som syns väldigt mycket utåt. 
Andra ligan är sådana som jag och mina jämnåriga kolleger. Vi är kända för en hyfsad stor krets 
av kolleger, redaktörer och fotografer – men är egentligen inte kända utanför den kretsen”. 

 
Detta fick oss att fundera på vad redaktörerna hade att säga om kända journalister.  
 

”Vi har en del krönikörer som vi medvetet har köpt för att de är den och den personen. De är ju ett 
varumärke i sig själva, som när vi köper deras texter och publicerar dem regelbundet blir en del 
som stärker vårt varumärke. Men det kräver ganska väl etablerade frilansjournalister för att de 
verkligen ska ha ett eget varumärke”, säger Roger. Han tillägger också att krönikörerna kan vara 
kända på annat sätt än som journalister, till exempel som författare eller debattörer.  
 
Elisabeth säger: ”Katerina Janouch är ett exempel på en person som tar betalt – inte för det jobb 
hon lägger ner, utan för det namn hon har. Linda Skugge är också ett sådant varumärke. Kan man 
som Katerina Janouch bli ett sådant namn har man det väldigt förspänt som frilansreporter. Då kan 
man sitta hemma och casha in medan andra får slita hårdare”. 
 
Carin säger att en person som Peter Englund (akademiledamot) är bra att ha med för DN. ”Det är 
aldrig fel att ha med en person som Peter Englund, eftersom han skriver väldigt bra. Men därmed 
inte sagt att vi skulle säga ja till allt vad han föreslår, bara för att det är han. Det ska passa i den 
mixen som är DN Söndag”, säger hon.  
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Vårt intryck är att det inte räcker med att vara ett inarbetat namn i branschen för att kunna 
tilltala redaktörernas självbild. Att våra frilansjournalisters namn inte får dem att malligt gå 
genom korridoren i tidningshuset. För det tror vi att det krävs namn som är kända för en 
bredare allmänhet. 
Vi anser att samtliga redaktörer ger uttryck för en önskan att knyta kända namn till sig (och 
sin tidning). Även om det bara är Elisabeth som klart och tydligt säger att de kända namnen 
kan generera mycket pengar är vår sammanvägda tolkning att så är fallet. Att kunna tilltala 
självbilden hos en redaktör tror vi är det som i ekonomiskt avseende kan skilja agnarna från 
vetet – celebritet från knegare.  
 
 

4.1.3 Redaktörer = rädda aktörer? 
 
Ett varumärke kan med tiden, som Uggla skriver, bli en garant för en viss nivå av kvalitet. 
Denna kvalitetsgaranti hjälper till att reducera den upplevda risken. Men som Melin säger 
måste man då se till att försöka styra den upplevda kvaliteten – till skillnad från den faktiska.  
 
Ett köp av en artikel utgår nästan alltid från en idé, alltså inte en färdig produkt. Vi talar med 
andra ord om den berömda grisen i säcken. Det har framgått tydligt utifrån intervjuerna med 
såväl redaktörerna som frilansarna. Eftersom priset sätts innan produkten är levererad borde 
det vara viktigt för redaktörerna att kunna lita på att resultatet blir som förväntat, det vill säga 
att de upplever en kvalitetsgaranti i frilansjournalistens varumärke.  
 
På frågan vad som är viktigt hos en frilans och skapar tillit svarar redaktörerna som följer: 
 

”Att han har bra idéer och skriver bra. Och vet vad som passar. Har lärt sig hur vi skriver eller hur 
vi jobbar. Och så kan det handla om deadline”, säger Elisabeth. 
 
”En bra frilansjournalist är en som kan skriva bra och som gör ett bra jobb helt enkelt. Som man 
kan lita på. Man vill att de ska ha vänt på alla stenar, man ska kunna lita på att om de har ett citat 
så har personen de intervjuat sagt det här”, säger Carin. Hon säger också att jobbet ska hålla både 
deadline och den klass man kan förvänta sig. Inget slarv.  
 
Roger räknar upp lyhördhet – att förstå uppdragsgivarens önskemål, noggrannhet – att inte lämna 
faktafel eller korrfel, samt att hålla deadline. Han säger: ”Får vi en text av en ny frilans där vi har 
jättemycket extrajobb, då blir det sällan ett jobb till”.   

 
Roger pekar också på hur frilansjournalistens insats intimt hänger ihop med tidningens rykte: 
 

”När vi köper in den här texten och sedan publicerar den är det vi på Uppsala Nya Tidning som tar 
ansvar för den gentemot våra läsare. Det är vi som borgar för kvaliteten. Och då ska ju den hålla 
en kvalitet som övriga tidningen har”, säger han.   

 
Inte bara Roger, utan också Carin säger att det inte funkar med texter som de måste göra om. 
Elisabeth tycker att det kan vara acceptabelt – men tillägger att det då är extremt viktigt att 
journalisten har hittat rätt sorts människor. Det är Hallå!-bilagans ”grej”. Fast ändå nämner 
hon tidigare att en välskriven text är viktig. Därför uppfattar vi att det som utgör redaktörernas 
krav på kvalitetsgaranti ändå är: bra texter, att deadline hålls samt att det inte slarvas (med 
fakta och/eller korrektur). 
Även om definitionen på vad som utgör ett väl utfört jobb kan skilja sig något redaktörer 
emellan, så verkar var och en, på sitt håll, vara noga med vad de vill ha: 
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”De personer som har varit vikarier här, vet precis vad vi vill ha. Det är ju inget problem”, säger 
Elisabeth. 
 
Carin berättar om en tjej som var vikarie när Carin var reportagechef på en annan redaktion, som 
hon nu lagt ut ett jobb på. ”Då visste jag ju att det var en tjej som kunde skriva bra”, säger Carin. 
 
”Ett vikariat visar ju vad folk kan. Och då känner vi dem ju också lite grann, och det är ju lättare 
att ha en dialog med en person du träffat förut. Jag kan ringa vem som helst, men jag kan inte vara 
säker på vad jag får. Jag måste inte känna personen, men jag behöver en garanti på att det blir ett 
bra jobb”, säger Roger.  

 
Att bedöma texter utifrån faktisk (eller objektiv) kvalitet tror vi dock är mycket svårt, vilket 
gör det något vanskligt att tala om faktisk kvalitet visavi upplevd kvalitet. Men vår tolkning är 
att den upplevda kvaliteten likväl ligger i hur väl texten, hur bra den än må vara ”objektivt”, 
passar in i den specifika tidningens stil eller mix. De övriga aspekterna som redaktörerna 
nämner – korrekturfel, deadline och faktakoll – är sådana saker som kan mätas eller 
kontrolleras, och vi kategoriserar dem således som delar av den objektiva kvaliteten.  
Roger säger att mallningen av tidningen (se avsnitt 4.1.1) har gjort att han kan köpa mindre 
fritt, och att han ibland måste tacka nej till idéer – trots att han gillar dem. Carin säger också 
att hon ibland säger nej trots att det har varit en intressant idé, för att den ”inte passar riktigt i 
Söndag”. Hon tillägger att hon oftast vidarebefordrar det till någon annan av tidningens 
avdelningar. 
Just detta menar vi är anledningen till att samtliga redaktörer gärna anlitar forna vikarier till 
sina frilansuppdrag: De har störst möjligheter att nå hög upplevd kvalitet.  
Dessutom anser vi, i enlighet med vad Uggla skriver, att tidigare vikarier i allra högsta grad 
lever upp till epitetet tydlig avsändare. Dels på ett professionellt plan, men också – utifrån vad 
Roger säger – på ett personligt. Det kanske inte är så överraskande att man som tidigare 
anställd eller vikarie har ett försprång, men icke desto mindre menar vi att det påverkar 
journalistens möjligheter på frilansmarknaden avsevärt. I och med att det inte är alla förunnat 
att inleda sin karriär med någon form av vikariat är vår åsikt att de frilansjournalister som är 
utan den erfarenheten måste finna strategier för att parera sitt underläge – att på något sätt 
komma så nära den före detta vikariens/anställdes position som möjligt. För att bli en lika 
tydlig avsändare.  
Vi vill slutligen tillfoga ”bra anpassning till tidningens mix” (= hög upplevd kvalitet) till det 
vi tror utgör redaktörernas kvalitetsgarantikrav. En egenskap som vi tror är lättare att nå som 
tydlig avsändare.  
 
 

4.1.4 Frilansjournalister – och andra frilansjournalister 

 
Som Uggla skriver är differentiering utgångspunkten för att jobba med varumärken. Utifrån 
intervjuerna ser vi att alla utom Johanna jobbar på samma sätt. Sammanfattningsvis nämner 
alla noggrannhet, punktlighet och bra korrekturläsning – aspekter vi samlar i begreppet 
pålitlighet. Johanna nämner aldrig de egenskaperna, utan pratar i stället om att hon är envis 
och målmedveten.  
I och med att fem av sex respondenter har svarat samma sak, det vill säga det vi kallar 
pålitlighet, gör vi tolkningen att det inte handlar om någon form av differentiering – utan 
snarare att leva upp till minimikrav för att vara gångbar på marknaden. Denna tolkning stärks 
av bilden från redaktörerna och de krav på kvalitetsgaranti de ställer.  
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På direkta frågor om hur frilansjournalisterna gör för att bli ihågkomna och särskilja sig 
varierar däremot svaren lite mer.  
 

Erik säger att det är lättare att bli ihågkommen om man har en personlig relation, och Erik säger 
också att han gör vissa gester som handlar mer om omtanke än om att sälja. Erik säger att han 
särskiljer sig genom att det finns en leveranssäkerhet hos honom. Redaktörerna ”vet att de får det 
de beställt och får det i tid – och tydligen är det svårt i vår bransch”. Han säger också att han är 
känd för att vara extremt bra på att hitta intressanta människor (framförallt till artiklar om sex).  
 
Pamela nämner än en gång de olika pålitlighetsaspekterna, men tillägger att hon är prestigelös och 
tänker på att hon uppträder i tidningens namn, och ”måste vara medveten om vem som betalar”.  
Pamela säger att hon vill att kunden ska vara nöjd, och att hon aldrig – vilket vissa andra tycks 
göra enligt henne – skulle ta betalt för en halvfärdig produkt.  
 
Thomas säger att han inte gör någonting speciellt, för det är inte honom som redaktörerna väljer, 
utan hans idéer. Men han säger samtidigt att om man har en upparbetad relation, och redaktörerna 
vet att man är pålitlig eller gör uppmärksammade grejer, så kanske de väljer en därför. Det handlar 
om smidighet – att inte krångla. Thomas säger: ”Det är nästan att man inte ska utmärka sig på 
något sätt”.  
 
Johanna säger att hon alltid försöker ha en bra idé till på lager efter att hon har sålt ett jobb till en 
redaktör för första gången. Hon säger: ”För att inte bli borttappad känns det som att man ska 
skicka snabbt, för att de ska komma ihåg namnet sedan”.  
Johanna säger att hon inte gör något för att särskilja sig. I alla fall inte via mail, eftersom hon alltid 
använder samma mall. ”Det är möjligtvis genom telefonsamtalen jag försöker profilera mig lite, 
att vara så trevlig och positiv som möjligt”, säger hon. Johanna säger att hon också försöker visa 
redaktörerna att hon läst deras tidning och är påläst på sitt eget ämne. Dessutom skickar hon också 
julkort till ”sina” redaktörer.  
 
Madeleine tror att hennes ovanliga namn ger henne en fördel. Hon tar ånyo upp 
pålitlighetsaspekterna, men med tillägget att det gäller att vara prestigelös – att kunna ändra i en 
text utan att bli förbannad.  
Madeleine säger också att hon har bra känsla för nyheter, men att det inte är något som är 
utmärkande för henne – ”det är utmärkande för yrket, för annars kan man ju inte jobba med det”.  
 
