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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar effekterna av den ökande andelen visstidsanställda journalister 

på landets redaktioner. Fokus är journalisternas autonomi, det vill säga möjlighet att 

styra det egna arbetet och att agera självständigt. Mer specifikt behandlar uppsatsen 

vilken betydelse anställningsform har för hur journalister uppfattar sin autonomi.  

 

Studien är kvantitativ och består av enkätdata från Journalist 2005, vilken är den 

senaste av de journalistundersökningar i projektet Svenska Journalister som har 

genomförts vid Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs 

universitet, JMG.  

 

Teoretiskt utgår uppsatsen från forskning kring journalisters autonomi samt John 

Atkinsons teori om ”The Flexible Firm” där anställda förväntas vara uppdelade mellan 

en kärngrupp och en perifer grupp. Fyra hypoteser om vad som påverka autonomin har 

konstruerats och operationaliserats genom sex variabler; kön, ålder, kommersiell/icke-

kommersiell, TV/radio, huvudsaklig arbetsuppgift och anställningsform. Dessa har 

sedan analyserat gentemot fem frågor som berör journalistens autonomi.  

 

Slutsatsen är att anställningsform och arbetsuppgifter är mer avgörande för hur 

journalisters upplever sin autonomi än kön och ålder. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Den journalistiska arbetsmarknaden har delats upp mellan fast anställda och en ökande 

grupp journalister som har olika typer av temporära anställningar. År 1994 var 24 procent 

av journalistkåren tillfälligt anställda, år 2005 var den siffran 30 procent (Edström 

2007:63)
1
. Journalistförbundets egna undersökningar visar på samma utveckling. 2007 

hade var tredje journalist en tillfällig anställning, frilansade eller var arbetslös (Nygren 

2008:43). 

 

Utvecklingen mot mer flexibla anställningsformer präglar inte bara journalisters 

arbetsmarknad, utan arbetsmarknaden generellt (Storrie 2002:1). Det finns inte heller 

någonting som tyder på att andelen journalister med olika former av tidsbegränsade 

anställningar skulle börja avta.  

 

Vad får detta för konsekvenser för journalistiken, om några? 

 

John Atkinsons kärna-periferi- modell föreslår att anställningsformen har betydelse för den 

anställdas placering i verksamheten: central eller perifer, och att personer med fast 

anställning får mer trygghet och inflytande över sin arbetssituation än tidsbegränsade 

anställda (Atkinson 1984). 

 

Mot den bakgrunden syftar uppsatsen till att undersöka om anställningsform har någon 

betydelse för hur journalister uppfattar sin autonomi. Med andra ord: Hur upplever 

tidsbegränsat anställda journalister sin autonomi i jämfört med fast anställda journalister? 

 

                                                      

1 I kategorin ”tillfälligt anställda” ingår vikarierande journalister, frilansjournalister, journalister med 

andra typer av tidsbegränsade anställningar samt arbetslösa. 
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Om ett samband mellan anställningsform och autonomi föreligger, skulle det kunna 

förändra journalistiken att andelen tidsbegränsat anställda journalister på redaktionerna 

ökar. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka om anställningsform har betydelse för hur journalister 

uppfattar sin autonomi. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever tidsbegränsat anställda journalister sin autonomi jämfört med fast anställda 

journalister?  

2. Går det utifrån tidigare forskning att konstruera några hypoteser kring vad som kan 

förklara journalisters grad av autonomi? 

1.4 Material och avgränsning 

Uppsatsens empiriska bas är primärdata från undersökningen Journalist 2005. Journalist 

2005 är den senaste av de journalistundersökningar i projektet Svenska Journalister som 

har genomförts vid JMG. Undersökningen har genomförts vid fyra tillfällen; 1989, 1994, 

1999 och 2005, och består av ett enkätformulär som vid varje tillfälle har skickas ut per 

post till 2000 slumpmässigt utvalda journalister i hela Sverige. Urvalet är Svenska 

Journalistförbundets medlemsregister. 11 av de 88 frågorna i Journalist 2005 berör 

journalisters autonomi i någon form. Dessa frågor har inte i någon undersökning tidigare 

analyserats i förhållande till variabeln anställningsform.  

 

Svarsfrekvensen på enkäterna inom projektet Svenska Journalister har vid de fyra olika 

tillfällena varit 59-67 procent. Antalet journalister som besvarat enkäten Journalist 2005 är 

1102, vilket ger en svarsfrekvens på 59,3 procent (netto). Det måste bedömas som en bra 

svarsfrekvens för en så omfattande och krävande postenkät och ligger på ungefär samma 

nivåer som liknande postenkäter till allmänheten, exempelvis SOM-institutets 

riksrepresentativa frågeundersökningar (Andersson 2007:250, Asp 2006:4). 
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Undersökningen Svenska Journalister kan sägas vara den naturliga utgångspunkten för 

studier av journalisters arbetsvillkor. En stor fördel med undersökningen är den höga 

svarsfrekvensen. Erfarenheter från tidigare enkätundersökningar riktade till journalister har 

visat att det kan vara mycket svårt att få journalister att svara på enkätfrågor kring den egna 

yrkesrollen. 