Elin säger att hon lägger sig i ganska mycket i hur slutprodukten ska se ut. Hon tror att 
redaktörerna tycker det är rätt skönt ibland: ”Om de låter sig övertalas, och om de märker att det 
funkar bra, kanske de släpper lite mer nästa gång”.  
Elin säger även att hon är snabb – att redaktörerna kan vara säkra på att hon ”hajar vinkeln direkt 
och inte skriver fel”, vilket är en fördel just när de behöver någonting snabbt.  

 
Uggla säger att en mer sofistikerad differentieringsstrategi än den klassiska 4P-modellen – att  
skapa mening kring sina produkter genom varumärkesidentitet – kan vara avgörande i 
differentieringen. Även om ingen av respondenterna såklart uttryckte sig i sådana termer, 
märkte vi av en skiljelinje mellan dem som verkade förstå att handlingar utanför de klassiska 
4P:na (egentligen bara ett ”p”, som i produkt) kunde ha betydelse för deras namn. Vi anser att 
Madeleine, Pamela och Thomas – till skillnad från Erik, Johanna och Elin – inte tar upp något 
riktigt meningsskapande. Exempelvis nämner både Pamela och Madeleine sina ovanliga 
namn, och det tycker vi inte i sig ger någon mening till varumärket. Och Thomas säger rent av 
explicit att man nästan inte ska utmärka sig, som vi tolkar det, utanför en god arbetsinsats.  
De övriga tre menar vi tänker på det som Uggla talar om: Att kommunikation av varumärkets 
personlighet och hela organisationen bakom kan skapa mening. Erik genom personlig relation 
och gester, Johanna genom julkort samt glada och trevliga telefonsamtal – och slutligen Elin 
genom att hon involverar sig (”lägger sig i”) mycket i det redaktionella arbetet.  
Eftersom frilansarna per definition jobbar som fristående konsulter menar vi att 
kommunikationen av personligheten och kommunikationen av organisationen blir samma sak. 
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Och som Kapferer säger är det enklaste sättet att snabbt skapa personlighet att ge varumärket 
en talesperson. I fallet med frilansjournalisterna tycker vi att det är ganska uppenbart vem som 
är talespersonen – de själva. Vår utgångspunkt blir således att varumärkets personlighet och 
frilansjournalistens personlighet blir samma sak. De är oskiljaktiga.  
Vi menar att i kommunikationen mellan en redaktör och en frilansjournalist finns det 
interaktion och en relation – vilka är aspekter som vi kommer att gå in djupare på under RM-
analysen (nedan). För givetvis har alla våra respondenter olika former av kommunikation, de 
tre förstnämnda har bara inte gett uttryck för medvetenhet kring dess betydelse utifrån Ugglas 
teori. Men vi är tveksamma till om det gör något. Som vi kommer fram till under just RM-
analysen är redaktörerna benägna att (försöka) hålla sig till en strikt professionell relation, 
vilket vi antar innebär att frilansarnas personlighet inte ges mycket spelrum. 
 
De fysiska aspekterna är, som Kapferer säger, ofrånkomliga om man ska jobba med ett 
varumärke. Ändå är det bara Pamela som klart och tydligt säger att hon jobbar med logotyp, 
exempelvis på visitkort, brev och fakturor hon skickar. Ytterligare två, Madeleine och Elin, 
har visitkort – medan resten inte har någonting alls. Erik säger: ”Nu har jag inget visitkort, 
ingen hemsida, inget speciellt brevpapper – ingenting som är typiskt för ett företag”. Men han 
är i alla fall på väg att starta upp en egen hemsida, med sitt eget motto utskrivet.  
Enligt vår mening är det endast Pamela som genomgående jobbar med varumärkets fysik, 
medan tre (Erik inkluderad) befinner sig i en mellanzon.  
 
 

4.1.5 Riktiga journalister 
 
Identifikation ur säljarens perspektiv – eller för att lättare hålla isär begreppen: 
märkeskännedom – handlar om att medvetandegöra konsumenterna om ens varumärke. Enligt 
Uggla förenklas på så sätt återköp, och lojalitet kan uppstå.   
 
Erik, Pamela, Thomas och Madeleine säger alla att det tar två-tre jobb innan man är etablerad 
hos en kund. Johanna säger att det räcker med ett jobb, eller ett givande telefonsamtal. Men 
hon har också sagt (se avsnitt 4.1.4) att hon vill sälja ett jobb till snabbast möjligt – eftersom 
hon hoppas att de då kommer ihåg att hon har gjort ett bra jobb och haft en bra idé. För Elins 
del kunde vi inte få ett riktigt svar, eftersom hon endast jobbar och har jobbat med fasta 
kunder.  
Madeleine säger exempelvis: 
 

”Om man ringer en gång och har sålt in ett jobb så kanske de var nöjda, men de vet ju inte exakt – 
det kanske var att jag gjorde ett bra jobb just då. Det är ingen garanti att de vill ta in en igen. Men 
har de fortsatt att publicera grejer och varit nöjda så kan man utgå efter tre gånger att de tycker att 
jag levererar bra material”.  

 
Redaktörerna ger lite mer blandade svar än frilansarna: Roger säger ”ett par tre jobb”, Carin 
säger ”när man har sagt ja till ett jobb” (men att även ett nej kan innebära en etablerad 
kontakt) och Elisabeth säger att det är svårt att svara på – men det tar ”så klart längre tid än 
med en anställd”. Vi tolkar det Elisabeth säger som att det omöjligen kan betyda mindre än 
två jobb, i och med att en anställd knappast är etablerad på jobbet efter någon eller några 
arbetsdagar och en producerad artikel. 
Sammantaget får vi intrycket av att åtminstone två, troligen tre, jobb krävs för att man ska 
vara identifierad som en ”riktig” journalist av redaktörerna. Sex av åtta svar pekade klart i den 
riktningen – vi bortser här från Elin.  
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Inte bara uppfattar vi att frilansarna bör sälja dessa två-tre jobb, vi tror också att de bör göra 
det på relativt kort tid. Vi har inte kunnat bilda oss en exakt uppfattning om hur stort det 
tidsspannet kan vara, men utifrån det Thomas säger tror vi att ett halvår är smärtgränsen: 
 

”Jag har gjort avbrott i mitt frilanseri två eller tre gånger, och det har varit som att börja om från 
början – fast jag bara varit borta ett halvår. Jag vet inte om jag ska kalla det dynamik eller ruljans, 
men det händer så mycket i den här branschen. Man kan inte bara försvinna ur kundernas 
medvetanden”.  

 
Den högsta graden av märkeskännedom som vi har uppfattat, på det sättet att det 
kostnadseffektiviserar marknadsföringen maximalt, är de situationer då redaktörerna lägger ut 
jobb på frilansarna. Tydligast är det i fallet med Elin, som har fått heltidssysselsättning som 
frilans tack vare en praktikplats. 
 

 ”Som det är nu är jag så nära en fast anställning jag kan komma, jag säljer nästan inte in några 
idéer. Jag får ganska mycket – resten ligger och är saker jag ska lämna in på rullande basis”, säger 
Elin.  

 
Bland de övriga frilansarna i vår undersökning har fyra av fem kunder som lägger ut jobb på 
dem. Den femte, Pamela, kan mycket väl också ha det – men där har vi tyvärr inte fått något 
säkert svar – hon nämner dock att hon har en del kapacitet över. Thomas, Erik och Madeleine 
har några stycken, oklart exakt hur många (antagligen varierar det över tiden), och Johanna 
har fasta recensionsjobb för tre tidningar.  
Det är här vi anser att skillnaden mellan Aakers begrepp recognize och recall finns. De jobb 
frilansarna har för återkommande kunder, men måste sälja in, kräver mer tid av skribenten – 
eftersom de både måste komma på en idé och senare sälja in den (alltså ”påminna” redaktören 
om sin existens). I det läget menar vi att de nått recognize-nivån. När de i stället får jobb 
utlagda på sig har de nått recall-nivån och sparar en hel del tid. Och tid, gott folk, är ju som 
bekant pengar.  
Åtminstone fem av våra sex frilansrespondenter har med andra ord uppnått någon grad av 
märkeskännedom hos sina kunder – med Elin som utmärkande exempel. Vi frågar oss då vad 
som är den bakomliggande mekanismen, vad kan skapa denna märkeskännedom? Den 
instinktiva kopplingen får vi från Elin, i egenskap av specialfall i det här sammanhanget, och 
det konstaterande vi gjorde under avsnitt 4.1.3 att hennes vikariat (samt praktik) på GP hade 
gjort henne till en tydlig avsändare. Även hos Erik, som har vikarierat på flera tidningar, kan 
vi se den kopplingen. Han säger, egentligen apropå hur han får nya tidningar som kunder:  
 

”Men oftast är det kollegor som blir redaktörer. Och då plockar upp en in i den tidningen. Sen 
finns det också varianter där redaktörer går från en tidning till en annan och då har en i åtanke”. 

 
Vi tror med andra ord att det också här finns en koppling mellan frilansjournalistens närhet i 
relationen till redaktören och frilansens framgång ur ett varumärkesperspektiv. Att vara det 
som vi kallar tydlig avsändare tror vi alltså betyder att man även är mer lättidentifierad.  
 
Ytterligare en anledning att ta fasta på betydelsen av de förenklade återköpen, som stark 
märkeskännedom för med sig, är att åtminstone två av våra respondenter – Elin och Pamela – 
uttryckligen säger att de inte tycker om säljarbetet. Madeleine säger att säljandet inte är 
prioriterat, men uttalar inte någon tydlig aversion mot det. Thomas säger att han inte har några 
problem med att kontakta nya kunder, medan vi utifrån vad de säger kring ämnet tolkar det 
som att inte heller Erik och Johanna tycker att det medför några svårigheter. (Exempelvis 
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säger Erik att det är lika lätt att lära känna en redaktör som att skaffa en ny kompis och 
Johanna säger att hon söker kunder ”hela tiden – varje vecka”).  
Uppenbarligen gäller det här inte alla frilansjournalister i vår undersökning, men exempelvis 
Elin påverkar det så starkt att hon hellre skulle sluta som frilans än att hela tiden behöva jaga 
nya kunder. Dessutom beskrev undersökningen Fria Lansar (se avsnitt 1.1) att många frilansar 
upplevde det som ”oerhört slitsamt” att sälja – så vi tycker ändå att det är intressant och 
relevant att ta upp den aspekten här. För dem det berör, tycks det beröra starkt.  
 
 

4.1.6 Frilansjournalisternas plats i redaktörernas hjärnor 
 
Tanken med koherens är, som Uggla skriver, att ge varumärket en tydlig positionering – att 
tillskansa sig en position i konsumenternas medvetande och bygga upp märkeslojalitet.   
 

Erik säger att hans namn är synonymt med ”kan hitta folk”, precis vem som helst. Hans namn är 
också, som han själv uttrycker det, laddat med ”sexområdet”, vilket gör att han får ännu mer 
sexjobb. Erik säger: ”Det håller jag på att gå bort ifrån nu. Jag ska börja ladda mitt varumärke med 
reportage – och gärna utomlands”.  
 
Pamela säger att det är klart att hon tänker lite på vad hon ska karaktäriseras som: ”Om den här 
DN-redaktören kommer att tänka på mig ska de veta hur jag är jämfört med någon annan. Och då 
har jag mitt ovanliga namn att tacka för att det finns större chans att de kommer ihåg mig”.  
 
Som tidigare nämnts säger Thomas att redaktörerna inte väljer honom, utan idéerna. Men han 
håller sig inte till någon särskild typ av idéer. Och dessutom säger han att han inte avläser 
marknaden på något systematiserat sätt. Han kollar bara närmare om det startar en ny tidning eller 
om en redaktör byts ut. 
 
Johanna säger att hon inte tänker på sig själv som varumärke, utan att det ordet avser ”typ Barilla 
eller Mercedes” – eftersom hon tycker att de har tydligare och enklare produkter än hon själv. 
”Mina produkter är i och för sig texter och idéer, men de är så otroligt skiftande så de känns inte 
lika lätt definierbara på något sätt”, säger Johanna.  
 
Madeleine säger: ”Du kan ju stärka din position om du är ensam på hela marknaden, om du är den 
ende som kan just det här”. Men hon tillägger att trots att hon visserligen är specialiserad (inom 
medicin) så finns det ju många som är specialiserade på samma område.  
Madeleine tror att hennes specialisering en gång hjälpte henne att etablera sig som frilans, 
eftersom det gav henne en trovärdighet inom det område hon bemästrade.  
Madeleine säger också att hon är beredd att kasta sig över nya saker – kanske ”saker man inte alls 
känner till” – eftersom hon tycker det är tråkigt att göra samma sak år ut och år in.  
 
Elin tror att hon skulle skapa sig ett starkt varumärke genom att få en helsida om musik med ”fet 
bildbyline”. Hon säger: ”Även om man inte har vissa åsikter, så försöka egga igång folk. Och 
ibland vara lite kontroversiell, även om man är lugn som person. Man måste kicka igång grejer 
hos sig själv som man egentligen inte har. Jag tror inte alls att Jan Guillou och Liza Marklund 
alltid är så otroligt sura och arga som de framstår. Det är nog ren rutin. Helt enkelt bli en 
personlighet som skriver, snarare än någon som levererar texter”.  

 
Tre av frilansjournalisterna uppfattar vi vara utan långsiktigt positioneringstänk. Vi tolkar det 
som att Pamela endast hänvisar till sitt (ovanliga) namn som igenkänningsfaktor, att Thomas 
ser varje ny idé som något helt fristående – utanför honom själv, och att Johanna tänker att 
hennes produkter är för varierade för att ha någon enhetlig och långsiktig kontinuitet. Vår 
sammanvägda uppfattning av de här tre respondenterna är att de inte kopplar ihop den sortens 
arbete de gör med hur de uppfattas av kunderna. Det uttrycks i praktiken av att dessa tre är de 
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journalister i vår undersökning som, enligt vår uppfattning, har mest spridning på sina 
kundkontakter och idéer. Pamela säger att hon får jobbidéer från andra tidningar och genom 
kontakter – och vi menar att visst kan det ge jobb, men ingen positionering. Johanna säger 
rakt ut (se ovan) att hennes jobb varierar mycket och Thomas säger ju att hans jakt på kunder 
är idédriven (men att idéerna varierar). Dessutom uppfattar vi det som att det inte fungerar så 
helt konsekvent, i och med att Thomas söker sig till tidningar bara för att de är nya.  
Erik, Madeleine och Elin däremot anser vi ha insikt i att de, för att använda Melins ord, kan 
”tillskansa sig en position” i kundernas medvetanden genom att specialisera sig och vara 
konsekventa. Och de tycks förstå att det är något de själva kan påverka.  
Vi anser att åtminstone Erik och Elin dessutom har omsatt insikt i praktik – Erik genom att ha 
mutat in sexområdet i redaktörernas hjärnor, och Elin genom att hon, som vi uppfattar det, 
blivit lite av en populärkulturens fanbärare på GP. (Hon berättar att hon bland annat har startat 
upp en klubbguide, gör recensioner och skriver om mode). Med Madeleine är det lite mer 
osäkert, eftersom hon säger att det finns så många som skriver om hennes område.  
 
 

4.2 RM-analys 
 
 

4.2.1 Frilansdyaden – relationen mellan journalist och redaktör 
 
Gummesson understryker vikten av att behålla, vårda och utveckla existerande relationer. Och 
det gör även samtliga intervjuade frilansjournalister. Ingen förespråkar transaktions- 

marknadsföring, utan understryker på olika sätt – i olika sammanhang – relationernas vikt.  
Vi frågade fem av de sex frilansjournalisterna hur den perfekta mixen mellan gamla (fasta) 
kunder och nya (potentiellt fasta) såg ut: 
 

Pamela säger att det vore skönt med 80 procent fasta – och att sälja de riktigt bra idéerna till de 
nya.  
 
Thomas säger: ”Två stora uppdragsgivare som ger en något stort jobb, ett par gånger i halvåret. 
Och sen fyra, fem, sex återkommande tidningar som man gör grejer åt. Och så kanske man har ett 
par tre som man gör lite enstaka jobb åt. Sedan kanske det är en eller två som försvinner varje 
halvår, och då måste man byta ut dem mot nya”. Thomas önskar sig alltså nio till elva fasta, där en 
till två byts ut i halvåret – vilket vi uppskattar till 85 procent fasta.  
 
Johanna säger: ”Det är absolut bra att förnya lite, kanske 60 procent återkommande – och resten 
nya”.  
 
Madeleine säger: ”Jag skulle helt klart säga 70 procent som hör av sig och 30 procent leta själv. 
Och det har med det ekonomiska att göra. Men så ser det aldrig ut.” 
 
Elin säger att hon inte vill ha några andra frilanskunder. Hon kan bara tänka sig att ändra sin 
situation om hon erbjuds ett fast jobb med mer makt, ”typ ett redaktörsskap”.  

 
Vi ser att samtliga tillfrågade frilansjournalister helt klart önskar sig en tillvaro där de fasta 
kunderna dominerar. Vi tror inte att det kontinuerliga utbyte av kunder de tänker sig grundar 
sig i en verklighet där de hela tiden förlorar kunder på grund av sin prestation, eftersom – som 
vi tidigare har konstaterat – det finns en överensstämmelse mellan de minimikrav frilansarna 
säger sig leva upp till och redaktörernas kvalitetskrav.  
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Som Thomas tidigare har konstaterat (se avsnitt 4.1.5) är marknaden väldigt dynamisk, folk 
byts ut kors och tvärs mest hela tiden. Madeleine säger också: 
 

”Det jag har lärt mig är att man måste sprida, man kan inte ha alla ägg i samma korg. Det beror på 
att en uppdragsgivare helt plötsligt kan sluta, det kommer en ny, och man måste börja om”. 

 
Vi tror att utbytet i stället handlar om marknadens beskaffenhet – hur bra man än är kan man 
ändå riskera att stå utan jobb om man inte ser till att ha ett ständigt inflöde på färska kunder. 
Det handlar alltså inte om den negligens som Gummesson nämner. 
Vi anser därför att våra respondenter har god insikt i värdet av att ta hand om sina existerande 
relationer. Nedan följer en analys av hur de också gör, med Laurellis tre plan som 
utgångspunkt – det rationella, det viljemässiga och det känslomässiga.  
 
Laurelli säger att man genom relationen ska klarlägga kundernas behov och önskemål. Det är 
vad han kallar det rationella planet.  
 

Erik säger: ”Bara man jobbar med tidningen och lär känna den så börjar man förstå vad de vill ha. 
De har oftast ett behov, det gäller bara att klämma fram det”. Erik berättar också att han 
uttryckligen kan fråga redaktörer vad de vill ha. 
 
Pamela säger att det viktigaste för att hålla sig ajour är att bibehålla bra relationer till sina kunder. 
Exempelvis genom att ringa upp dem, skicka julkort eller föreslå lunch.  
 
Thomas säger: ”Man sitter ju ändå utanför redaktionen och det är ju där planen läggs upp för hur 
tidningen ska se ut. Att ha insyn i tidningens planering är nästan bland det viktigaste, så att man 
ligger rätt med idéerna. Det är någon slags marknadsundersökning”.  
 
Madeleine säger att hennes specialisering på medicinjournalistik och deltagande i tillhörande 
förening har gjort att man vet vem ”som sitter på vilken tidning, och då bygger det mycket på de 
personliga kontakterna”. Hon säger vidare att det tagit många år att bygga upp de här nätverken.  
 
Elin får, som tidigare nämnts, praktiskt taget alla jobb utlagda på sig. I och med att hon också 
startat upp satsningar på GP, jobbar tight med dem som frilans och dessutom arbetat en hel del på 
plats på flera redaktioner tolkar vi det som att hon utan tvekan har god insyn i tidningen och vad 
de vill ha.  
Elin tillägger: ”Sedan hålls jag grymt väldunderrättad om allt som händer inne hos tidningen, i och 
med att min pojkvän jobbar där – han är med på alla möten. Till exempel kan jag få veta om de 
ska öka eller minska på det här och det här, eller om de har fokus på det här nu”. 

 
I och med att frilansjournalisterna sitter på utsidan, men på något sätt ändå är en del av 
tidningen, tror vi att det är viktigt för dem att hålla sig uppdaterade med vad som gäller idé- 
och planeringsmässigt. På så sätt kan de vid rätt tillfälle övertyga redaktörerna om sin egen 
förträfflighet i sammanhanget.  
Vi anser att respondenterna har förstått hur viktigt det är att jobba på det rationella planet. Och 
de har även omsatt förståelsen i praktiken. De gör vad de tänker att de ska göra.  
Vi menar att det är en klipsk strategi att använda relationerna på det här viset, eftersom det 
inte finns någon egentlig möjlighet att göra en marknadsundersökning (som vore det en 
massmarknad).  
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Nästa plan är det viljemässiga. Kort och gott: Att inte ge upp. 
Vi anser att samtliga frilansjournalister i vår undersökning ger uttryck för mer eller mindre 
stark framåtanda. Det möjliga undantaget är Pamela, som inte är så förtjust i säljarbetet – hon 
säger att hon vill bli bättre på det – och tycks förlita sig mer på en fotograf hon samarbetar 
med, samt en kontakt, snarare än sina egna ingångar. Tydligast är Elin och Johanna: 
 

Johanna säger att hon är väldigt målmedveten och envis. Viktigt för en frilansjournalists framgång 
är att: ”Ha mycket idéer och att inte ge upp. Kanske också att kunna ta ett nej, att inte bli 
nedslagen av det. Självförtroende”, säger hon.  
 
Elin säger: ” Jag ger mig fan på att saker ska gå även om jag är stressad. Och så brukar det ordna 
sig i slutändan”.  

 
Även här anser vi att frilansjournalisterna har förstått vad som är viktigt för att klara sig på 
marknaden. Vi tror dock att just det här med att inte ge upp är en oundgänglig egenskap för en 
frilans, eftersom det ligger i yrkets natur att hela tiden ligga på. Att vi skulle ha stött på någon 
frilansrespondent som över huvud taget skulle ha sagt att hon eller han ”ger upp lätt” eller har 
”väldigt dåligt självförtroende” känns ytterst osannolikt – då vi har haft SJF:s frilansdefinition 
som utgångspunkt för urvalet. Ingen sådan person skulle nå upp till den nivån.  
 
Det känslomässiga planet handlar om att säljaren ska utveckla en social relation så att kunden 
uppskattar att göra affärer med denne. En viktig tanke är att närhet (gärna genom att träffas 
fysiskt) ökar tilliten. Men då måste också löften infrias från bägge håll.  
 