 

Förutom svarsfrekvensen är urvalspopulationen av betydelse för undersökningens 

representativitet. Urvalspopulationen i undersökningen är SJF:s medlemmar. Ett 

övervägande är att förbundet tenderar att vara underrepresenterat av unga journalister, 

journalister i kommersiella etermedier och journalister som rapporterar om ekonomi, 

handel och börs (Löfgren Nilsson 2006:100-101). 

 

Journalistförbundet uppskattar att ungefär 20 000 personer arbetade som journalister i 

Sverige år 2005. 18 000 av dem var enligt förbundet medlemmar i SJF då 

enkätundersökningen genomfördes, vilket då motsvarade ungefär 90 procent av Sveriges 

journalister. Det är en mycket hög andel (Edström 2007:56). Mot bakgrund av detta bör 

enkätundersökningens urval betraktas som representativt för journalister i Sverige. 

 

I Journalist 2005 är det möjligt att bryta ner materialet på fyra anställningsformer: Fast 

anställning, vikariat, frilans och annan form av tillfällig anställning.
 2
  Då vi är intresserade 

av att undersöka tidsbegränsade anställningar har vi valt att slå ihop vikariat och annan 

form av tillfällig anställning då vi bearbetat materialet. Vi har inte använt oss de tidigare 

journalistundersökningarna från 1989, 1994 och 1999 då undersökningarna saknar 

bakgrundsvariabeln anställningsform. 

 

Uppsatsen undersöker den upplevda autonomin hos journalister verksamma i Sverige. Vi 

definierar autonomi som makten över sitt eget arbete, där självständighet och eget 

beslutsfattande är viktiga komponenter. Några internationella jämförelser av journalisters 

uppfattning av sin autonomi görs inte. 

  

                                                      

2 I kategorin annan form av tillfällig anställning ingår till exempel projektanställning, vilket anges 

explicit i frågeformuleringen.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Kapitel ett ger en introduktion till vad uppsatsen syftar 

till att undersöka och presenterar det empiriska material som används för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Kapitel två går igenom tidigare forskning som berör 

journalisters anställningsform och autonomi, och beskriver uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Kapitel två avslutas med att den teoretiska diskursen konkretiseras i fyra 

hypoteser om vilka faktorer som kan påverka journalisters autonomi. I kapitel tre 

presenteras resultatet av undersökningen. I kapitel fyra testas slutligen hypoteserna, 

undersökningens resultat sammanfattas och analyseras och förslag till fortsatta studier 

presenteras. 
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2. Anställningsformen och autonomin 

2.1 Bakgrund  

 

Journalisters arbetsmarknad går precis som arbetsmarknaden överlag, inte minst 

kultursektorn, mot fler projektanställningar och färre fasta anställningar (Håkansson 

2001:8). Som tabell 1 visar har andelen fasta anställningar minskat och andelen frilansare 

och vikarier blivit fler under perioden 1994-2005. Även andelen projektanställda har ökat. 

(Edström 2005:63-64) 

 

Figur 1. Journalisters anställningsformer 1994 och 2005 (procent) 

 

 

Digitaliseringen har också medfört förändrade arbetsformer och ökade produktionsvolymer 

för landets journalister. Medieföretagen behåller anställd kärnarbetskraft, projektanställer 

och köper in färdigt material av externa leverantörer, så kallad ”outsourcing” (Edström 

2007:65-66). 
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2.2 Tidigare forskning 

Som andra samhällsvetenskaper är journalistisk forskning ofta normativ, där studier och 

angreppssätt utgår från vad god journalistik är och vad journalistikens roll bör vara. Även 

vår uppsats vilar på tydligt normativa antaganden, eftersom den utgår från att autonomi är 

centralt för att upprätthålla vissa journalistiska kvalitetskriterier. 

 

Mycket teoretisk diskussion har förts kring vilken roll journalistiken bör ha i samhället
3
, 

men definitionen av vad som kännetecknar hög journalistisk kvalitet har varit förvånansvärt 

konstant genom den västerländska historien (Kovach 2007:12-15, Nygren 2008:3). Dessa 

kvalitetskriterier är: journalistikens sanningskriterium, dess lojalitet gentemot 

medborgarna, dess oberoende från dem den granskar, dess uppgift som tredje statsmakt och 

dess roll som forum för debatt (Kovach 2007:5). 

 

En hörnsten för att dessa kvalitetskriterier ska kunna upprätthållas är att journalisten är 

autonom i sitt yrkesutövande. Med autonomi avses att journalisten har makt över sitt 

dagliga arbete, med självständighet och möjlighet till eget beslutsfattande (Nygren 

2008:12).  