Erik säger att han har ”riktigt nära” relation till sina uppdragsgivare. Och om varför man ska träffa 
dem fysiskt säger han: ”Man köper helst av folk man kan lita på, som inte har gjort en besviken – 
och som man känner. Men man kan inte bara vara kompis med redaktören och sedan lämna 
skittexter”. Han säger också att man måste lära sig tidningen, det är en viktig grej.  
Erik säger vidare: ”En tillitsfaktor är att inte jobba för konkurrenter. Expressen kan vara hundra 
procent säkra att så länge jag jobbar för dem kommer jag inte jobba på Aftonbladet. De tidningar 
som vet att vi har en inneboende lojalitet vet att jag inte skulle jobba för en konkurrent”. För hans 
egen del skulle han tappa tilliten om han blev lurad på pengar, men säger också att det aldrig har 
hänt.  
 
Pamela säger att hon överlag har en ganska nära relation med sina kunder. Hon lunchar, går på fest 
och hälsar på redaktioner. Hon har också vissa ”ringdagar”, då hon ringer och säger hej till 
redaktörer hon inte pratat med på länge. Pamela säger: ”Jättemånga av mina jobb har jag fått via 
kontakter. Alla mina fasta jobb har jag fått via relationer, kontakter, möten jag gått på. Det ena ger 
det andra”.  
Pamela säger att hon vill att redaktören ska vara professionell för att hon ska lita på denne. Han 
eller hon bör därför ha en journalistisk bakgrund. I övrigt säger Pamela att tilliten brister då 
relationen är dysfunktionell, uppdragen ospecifika eller att det klagas på pengar. ”För mycket 
möda för pengarna”, säger hon, men tillägger: ”Men fasta kontakter skulle inte bete sig så”.  
 
Thomas säger att han ofta lunchar med kunder, och att det är ganska viktigt – men inte nödvändigt 
– att träffa dem. ”Det är en extra dimension i kontakten. Man litar på folk man träffat och tagit i 
hand, det är mänskligt”, säger han. Däremot skickar Thomas inte julkort och presenter – det tror 
han skulle uppfattas som fjäsk. Thomas berättar att hans frilansgrupp brukar ha fester där de bara 
bjuder uppdragsgivare.  
Thomas säger att han tröttnar på en kund som ber om tråkiga jobb eller betalar dåligt. Han tror att 
uppriktighet är viktigt för relationen, och säger: ”Det handlar om att man ska föra en diskussion 
med redaktören om hur saker och ting har gått tillväga. Det är också väldigt viktigt för ens rykte”.  
 
Johanna tror bara att det personliga i en relation till en redaktör spelar någon roll om man går över 
en viss gräns. Hon säger: ”Går man över den och kanske är otrevlig eller säger saker som inte är 
relevanta, eller klagar på tidningen… det är nog riktigt dumt att göra så om man vill jobba med en 
tidning”. Johanna säger att djupet i hennes kundrelationer varierar, men att hon har riktigt bra 
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kontakt med en av dem. På frågan hur hon skulle tappa tilliten till en redaktör svarar hon: ”Just nu 
känns det som att det skulle krävas ganska mycket, i och med att jag är i början av min karriär. 
Men om någon sänkte arvodet väldigt drastiskt, eller skulle ta sig friheten att ändra mycket i en 
text utan att fråga mig om lov”.  
 
Madeleine säger att den mesta kommunikationen sker via mail och telefon, och ”är man inte helt 
socialt inkompetent finns det ingen anledning att ha en dålig relation till en uppdragsgivare”. 
Madeleine säger att hon inte har speciellt nära kontakt med sina kunder, träffar dem mest på en 
årlig fest. Hon bjuder generellt sett inte ut någon på lunch. ”Det skulle vara om man har jobbat 
tillsammans i två år, då kanske det skulle vara kul att se hur en människa ser ut”, säger Madeleine. 
Angående tillit säger hon att hon inte har något att sätta emot, ”det är jag som måste tänka på mina 
kunder, inte tvärtom”.  
 
Elin säger att hon tycker att det är mycket roligare med uppdragsgivare som tar sig tid. Hon säger: 
”Det är klart man blir mer motiverad om det är en bra chef, att göra bättre grejer”.  
Elin berättar att hon är på möte uppe på GP varje eller varannan vecka – och att hon nu har fått ett 
eget passerkort till huset.  
Elin säger att hon skulle tappa tilliten till en redaktör i lägen då det förekommer slarv eller att de 
inte sköter saker sjyst. Hon exemplifierar: ”Om man ska lämna en text på 8000 tecken kan man 
inte skära ner den till 3000 utan att säga till”. Elin säger också att upprepade problem med lön 
skulle kunna förstöra tilltron.  

 
Roger säger att en arbetsgivare och en uppdragstagare inte ska ha för nära relation i några 
sammanhang. Det måste vara en viss professionell nivå, men med ömsesidig respekt. ”Det är 
viktigt för frilansarna att veta hur uppdragsgivaren uppför sig, att de vet att de får pengar, att deras 
texter behandlas si eller så och att de blir publicerade när det är sagt”, säger Roger.  
Roger säger att han försöker att lägga ut ett jobb i veckan till de fasta uppdragstagarna, eftersom 
han önskar en regelbundenhet. Men om det börjar slarvas, alltså att frilansarna inte lever upp till 
det vi kallar kvalitetskrav (se ovan), säger Roger att samarbetet kan avslutas. Likaså om skribenten 
börjar skriva regelbundet för en konkurrerande tidning. 
 
Carin säger att det är viktigt med en bra relation till frilansarna. Kontakten sker mest via telefon 
och mail, men då och då kommer frilansarna upp på redaktionen och de kan också ses över en 
lunch. Till den årliga redaktionella heldagskonferensen bjuder hon även in de frilansare som 
medverkar varje vecka i Söndag. Carin om övriga frilansare och om att träffas: "Det förstärker 
kontakten, att man har ett ansikte att relatera till när man pratar med dem 
För Carin gäller samma sak för tilliten som för Roger: Slarv och konkurrerande tidning.   
 
Elisabeth säger också att det är jätteviktigt med bra relationer till frilansarna, hon säger: ”För det 
första är det trevligt, sedan är det naturligtvis bra att man har en kontinuitet och bollar idéer. De 
behöver mycket feedback och uppmuntran”. Samtidigt tror hon inte att det har så stor påverkan på 
arbetets kvalitet – i stället tror hon att det viktigaste där är kommunikationen. ”Så att vi gör ett 
snyggt jobb av deras material”, säger Elisabeth. 
Elisabeth säger att hon är ganska nära vän med alla uppdragstagare, men inte privat. Hon brukar 
bjuda dem på lunch eller be dem komma på fika eller möte på redaktionen. Och ibland ordnar hon 
fest.  
Elisabeth avslutar ett samarbete om frilansen inte levererar det hon vill ha (exempelvis lämnar 
tråkiga intervjuer, för långa texter eller dåliga ingresser) eller om det blir tjafs om pengar.  

 
Vi utläser att Erik, Pamela, Thomas och Elin tycker att det är viktigt med en bra social 
relation till uppdragsgivarna. Samtliga har också för vana att träffa dem fysiskt. Johanna och 
Madeleine säger visserligen inte att denna relation är helt oväsentlig, men vi uppfattar det inte 
som att den sociala relationen är något prioriterat – det handlar mer om att hålla en rimlig 
lägstanivå.  
Alla utom Madeleine nämner att problem med lön är en avgörande faktor för bristande tillit 
till redaktörer. Vi uppfattar det som att Madeleine känner sig för maktlös för att ens ”ha råd” 
att tappa tillit. Vår tolkning är att pengar är den i särklass viktigaste aspekten i frågan om 
trygghet och tillit. Två andra saker som nämns, som vi tillsammans kallar sårad yrkesstolthet, 
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är ingrepp i texten (av Johanna och Elin) samt tråkiga arbetsuppgifter (av Pamela och 
Thomas). Notabelt är att endast Pamela nämner att brister i själva relationen kan vara skäl för 
att avsluta ett samarbete. Sammanfattningsvis är alltså pengafrågan i en klass för sig, medan 
yrkesstolthet kommer på en hedrande andraplats.  
Vi tror inte att den sociala relationen i sig är avgörande för ett uppdrags vara eller icke vara 
för frilansjournalister i gemen. Men ändå tycker frilansarna överlag att den sociala relationen 
är viktig. Vi frågar oss hur det går ihop. Vi tror att det beror på att – som Gummesson antyder 
– den nära relationen har en trygghetsskapande funktion. Den blir särskilt nödvändig för 
frilansjournalisterna då de inte har den långsiktiga ekonomiska säkerheten som en fast 
anställning medför.  
Vi anser att också redaktörerna eftersträvar en viss trygghet, närmare bestämt kring 
produktens kvalitet. Både Roger och Elisabeth pratar om vikten av kontinuitet i samarbetet 
med frilansarna.  
Vi noterar dock att samtliga redaktörer är noga med att poängtera att relationen alltid är 
”yrkesmässig”, ”professionell” eller ”inte privat”. Även om frilansarna överlag inte heller 
säger att de har mer än en yrkesmässig relation är de, enligt vår uppfattning, inte alls lika 
ivriga att understryka det. Vi tror att redaktörerna är mer måna om att hålla en viss distans, 
antagligen för att det är de som håller i pengarna.  
 
Samma mönster ser vi avtecknas i redaktörernas syn på hur relationen (det vill säga den strikt 
professionella) fungerar. De har mest kontakt via telefon och mail och både Carin och 
Elisabeth påpekar på olika sätt att kontaktens viktigaste funktion är att produkten ska bli rätt. 
Roger pratar däremot om att det ska finnas ömsesidig respekt och att frilansarna ska veta vad 
som gäller – men nämner också, likt de två andra redaktörerna, produktens vikt.  
Sammanfattningsvis anser vi alltså att det finns en vilja till att ha någon form av relation från 
bägge håll. Från frilansjournalisternas sida är dock önskan om en mer social relation starkare 
än från redaktörernas sida. Vi tror därför att det finns en maximinivå för relationerna i fasta 
frilanssamarbeten – den som redaktörerna sätter. Frilansarna sträcker ut en hand och försöker 
skapa en så god social relation som möjligt, medan uppdragsgivarna i sin tur försöker hålla 
dem på ett så professionellt avstånd som möjligt (till den gräns då produktens kvalitet 
sjunker). Och just detta tycks oss vara den förhärskande situationen. Redaktörerna kan, i 
egenskap av ekonomiska auktoriteter, sätta dagordningen, även om det är möjligt att de – i 
likhet med vad Roger antyder – till viss mån kan gå frilansarna till mötes för att få dem att 
känna sig säkra och respekterade.  
 
Relationerna mellan frilans och redaktör anser vi vara löftesskapande på så sätt att de ger 
förväntningar på betalning respektive produktkvalitet. Vårt intryck är att löftena infrias från 
bägge håll, eftersom ingen frilans säger sig ha blivit blåst på pengar – och att redaktörerna 
(som konstaterat under avsnitt 4.1.1) har en fast pool med frilansar som de är nöjda med. Vi 
tror alltså att det sociala avståndet i den maximinivå i relationerna vi beskrev ovan är 
tillräckligt litet för att affärsetiken ska fungera. Allt utöver det anser vi mest vara att betrakta 
som en ”bonus” till frilansarna. Som vi tidigare konstaterade lägger inte Madeleine och 
Johanna ribban lika högt som de övriga frilansarna, och sett ur perspektivet med maximinivån 
är det inte fullt så anmärkningsvärt som man först kan tro. Man kan ju spekulera i om de 
måhända har insett att redaktörerna sällan har tid att ge dem denna relationsbonus, och 
följaktligen väljer att inte lägga något krut på att nå dit. Därför kan vi avslutningsvis 
konstatera att samtliga frilansjournalister har förstått att det är bra med åtminstone en, ur deras 
perspektiv, lägstanivå på de sociala relationerna till sina uppdragsgivare. Det som varierar är 
ambitionsnivåerna samt redaktörernas välvilja.  
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4.2.2 Triangeldramat mellan redaktör, frilans och konkurrenter 

 
Som Gummesson säger betonar RM samverkan, men den kan inte bli effektiv utan 
konkurrens och regleringar/institutioner.  
Vad det gäller konkurrens konstaterade vi redan i avsnitt 1.1 att marknaden är kärv, medan 
meningarna går lite mer isär bland våra respondenter. Sex stycken (Pamela, Thomas, 
Madeleine, Elin, Roger och Carin) säger att det är mer eller mindre hård konkurrens, medan 
tre stycken (Erik, Johanna och Elisabeth) inte tycker det.  
 

Erik säger att han inte upplever de nyutexaminerade som konkurrenter. Han säger: ”Det finns en 
jätteöveretablering, men där är det också så att är du väl inne i systemet är det svårt att komma ut. 
Att komma in i systemet är desto svårare”. 
 
Pamela tror att det råder en överetablering av frilansar som lett till en obalans på marknaden. Hon 
uppskattar att hälften av alla frilansar är en del av en förtäckt arbetslöshet. Men Pamela tror att 
obalansen kommer att lägga sig med tiden, då de övertaliga går i pension eller byter yrke.  
 
Thomas säger: ”Rent logiskt borde det ju vara så att om man utbildar jättemånga journalister som 
aldrig blir det borde ju nivån höjas – att det blir bättre journalister. Men jag är inte så himla säker 
på att det blir så. Det kan ju också bli så att det är en viss typ av journalister som kommer fram. 
Som är bättre på marknadsföring och sämre på integritet”.  
 
Johanna säger: ” Ja, det pratas om att det finns för många journalister. Men det är inte ofta jag 
känner av det. Jag kan ju sälja mina idéer. Det kanske är så att de journalister som finns inte har 
frilansat samtidigt som jag. Men det finns utrymme för mig i alla fall, så marknaden är ju inte 
mättad än, om det kan komma in nya journalister”. 
 
Elin säger: ”Jag tror att det är väldigt få frilansar som gör väldigt många jobb – och sen finns det 
ganska många arbetslösa. Men de som jobbar, jobbar nog upp över öronen. Och det är jätteskönt 
att få vara med i en sådan grupp”. 
 
Elisabeth säger att det ”säkert” kan finnas obalanser på marknaden. På frågan om hur det går att 
balansera den svarar hon: ”Det är svårt att bryta nätverk när man liksom har jobbat så mycket. Just 
nu, tror jag det är väldigt lätt för frilansar att få jobb. Jag tror inte man behöver ingå i nåt nätverk 
för att få jobb. Men sen kan det komma svårare tider och då kan det vara tuffare”.  

 
Vårt intryck är att det finns en uppdelning av frilansmarknaden mellan de frilansar som har 
etablerade relationer till redaktörer och de som inte har det. Exempelvis ser Erik inte ens de 
oetablerade som konkurrenter, Elisabeth svarar 
spontant att nätverken (det vill säga relationer) 
skapar obalanser och Thomas pratar om att 
marknadsföring (inte journalistisk elegans) kan 
ge jobb. 
 
Även om vi är medvetna om att vi inte har 
någon täckning för breda generaliseringar, får vi 
en känsla av att det finns något som blockerar 
infarten för de nyanlända journalisterna på 
frilansmarknaden, och att det inte primärt har 
med produktkvalitet att göra. Nej, vi anser att 
det snarare handlar om att tillhöra en grupp, ett 
nätverk – eller med andra ord: Ha relationer. På 
samma gång som RM betonar samverkan, tror 
vi att det är just densamma som stänger de 

 

Systemet 

Aspiranter 

Figur 6. Frilanstriangeln.  
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aspirerande frilansjournalisterna ute. I den modell vi har skapat (figur 6) utifrån vårt intryck 
av frilansmarknaden har vi lånat Eriks uttryck ”systemet” för att beteckna dem som är inne i 
något eller några nätverk – de etablerade. De som önskar ta sig in i detta system kallar vi för 
aspiranter. Det antar vi kan vara allt från glada amatörer till nyutexaminerade journalister och 
arbetslösa gamla murvlar (även om de rimligtvis borde ha en del kontakter). Hela triangeln 
representerar den totala frilansmarknaden och gränsen mellan aspiranter och systemet 
representerar inte bara just en demarkationslinje, utan också fördelningen av jobb – där 
systemet (trots att det utgörs av en minoritet) får merparten av uppdragen. Eftersom vi inte 
tror att det är möjligt för alla aspiranter att ta sig in i systemet och att det inte heller är 
långsiktigt hållbart för dem att vänta i all evighet borde det vara rimligt att anta att det finns 
ett utflöde ur triangeln, eller marknaden, av människor som söker sig till andra yrken. Detta 
representeras av pilen som pekar utåt. Flera av våra respondenter har mycket riktigt suckat 
och stilla konstaterat att de inte avundas nykomlingarna.  
 
Det vi menar att triangeln säger är vilka som över huvud taget är en del av det som 
Gummesson kallar samverkan i figur 3. Därför har vi gjort en egen variant (nedan) på 
Gummessons modell, där vi har satt in en stiliserad variant på figur 6 i cirkeln. 
Även om vi självklart inte kan sätta en knivskarp gräns mellan vilka som tillhör systemet eller 
inte, anser vi att det bara är de i systemet som på allvar kan räknas till marknaden – och 
därmed analyseras ur ett marknadsföringsjämviktsperspektiv. 
(Dessutom misstänker vi, som vi delvis har varit inne på 
tidigare, att vårt urval har gjort att alla våra frilansjournalister 
är mer eller mindre etablerade i systemet).  
 
Hur ser då marknadsföringsjämvikten ut – med utgångspunkt 
i vår modell? Nota bene: Hädanefter utgår vi alltså från det så 
kallade systemet, inte marknaden i sin helhet.  
Då menar vi att skillnaden är att de åsikter som framfördes 
ovan, där sex av nio talade om en konkurrenspräglad 
frilansmarknad, åsyftar hela triangeln i figur 6. Och att flera 
stycken därtill talade om, inte sin egen situation, utan just 
helheten – ur ett fågelperspektiv. 
När vi i stället tittar på hur våra sex frilansjournalister själva har det (som delar av systemet) 
framstår inte längre konkurrensen som lika mördande som vi först hade trott. Minst fem av 
sex har fasta samarbeten (se avsnitt 4.1.5), så fasta att de till och med får jobb utlagda på sig. 
Och bara en frilans, Pamela, nämner över huvud taget att det finns en övergripande arbetsbrist 
(se avsnitt 4.1.5). Vi säger inte här att det på något sätt är en enkel bransch att slå sig fram i, 
men att flertalet som lyckats ta sig in i systemet i varje fall klarar sig hyfsat. Konkurrensen 
finns, och vi anser att den består i att hela tiden hålla näsan ovanför vattnet – att inte, som vi 
tidigare har diskuterat, bli bortglömd samt att leva upp till kvalitetskraven.  
 
Vad det gäller regleringar och institutioner kan vi direkt konstatera att frilansarna i egenskap 
av egenföretagare inte besitter något som helst anställningsskydd. Ingen av våra 
frilansjournalister anger heller att de har kontrakterade samarbeten, utan att det hela är 
underförstått fortlöpande.  
Om facket säger våra respondenter: 
 

Pamela har inte använt facket till att få hjälp med jobb, men är ändå med, eftersom det fungerar 
som en kvalitetsstämpel. Det visar att man är seriös och etablerad och kunden kan inte komma 
med vilka skambud som helst.  
 

Figur 7. Marknadsföringsjämvikt 
med frilanstriangeln.   
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Thomas säger: ”Jag vet inte om facket ska spela någon roll. De ska väl hävda sin roll och inte göra 
yrket för lättillgängligt. Jag har ingen åsikt om facket är bra eller dåligt”. 
 
Johanna säger: ”Det känns inte som facket gör så mycket. Kanske om man skulle hamna i någon 
rättstvist eller något i den stilen. Men det här vardagliga, att det stjäls idéer eller om man skulle 
väljas bort på grund av kön, det känns inte som det är så mycket de gör där. För frilansar i alla fall. 
Det är nog en annan sak för fast anställda”. 
 
Elin säger: ”Jag tycker att facket är ganska svagt, jag har aldrig direkt upplevt att jag fått någon 
hjälp av dem. De syns inte i samhället i stort. Det är knappt att de syns i tidningen Journalisten.  
 
Elisabeth säger: ”Frilansare är inte så gynnade av facket, för facket gynnar ju dem som är 
anställda. Det är ju inte deras uppgift”. 

 
Vi tycker att det är tydligt att facket är tandlöst vad det gäller frilansmarknaden. De verkar 
spela en helt obetydlig roll. Och kvar finns i våra ögon inga regleringar eller institutioner som 
påtagligt kan påverka frilansarnas kollektiva tillvaro.  
 
Sammantaget anser vi att det inte råder marknadsföringsjämvikt. Samverkan verkar fungera 
bra för dem som kommit över inträdesbarriären, men konkurrensen håller dem som kommit 
över denna barriär i schack och reglerna och institutionerna lyser med sin frånvaro. Kontentan 
blir att redaktörerna sitter på en stark position. De har makten att släppa in folk i det vi kallar 
systemet, och den totala marknaden (med aspiranterna inräknat) gör att de inte behöver oroa 
sig för utbudet på uppdragstagare.  
Mer om maktrelationen följer i nästa avsnitt.  
 
 

4.2.3 Monopolrelationen: frilansen som fånge hos redaktören 

 
Som vi konstaterade i föregående avsnitt råder en, för att låna Gummessons språkbruk, 
asymmetrisk relation mellan redaktörerna och frilansjournalisterna. Gummesson talar om 
maktföretag när den ena parten har makt över den andra. 
Vi har frågat våra respondenter hur de ser på maktrelationen i branschen: 
 

Erik säger: ”Jag har sex arbetsgivare, och fler potentiella – de har den makten att de kan beskära 
min möjlighet att jobba för dem, men om en gör det har jag fortfarande fem kvar. De har en makt 
som inskränker sig till min relation och samarbete med dem, men de har ingen makt över mitt 
skrivande på det hela. Alla har ju en makt över hur mycket jag får i lön, och mitt jobb går ut på att 
höja min lön. Deras jobb som uppdragsgivare är att försöka hålla min lön nere. Så i den månen har 
vi en dragkamp, på det sättet har de makt. Men jag har ju också mina gränser – under en viss 
summa arbetar jag inte. Så de kan inte komma med vilket bud som helst”.  
 
Pamela säger: ”Kunden har alltid rätt, det är mitt utgångsläge. Det lärde jag mig redan som 
flygvärdinna på SAS”. Hon säger att man måste gilla läget.  
”Om man tror att man ska sitta som någon fri Expressenreporter och tala om för redaktören hur 
saker och ting ska göras, då funkar det inte. Man måste ha stolthet och veta vad man vill, men 
måste också förstå vem som är beställaren som betalar. Annars får man över huvud taget svårt för 
sig i livet och i samhället”, säger Pamela. 
 
Thomas berättar om hur han ser på maktförhållandet mellan honom och redaktörer: ”Det beror på 
hur mycket pengar jag har på kontot, man ska helst ha en fuck-off buffert. Men det är klart att det 
är kunden som har makten. Så är det för alla som säljer någonting, att man är i något slags 
underläge. Det underläget gäller att hantera på ett sätt som gör att man inte behöver kröka rygg. 
Till exempel säger man nej i vissa lägen. När man tycker något verkar tveksamt eller det här gillar 
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jag inte riktigt. Det brukar sällan påverka relationen dåligt. Det verkar ändå som att de flesta 
redaktörer värdesätter integritet”.   
 
Johanna om redaktörerna: ”De har nästan allt makt, inte minst ekonomiskt. Och än så länge 
innebär det ju att jag måste vara följsam och anpassa mig så mycket som möjligt. Att jag måste 
vara lyhörd för vad de vill. Det är väldigt sällan man kan gå till en redaktör och säga att jag tycker 
att den här idén är bättre, om man nu skulle ha en. 
Det jag kan göra är att i den mån det går, välja att jobba med så schyssta redaktörer som möjligt. 
Sådana som är intresserade av vad man har att säga, och inte vill utnyttja en. Sådana där 
förhållandet känns mer jämlikt i alla fall. Men än så länge stryker jag inte särskilt många 
potentiella uppdragsgivare om det inte är något professionellt. Än så länge får jag finna mig i att ta 
lite skit, så här i början på karriären”. 
 
Madeleine om redaktörer: ”De har ju makten, naturligtvis. De har ju makten att säga nej tack, det 
här var ingen bra idé eller du vill ha för mycket betalt. Men de utövar ju ingen annan makt på mig. 
Det är ju som det är, det måste vara så för alla konsulter. Det handlar om att du ska tillfredställa 
kunderna – det är inte kunden som ska vara glad och nöjd mot dig. På det sättet är det kanske ett 
serviceyrke att vara frilans. Jag tror att det är den inställningen man måste ha”.  
 
Elin säger: ”Jag tror jag har mer makt än många frilansar. Just att jag jobbar på många 
avdelningar, jag tror att jag anses som lätt att ha att göra med. Det är nog svårt att avfärda mig 
bara, om någon chef skulle vilja sluta jobba med mig. Dels skulle han ha det svårt av personliga 
skäl, eftersom jag jobbat med honom tidigare. Och så vet han att jag är ganska tuff och kan säga 
till. Och sedan så tror jag att han skulle ha lite svårt gentemot de andra cheferna, om ingen annan 
har haft problem med mig vore det lite konstigt om han hade haft det. Då är det ju faktiskt han 
som är utpekad som lite konstig.  
Men det är klart att de har makt, i och med att de är redaktörer och sitter på pengarna och 
bestämmer vad som ska vara på sidorna”.  
Elin säger också att hon till skillnad från många andra vågar säga ifrån, hon säger att hon ”drar till 
med en ordentlig utskällning och hoppas på det bästa”.   
 
Roger säger: ”En frilansare som gör ett bra jobb och vi har längre kontakt med har en stor, klar 
möjlighet att påverka både innehåll och annat, och kan komma med egna idéer. Helt klart är det så. 
Men vi som arbetsgivare har all makt om man ska uttrycka sig så, även om vi inte utnyttjar 
frilansare. Vi är noga med att de ska ha en skälig lön, vi behandlar deras material med respekt. Vi 
behandlar deras material på samma sätt som våra övriga medarbetares material”. 
 
Carin säger: ”Frilansare i dag jobbar i ett tufft klimat, men de flesta vet hur de ska sälja in sina 
jobb. Men makten ligger ju alltid hos redaktören, eftersom hon/han kan säga nej. Tackar man nej 
till ett jobb vill många veta varför. Om de kunde ha skrivit på något annorlunda sätt, eller vad det 
är för jobb vi köper in”. 
 
Elisabeth om frilansarna: ”Jag kan inte påstå att jag känner någon makt över dem. Men det är klart 
att jag har det, eftersom jag delvis bidrar till deras försörjning”. 

 
Vi uppfattar att fem av sex frilansjournalister – alla utom Madeleine – visserligen säger att 
redaktörerna har makt (framförallt i ekonomiskt hänseende), men säger samtidigt att de som 
uppdragstagare har integritet nog att tacka nej eller vända sig till andra om denna makt skulle 
missbrukas. Detta anser vi stärks av det Carin säger från redaktörshållet.  
Vi tror utifrån detta att det inte råder en ren monopolsituation, där redaktörerna despotiskt kan 
diktera villkoren – uppenbarligen kan frilansarna söka sig till andra uppdragsgivare om det 
kniper. Det här menar vi hänger ihop med att våra frilansar är inne i det vi kallar systemet (se 
föregående avsnitt), och därför har flera ben att stå på.  
Ändock tror vi att utbudet på frilansar är så pass stort, i och utanför systemet, att redaktörerna 
aldrig behöver sänka kvalitetskraven eller höja sig nämnvärt över gängse normer vad det 
gäller arvoden. Det vi menar är att i varje enskild relation har redaktörerna tämligen stor makt, 
men de kan sällan stjälpa en hel frilanstillvaro för en specifik journalist. På så sätt är de alltså, 
enligt vår åsikt, inte maktföretag – men i och med att de alla följer ungefär samma krav på 
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kvalitetsgaranti (kombinerat med tämligen starka sociala nätverk, som vi går in på i nästa 
avsnitt) är det ändå en maktbransch.  
En annan aspekt som bidrar till redaktörernas makt är att det inte existerar några, för oss 
kända, strukturella beroenden eller switching-costs på frilansmarknaden. Undantagen anser vi 
kunde vara när en skribent fått ett starkt varumärke, nära förknippat med en viss tidning, eller 
har mycket specialiserade kunskaper. Med andra ord tror vi att det är mycket svårt för den 
vanliga frilansjournalisten att nagla sig fast vid en redaktion. Elin skulle vi kunna tänka oss 
vara ett undantag bland våra frilansjournalister, men hon är speciell genom att ha startat upp 
en egen del på GP (= specialiserade kunskaper), och därigenom kunnat ha försatt dem med 
vissa switching-costs.  
 
 

4.2.4 Varumärket som relation 
 
Gummesson säger att de parasociala relationerna konkretiseras i associationer till 
företagsnamn, varumärken eller andra personer som symboliserar företaget. Vi anser att alla 
dessa sammansmälter i en enhet när vi talar om frilansjournalister. Företagsnamnet är 
detsamma som personen, som är detsamma som varumärket. Detta anser vi, som man också 
kan se under varumärkeskapitlet, gör det svårt att separera den professionella och (eventuellt) 
sociala relationen till frilansjournalisten från dennes varumärke.  
 
 

4.2.5 Journalistiska relationer och sociala nätverk  
 
Gummesson säger att sociala relationer kan vara viktigare än såväl kompetens som 
professionella relationer, samt att de personliga nätverkens kännetecken är att de är stängda 
för icke-medlemmar.    
Så här säger våra respondenter om personliga nätverk och informella kontakter: 
 

Erik säger att hela branschen påverkas av dem. Han ger ett exempel från när han tidigare samma 
dag hälsade på hos tidningen Amelia: ”Chefredaktören var min chef på Expressen. Tjejen vars 
plats jag sitter på är också gammal Expressenmänniska. Redaktionschefen mittemot mig och 
redaktören som sitter bredvid mig är folk som jag lärt känna för att den gamla redaktionschefen 
var min gamla chef på Veckorevyn”.  
Erik säger att, som en jämförelse, komma in i de här nätverken är svårare än att lära känna folk på 
sin arbetsplats, men lättare än att lära känna folk om man kommer till en ny stad. 
 
Pamela säger att de påverkar väldigt mycket – i synnerhet i ett så här litet land. Och ännu mer för 
att frilansmarknaden i stor utsträckning är begränsad till de tre största städerna. Alla känner alla.  
Pamela säger att i nätverken träffas chefer både på jobb och fritid och äter middagar och dylikt, 
där de ger varandra jobb. Hon säger också att det påverkar henne indirekt, eftersom en av hennes 
kontakter är involverad i ett sådant informellt nätverk. Men hon tillägger: 
”Gör du bort dig kan det spridas väldigt snabbt. Men ingår du i ett viktigt nätverk är du nog lite 
försiktig. Inte blir känd som en krånglig gnällspik – som aldrig lämnar i tid eller kommer i tid. Jag 
har själv hört det snackas i det här nätverket – skvaller alltså” 
 
Thomas säger att han inte vet hur mycket nätverken påverkar, men säger att ”det påverkar, det gör 
det”. För sin egen del säger han att det är därför han sitter i en frilansgrupp 
(Vetenskapsjournalisterna), i stället för att sitta hemma. Han säger: ”Det är svårt tror jag, ingen 
kan nog det, att gå runt och vara frilans hemma själv. Utan att ha kontakt med andra människor i 
branschen”. 
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Johanna säger: ” Det påverkar säkert mycket tror jag. Men i mitt fall har det faktiskt inte påverkat 
någonting. För de redaktörer jag jobbat med, ingen av dem har jag känt sedan tidigare eller hade 
gemensamma bekanta”.  
 
Madeleine säger att det är lite speciellt för henne, eftersom hon är medicinjournalist och att nästan 
alla i den nischen har gått samma utbildning, är med i samma föreningar etcetera. ”Och då vet man 
vem som sitter på vilken tidning – och då bygger det mycket på de här personliga kontakterna”, 
säger Madeleine.  
Hon anser att nätverken kan man vara utan, men de är inte helt oväsentliga – det kan vara allt från 
uppdragsgivare till interna tips och diskussioner i frilansgruppen (Vetenskapsjournalisterna). ”Om 
någon ringer till mig, kan jag, om det inte passar mig, tipsa om någon annan som sitter här. Det är 
samma sak vad det gäller fotograferna och layoutarna. Vi är ju en bra grupp eftersom vi är så 
många”, säger Madeleine. 
 
Elin tror att nätverken påverkar jättemycket: ”Jag tror de flesta chefer jobbar uteslutande med folk 
de känner till, med något undantag kanske. Till stor del med sådana de känner och kanske till och 
med umgås med. Jag umgås inte direkt med någon av mina chefer, men jag vet att de umgås med 
många andra frilansare. Vilket är naturligt, eftersom de kanske gått i samma klass på 
journalisthögskolan, och de vet att de är vettiga människor. I och med att Göteborg är så liten 
journaliststad träffas man ju ändå också”, säger Elin. 
Hon säger också: ”För mig är det nog ganska viktigt att känna mig trygg i att cheferna känner en, 
snarare än bara köper grejer från en. De kanske inte vågar strunta i en hur som helst, det blir lite 
mer personligt”.  

  
Roger tror absolut att de påverkar jättemycket. Han berättar om när de försöker plocka in 
etablerade namn på tidningen: ”Det bygger nästan uteslutande på den typen av kontakter. Någon 
har hört något, som vet något och så vidare. Någon går i god för att den personen funkar bra. Jag 
är inte avundsjuk på den som ska etablera sig som helt ny frilans, det måste jag ju absolut säga”. 
 
Carin om nätverkens betydelse: ”Kriteriet för mig är att de ska skriva bra. Är det en bra skribent 
och en duktig journalist”. 
 
Elisabeth säger att nätverken är viktiga, och att de spelar en ”jättestor roll för att få in en fot” för 
det är den första kontakten som kan vara jättesvår. Men hon tillägger att man måste göra ett bra 
jobb för att behålla foten inne. ”Det viktigaste är ändå faktiskt att läsa de här tidningarna och se 
vad de gör för slags tidning och anpassa sig efter det”, säger Elisabeth.  
Hon berättar också att hon är med i en mailinglista som heter Morsorna, som Linda Skugge har 
startat – där det finns massor av mediemänniskor och frilansare. ”Man diskuterar alltifrån barn och 
relationer, och män, och fritid, och jobb, och debatter, och feminism”, berättar Elisabeth. 

 
Vi ser att alla respondenter utom Carin betonar de sociala nätverkens betydelse. Fem av nio 
säger dessutom på olika sätt att de tror att dessa är mycket inflytelserika. Vi tycker därför att 
vi har god anledning att tro att de sociala nätverken spelar en viktig roll för många frilansar. 
Om inte annat belyser vårt eget exempel från teorin detta. (Plus att vi har, off the record, hört 
från flera håll – från såväl respondenter som annat branschfolk – att det fraterniseras oerhört 
inom och mellan tidningar/frilansar, och att giftermål/partnerskap inte är ovanligt).  
 
Precis som vi konstaterade i avsnitt 4.2.1 ser vi här att frilansarna mer än redaktörerna betonar 
relationernas vikt. Vi menar att Carin förnekar deras betydelse totalt och Elisabeth tonar ner 
den genom att tillägga att det viktigaste är att ”känna” tidningen man vill jobba för. Roger 
säger visserligen här att sociala nätverk är viktiga, men framhåller tidigare (se avsnitt 4.2.1) 
att han håller en viss distans till frilansarna. Därför blir det lite svårt för oss att veta vad vi ska 
tro – men vi tolkar det som att Roger försöker, eller vill, hålla de vanliga frilansarna på en 
armlängds avstånd, medan de specialfall som nämns ovan kräver sitt grävande i det socialas 
djup.  När vi skapar en sammanvägd bild utifrån det frilansarna respektive redaktörerna säger 
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hamnar vi någonstans mittemellan: Att nätverken spelar en ganska stor roll, men inte kan 
rädda en skribent som av någon anledning blivit lat eller usel. 
 
Även om nästan alla respondenter tycker att de sociala nätverken på frilansmarknaden är mer 
eller mindre betydelsefulla har vi inte lyckats utröna var gränsen går mellan de sociala och 
professionella relationerna. Men vi frågar oss också vem som egentligen kan ge ett exakt svar 
på den frågan – kan man till exempel inte vara kompisar även om man bara träffas på 
arbetstid? 
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5. Slutsatser 
 
 
 
 
 

5.1 Varumärkesslutsatser 
 
 
De funktioner hos varumärket som vi tittat på ur redaktörernas perspektiv är identifikation, 
status och prestige samt kvalitetsgaranti. Den förstnämnda funktionen och den sistnämnda 
anser vi vara viktiga för våra redaktörer. Kraven på kvalitetsgaranti menar vi är 
utgångspunkten för att identifiera en frilans som en riktig journalist – och när detta väl är gjort 
är vårt intryck att redaktörerna håller sig till en liten pool av (identifierade) uppdragstagare.  
Status och prestige är däremot en funktion som vi inte tror fungerar över huvud taget för våra 
frilansars varumärken. Vårt intryck är att det krävs allmänt kända journalister för att ”kittla” 
något hos redaktörerna.  
 
Vi anser att våra frilansjournalister är väl medvetna om de krav på kvalitetsgaranti de bör leva 
upp till. Men inom redaktörernas identifikation menar vi att det inte bara gäller att vara bra 
nog utifrån kvalitetsgarantin, utan också att passa in i respektive tidnings mall. Samtidigt 
verkar inte redaktörerna benägna att ta in nytt folk i sin pool, vilket givetvis gör det ännu lite 
svårare för frilansen att bli identifierad. Vi anser att våra frilansar har förstått vikten av att ta 
reda på vad kunden vill ha och att inte ge upp.   
Vad det gäller status och prestige har vi inte fått intrycket av att någon frilans har några 
illusioner om att de kan påverka självbilden hos en redaktör. Följaktligen lägger de inte heller 
något krut på det.  
 
Utifrån teorin bör ett varumärke fungera koherent, samt särskiljande – gärna genom 
varumärkesidentitet. Vad det gäller koherens menar vi att somliga frilansar tänker på de 
bitarna och tycks arbeta med det, men flertalet verkar inte ha sådana överväganden. Vad det 
gäller särskiljande tror vi att det är en funktion hos varumärket som inte fungerar speciellt bra 
på frilansmarknaden. Det menar vi beror på redaktörernas obenägenhet att komma frilansarna 
nära.  
Dock verkar våra frilansjournalister överlag ha lyckats bra med det Melin kallar 
märkeskännedom. Och vad vi har förstått räcker detta för att ge åtminstone fem av sex 
heltidsarbete. Dessutom menar vi att frilansarna, i olika grad, har nått den så kallade recall-
nivån, som här innebär att de får jobb utlagda på sig – och på så sätt spar tid (och pengar). För 
dem som inte gillar säljarbetet borde det vara extra viktigt att snabbt nå recall-nivån, eftersom 
de då slipper den bördan. 
 
Den enda bristen som vi har funnit, där vi också tror att det finns en reell möjlighet för våra 
frilansar att göra något åt sin situation, är den svaga positioneringen.  
Den förbättring vi anser att frilansarna därför bör göra är att kort och gott tänka på vart de vill 
gå. Vad de sammantaget vill vara, och göra, på lite längre sikt. På det stora hela får vi en 
känsla av att frilansarna verkar i en miljö där företagandet inte står i fokus, trots att de alla 
faktiskt är näringsidkare. Det är som Madeleine säger om varumärken: 
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”Jag tror inte det ligger i yrkesrollen faktiskt. Folk i min ålder har inte riktigt fattat att det är ett 
viktigt begrepp. Vi har fortfarande någon lite glad och bohemisk inställning” 

 
Eftersom många tidningar tycks mallade och anlitar experter av olika slag menar vi att det kan 
vara en fördel att vara en sådan som redaktörerna kommer att tänka på när nästa 
specialsatsning dras igång – och på så sätt få sin egen sida eller kolumn.  
En fri spekulation kring det är att skribenten då skulle få ett större publikt genomslag, vilket – 
i enlighet med tankar utvecklade ovan – skulle kunna kittla redaktörerna. Detta är dock ett 
något osäkert resonemang, eftersom vi inte har undersökt hur frilansarna (och tidningarna de 
skriver för) marknadsför sig mot läsarna.  
Om inte annat menar vi ändå att en specialisering av det här slaget kan leda till ett bättre läge 
för frilansen i maktförhållandet till redaktören. Om frilansen har lyckats att göra sig mer eller 
mindre oumbärlig för redaktionen menar vi att det kan innebära kännbara switching-costs för 
dem att byta ut denne – vilket borde innebära en bra sits för löneförhandling.  
 
Vår sammantagna slutsats vad det gäller varumärken är att de brister som vi har urskilt i våra 
frilansjournalisters medvetenhet inte spelar så stor roll, i alla fall om de inte siktar på en 
kometkarriär. 
 
 

5.2 RM-slutsatser 
 
 
Vi anser att våra frilansjournalister har insett att det är viktigt att ha långsiktiga relationer till 
sina uppdragsgivare, samt att vårda dessa. Eftersom marknaden tycks vara så pass dynamisk 
tror vi dock att det är viktigt för frilansarna att vara kontinuerligt otrogna, vilket de själva 
också tycks anse. De flesta frilansarna önskar ett visst inflöde på nya uppdragsgivare vid sidan 
av de befintliga.  
 
Vårt intryck är att frilansarna främst försöker använda sina relationer till redaktörerna till att 
få reda på deras önskemål och behov. Vi tror också att de eftersträvar en trygghetsskapande 
social relation, med framförallt pengar i åtanke, där vi får intrycket av att redaktörerna är den 
motsträviga parten. Även om frilansarna kanske inte kommer redaktörerna så nära som de 
önskar tycks det inte innebära några problem, då ingen frilans uppger sig ha blivit duperad på 
något sätt. Alltså tror vi att den sociala relationen är tillräckligt stark för att affärsetiken inte 
ska braka samman.  
 
Vi har utifrån Gummessons idé om marknadsföringsjämvikt kommit fram till att 
frilansmarknaden inte är i balans. Konkurrensen är hård, på så sätt att det alltid finns någon 
redo att ta över en uppdragsgivare, och det finns inte heller några regler eller institutioner som 
kan stötta frilansjournalisterna. Redaktörerna tycks sitta på trumfkorten.  
Och visst anser vi att de har makten i varje enskild relation, men inte mer än så. Våra frilansar 
har flera uppdragsgivare och verkar ha såväl möjlighet som mod till att tacka nej till jobb de 
inte finner passande. Men ändå får vi inte intrycket av att frilansarna kan spela ut redaktörerna 
mot varandra, och det tror vi beror på att det är en så kallad maktbransch – där de flesta 
aktörerna rör sig i samma riktning.  
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Bland våra frilansar tror vi inte att det Gummesson säger om sociala relationer stämmer – att 
de kan vara viktigare än professionella relationer och kompetens. Visst menar vi att nätverken 
spelar roll, men mest i form av tips och rykten. Våra frilansar verkar överlag ha goda 
kontaktnät, men vi tror inte att de är så involverade i någon form av nepotismsystem att de 
skulle få jobb även om de blev lata och slarviga. Frågan är om några sådana finns. Hur som 
helst är vår uppfattning att frilansjournalisterna gör vad som är möjligt och rimligt inom 
nätverkandet.  
 
Vår sammantagna syn på frilansarnas arbete med relationsmarknadsföring är att de på ett 
individuellt plan gör det bra. Vad de skulle kunna göra för att stärka sitt maktförhållande till 
en redaktör är att, som nämnt ovan, satsa på att göra sig oumbärlig – skapa switching-costs. 
På ett kollektivt plan tror vi att frilansjournalisterna skulle kunna skapa en motvikt till den 
maktbransch de möter genom att ta hjälp av starkare institutioner. Närmast tänker vi på 
facket. Om frilansarna kunde gå ihop i en mer enad front borde de kunna förbättra både löner 
och arbetsvillkor. Vi kan dock föreställa oss hur svårt det projektet skulle vara – bara deras 
yrkestitel antyder individualism.  
  
 

5.3 Förslag till vidare studier 
 
 

� Hur ser frilansjournalisters affärskultur ut? Varför tycks de inte tänka speciellt 
marknadsmässigt? 

 
� Hur kan och bör (frilans)journalister marknadsföra sig till läsare? 

 
� Hur skulle man kunna organisera ett starkare fackförbund för frilansjournalister? 

 
� På vilket sätt skulle lagändringar kunna hjälpa frilansjournalisterna?  
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Bilagor 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Marknadsföringens 30R: Översikt över trettio konkreta relationer  
 
DE KLASSISKA MARKNADSRELATIONERNA 
R1: Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund. Detta är 
marknadsföringens ”moderrelation”, grunden till att en affär – ett utbyte – uppstår. 
 
R2: Den klassiska triaden: triangeldramat mellan kund, leverantör och konkurrenter. 
Konkurrensen är ett centralt inslag i marknadsekonomin. I konkurrensen uppstår relationer 
mellan tre parter, dels mellan kunden och dennes aktuelle leverantör, dels mellan kunden och 
leverantörens konkurrenter och dels mellan konkurrenterna.  
 
R3: Det klassiska nätverket: fysisk distribution. Den fysiska distributionen bildar ett 
avancerat nätverk av relationer som ibland är helt avgörande för hur marknadsföringen skall 
lyckas. 
 
SPECIELLA MARKNADSRELATIONER 
R4: Kundrelationer via marknadsförare på heltid och marknadsförare på deltid. 
Leverantören skapar relationer med kunder dels genom de personer som har marknadsförande 
uppgifter som huvuduppgift, dels genom dem som har andra huvuduppgifter, men som ändå 
har relationer till kunder. 
 
R5: Servicemötet: interaktionen mellan kund och frontpersonal. Produktion och leverans 
av tjänster/service innebär att kunden delvis är närvarande, varvid en relation uppstår med 
leverantörens frontpersonal. 
 
R6: Den månghövdade leverantören och den månghövdade kunden. Marknadsföring till 
företag och andra organisationer innebär ofta kontakt mellan ett stort antal individer hos både 
leverantör och kund. 
 
R7: Relationen till kundens kund. En förutsättning för att vi skall kunna sälja är ofta att vi 
förstår kundens affärer och hur dennes kund förändras. Detta gäller t ex försäljning via 
dagligvaruhandelns distributionsnät. 
 
R8: Närrelation kontra distansrelation till kunden. I massmarknadsföringen, där närheten 
till kunden försvunnit, återfinns ofta den enda relationen via undersökningar och rapporter. 
Detta skapar en annan typ av relation än om man kan hålla närkontakt med varje kund. 
 
R9: Relationen till den missnöjde kunden. Den missnöjde kunden upplever en speciell typ 
av relation som ofta varit och är mycket dåligt hanterad av leverantörerna. Sättet att sköta en 
reklamation lägger grunden till en stärkt eller försvagad relation. 



R10: Monopolrelationen: kunden eller leverantören som fånge hos maktföretaget. När 
konkurrensen i praktiken satts ur spel gentemot en enskild kund hamnar denne i en relation 
som bygger på ensidig makt från leverantören. Förhållandet kan också vara det omvända, 
nämligen att leverantören är helt i händerna på kunden. 
 
R11: Kunden som ”medlem”. För att skapa en långsiktig och bestående relation har det 
blivit allt vanligare att kunden blir medlem i företaget i någon form. 
 
R12: IT: den elektroniska relationen. En mycket stor del av marknadsföringen sker idag via 
elektroniska media – informationsteknologi, IT – och denna förväntas få allt större betydelse. 
 
R13: Parasociala relationer: relationer via symbol och objekt. Relationer kan inte bara 
existera till människor och fysiska fenomen utan också till mentala bilder och symboler såsom 
varumärken. 
 
R14: Den icke-kommersiella relationen. Denna återfinns framförallt i den offentliga 
sektorns relation till medborgarna/kunderna men avser också de betydelsefulla 
frivilligorganisationerna och det ekonomiska arbete som sker utanför den officiella ekonomin, 
främst i familjen. 
 
R15: Den gröna relationen. Miljön och ekologin har fått allt större betydelse för företagen 
både genom kundernas sätt att konsumera och genom lagar. Relationerna till kunderna liksom 
till samhället håller på att ändras på grund av detta. 
 
R16: Den juridiskt grundade relationen. En relation till en kund kan grundas på kontrakt 
och juridik. 
 
R17: Den brottsligt grundade relationen. Nätverk byggda på en brottslig affärsidé 
förekommer över hela världen och har ett avgörande inflytande på många marknader. I mer 
normala nätverk kan dessutom finnas inslag av brottslighet i relationerna, t ex dolda karteller. 
 
MEGARELATIONER: RELATIONER OVANFÖR MARKNADEN 
R18: Personliga relationer och sociala nätverk. De personliga kontakterna har stor 
betydelse för marknadsföringen. I många länder gör man bara affärer med dem man känner 
väl personligen. 
 
R19: Megamarknadsföring: den verklige ”kunden” återfinns inte alltid i marknaden. I 
vissa fall måste relationer upprätthållas med ett ”nonmarket network” ovanför själva 
marknaden – regeringar, lagstiftare, privata makthavare – för att man skall kunna agera på 
marknaden. 
 
R20: Allianser förändrar marknadsmekanismerna. Allianser innebär samarbete mellan 
företag och därmed djupare relationer som delvis sätter konkurrensen ur spel. Samtidigt är 
samarbeten nödvändiga för att marknaden skall fungera. 
 
R21: Kunskapsrelationen. Kunskap är ofta den strategiskt mest avgörande resursen och 
bildar allt oftare grunden för allianser. 



R22: Megaallianser ändrar marknadsföringens grundvillkor. EU och NAFTA är aktuella 
exempel på allianser på en nivå ovanför företagen, på regeringsnivå, nationell nivå och 
överstatlig nivå. 
 
R23: Den massmediala relationen. Massmedier kan utgöra ett stöd eller ett hinder för 
företag att bedriva sin marknadsföring. 
 
NANORELATIONER: RELATIONER NEDANFÖR MARKNADEN 
R24: Marknadsmekanismerna förs in i företaget. Genom uppdelning i resultatenheter 
uppstår en marknadsföring inom företaget som har en delvis annan karaktär än 
marknadsföringen utanför företaget.  
 
R25: Interfunktionellt och interhierarkiskt beroende: relationen mellan internkunder 
och internleverantörer. Beroendet mellan företagets olika nivåer och funktioner ses alltmer 
som en process bestående av relationer mellan internkunder och interleverantörer. 
 
R26: Kvalitetsstyrning: att skapa relationer mellan marknadsfunktionen och tekniska 
funktioner. Kvalitetsstyrningen har skapat en ny relation mellan teknik och marknadsföring, 
vilken beaktar såväl företagets interna relationer som dess relationer till kunderna. 
 
R27: Intern marknadsföring: relationen till ”personalmarknaden”. Intern 
marknadsföring kan ses som ett led i RM genom att den ger ett indirekt stöd åt personalens 
relation till externkunderna.  
 
R28: Den tvådimensionella matrisrelationen. Matriser förekommer i stor utsträckning i 
större företag framförallt inom marknadsföringen och dess koppling till teknik. 
  
R29: Relationen till externa leverantörer av marknadsföringstjänster. Externa 
leverantörer förstärker marknadsfunktionen genom att tillhandahålla en mängd 
konsulttjänster, t ex reklambyråer, men finns också på andra områden som fysisk distribution. 
 
R30: Ägar- och finansrelationen. Ägarna och andra finansiärer bestämmer delvis 
förutsättningarna för vilken marknadsstrategi vi kan bedriva. Relationen till dessa får indirekt 
betydelse för vårt uppträdande på marknaden.  



Bilaga 2: Frågor till frilansjournalister 
 
Hur gör du när du söker nya kunder (beskriv processen från början till slut)? 
 Reservfrågor i fall beskrivningen blir för tunn: 
 I vilket läge söker du över huvud taget nya kunder?  

Hur väljer du ut de potentiella kunderna? 
 Hur närmar du dig dem? 
 
På vilket sätt håller du dig ajour med marknaden? (Håller koll på vilka som skriver vad och 
var, och så vidare… ) 
 Hur viktigt är det att göra det?  
 
Hur gör du för att köparna av dina artiklar ska komma ihåg dig? 
 
Vad kännetecknar dig som yrkesmänniska? 
 Hur gör du för att särskilja dig? 
 
Vilka egenskaper anser du önskvärda hos dig som yrkesmänniska? 
 Vad ger dessa egenskaper för fördelar? 
 
Hur gör du för att maximera priset på dina artiklar? 
 
Hur viktigt är själva hantverket – texten – vid försäljning och prissättning? 
 
Om jag säger varumärke – vad tänker du på då? 
 
Tänker du på dig själv som varumärke? 
 Om ja: På vilket sätt? 
  På vilka sätt är det viktigt för dig i ditt arbete? 
 Om nej: Varför inte? 
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Hur vet du vad marknaden vill ha? 
 
Hur ser dina prioriteringar ut mellan nya och existerande kunder? 
 Hur ser den perfekta mixen ut? 
 
Hur många återkommande/fasta kunder har du? 
 Hur fungerar er(a) relation(er)? 
 
På vilka sätt är det viktigt att ha en bra och nära relation till kunden? 
 
När anser du dig ha etablerat en relation till kunden? 
 
Hur nära relation brukar du generellt sett få till dina kunder? 
 Kan du ge exempel på hur en nära relation kan se ut? 
 
Vad gör du för att vårda dina relationer till köparna? 



Hur djup kan en relation till redaktör/köpare bli? 
 Kan det gå så långt att de i det närmsta ”marknadsför” dig till andra? 
 Om ja: På vilket sätt? 
 
I vilket/vilka läge(n) kan du överväga att sluta arbeta för en fast/återkommande kund? 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för tillit mellan dig och din kund? 
 Vad kan tänkas utmana tilliten i din bransch? 
 
Hur upplever du maktförhållandet mellan dig och dina kunder? 
 Om problem: Vad kan du göra åt det? 
 
Hur påverkar informella kontakter och nätverk frilansmarknaden? 
 Finns det informella nätverk (i branschen) som verkar svåra att ta sig in i? 
 Om ja: Hur ser de ut? 
  Hur påverkar de dig? 
  Om problem: Vad kan du göra åt det? 
 
Hur kan eventuella obalanser på marknaden balanseras? 
 Skulle någon form av lagstiftning hjälpa? Vilken?  

Till vilken hjälp är facket? 
 Finns det för många journalister? Hur motverkar man det? 
 Hur mycket inflytande har du på din arbetssituation? 
 
Sammanfattningsvis: Vad kännetecknar en framgångsrik frilansjournalist? (Kortfattat!) 



Bilaga 3: Frågor till redaktörer 
 
Hur stor del av ert redaktionella material är frilansmaterial? 
 
Hur går det till när du anlitar en ny frilans? 

Reservfrågor i fall beskrivningen blir för tunn: 
I vilket läge söker du över huvud taget nya frilansar? 

 Hur väljer du ut dem? 
 Vad är viktigt när ska du köpa en artikel av en frilans du aldrig haft kontakt med 
 tidigare? 
 
På vilket sätt håller du dig ajour med marknaden? (Håller koll på vilka som skriver vad och 
var, och så vidare… ) 
 Hur viktigt är det att göra det?  
 
Vad anser du vara minimikraven på en frilansjournalist? (Utbildning, rykte, meriter till 
exempel…) 
 
Hur ska en frilans göra för att du ska komma ihåg henne eller honom? 
 
Vad kännetecknar en bra frilansjournalist? 
 
Hur går en prisförhandling till? 
 
Hur viktigt är själva hantverket – texten – vid försäljning och prissättning? 
 Vilka andra faktorer spelar in? 
 
Om jag säger varumärke – vad tänker du på då? 
 
Tänker du på frilansjournalister som varumärken? 
 Om ja: På vilket sätt? 
  På vilka sätt är det viktigt? 
 Om nej: Varför inte? 
 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Hur ser dina prioriteringar ut mellan nya och existerande frilanssamarbeten? 
 Hur ser den perfekta mixen ut? 
 
Hur många återkommande/fasta frilansar har du? 
 Hur fungerar er(a) relation(er)? 
 
På vilka sätt är det viktigt att ha en bra och nära relation till frilansjournalisten? 
 
När anser du dig ha etablerat en relation till frilansen? 
 
Hur nära relation brukar du generellt sett få till dina frilansar? 
 Kan du ge exempel på hur en nära relation kan se ut? 
 



Vad gör du för att vårda dina relationer till frilansarna? 
 
Hur djup kan en relation till frilansjournalist bli? 
 Kan det gå så långt att du i det närmsta ”marknadsför” dem till andra? 
 Om ja: På vilka sätt? 
 
I vilket/vilka läge(n) kan du överväga att sluta samarbeta med en frilansjournalist? 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för tillit mellan dig och en frilans? 
 Vad kan tänkas utmana tilliten i din bransch? 
 
Hur upplever du maktförhållandet mellan dig och dina frilansar? 
 Om problem: Vad kan du göra åt det? 
 
Hur påverkar informella kontakter och nätverk frilansmarknaden? 
 Finns det informella nätverk (i branschen) som verkar svåra att ta sig in i? 
 Om ja: Hur ser de ut? 
  Hur påverkar de frilansjournalisterna? 
  Om problem: Vad kan du göra åt det? 
 
Hur kan eventuella obalanser på marknaden balanseras? 
 Skulle någon form av lagstiftning hjälpa? Vilken?  

Till vilken hjälp är facket? 
 Finns det för många journalister? Hur motverkar man det? 
 
 
 