 

Frågan om journalistens autonomi – hur stor valfrihet som är möjlig för en individ i den 

journalistiska organisationen – är en av de övergripande frågor som ligger bakom mycket 

av forskningen kring nyhetsproduktion (Löfgren Nilsson 1999:49). Mycket av forskningen 

kring journalisters autonomi finns också inom det som brukar benämnas 

professionsforskning (Nygren 2008:13, Petersson 2006:18-19).  

 

Inom professionsforskningen studeras huruvida journalistyrket är en självständig 

profession eller ej, och om journalisten har makt över sitt eget arbete.  

  

                                                      

3 När det kommer till normativa teorier om journalistikens roll i olika styrelseskick presenteras en 

omdiskuterad översikt i den numera kanoniserade boken ”Four Theories of the Press”: den auktoritära 

pressideologin, den liberala pressideologin (eller den frihetliga modellen), den sociala ansvarmodellen 

eller ansvarsideologin och den marxist-leninistiska pressideologin. (Siebert et al 1963) 
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Många forskare, däribland Lars Furhoff
4
, rektor för journalisthögskolan i Stockholm under 

70-talet, har menat att en stark journalistisk profession är en förutsättning för att säkra 

journalisternas autonomi och därmed en förutsättning för att journalisterna ska kunna 

fungera som en tredje statsmakt (Furhoff 1974: 210-220). 
5
 

 

Journalisters bedömning av kvaliteten, kreativiteten och självständigheten i sitt 

yrkesutövande har inte förändrats avsevärt de senaste åren. Journalisterna uppger att det har 

blivit stressigare och färre anställda på redaktionerna, men när det kommer till 

kreativiteten, kvaliteten och självständigheten är det ungefär lika många journalister som 

anser att det har blivit sämre som att det har blivit bättre. Inte heller relationen till 

arbetsledningen har förändrats avsevärt de senaste femton åren. Andelen som upplever sig 

hårt styrda av ledningen har bara ökat knappt. (Löfgren Nilsson 2007:68-69) 

2.2.1 Empiri och teori om journalisters inflytande 

Tidigare studier visar att personer som arbetar inom kvällspressen upplever en hårdare 

styrning av ledningen än personer som arbetar inom exempelvis SVT (Löfgren Nilsson 

2007:73). En hypotes är att journalister får mindre att säga till om till förmån för ledningen 

på ett kommersiellt medieföretag än inom till exempel ett public servicebolag (Sundin 

1996:79). 

 

Skillnader i självbestämmandet för journalister tycks också finnas mellan olika typer av 

redaktioner. Alströms och Östlunds studie Nyhetsarbetets villkor i olika medier (1994) 

visar att reportrar på landsorttidningar har sämre möjligheter till självbestämmande och 

                                                      
4 Teoretiskt anslöt sig Furhoff till den sociala ansvarsideologin och menade att självständiga 

massmediers uppgift är att informera medborgarna och granska makten. 

5 Graden av professionalisering kan sägas peka i två riktningar, både mot en ökad och en minskad 

professionalisering. Å ena sidan är fler journalister akademiskt skolade, å andra sidan differentieras 

yrkesgruppen och det blir allt svårare att särskilja journalister från andra yrkesgrupper, vilket gör att 

den professionella identiteten hotas och autonomin urholkas. Denna de-professionalisering belyser 

Gunnar Nygren i sin bok Yrke på glid (2008). Graden av professionalisering av journalistkåren är ett 

återkommande tema i journalistforskningen. (Edström 2007:64). 

 

 



 

8 

 

kritisk granskning än specialreportrar på stora dagstidningar
6
. Detta eftersom 

lantsortsreportrar har många uppdrag per dag, kort förberedelsetid och låg 

specialiseringsgrad i förhållande till de som arbetar på större dagstidningar (Alström och 

Östlund 1994:73-76, Löfgren Nilsson 1999:26) 

 

I Löfgren Nilssons avhandling På Bladet, Kuriren & Allehanda visas även att upplevelsen 

av det egna inflytandet på redaktionen kan skilja sig åt mellan olika journalistiska 

yrkesgrupper såsom redigerare, fotografer, arbetsledare och reportrar. (Löfgren Nilsson 

1999:80) Löfgren Nilssons bild bekräftas i studien Arbetsvillkor och arbetsbelastning i 

journalistiskt arbete (2005) där det framkommer att specialreportrar och redaktörer som har 

etablerat sig inom sitt område har störst inflytande över arbetet (Tyrkkö 2005:48). 

 

Den brittiska medieforskaren Gill Ursell ser en ny arbetsindelning bland journalister när det 

gäller autonomi, status och rörlighet i arbetet. I toppen finns ett fåtal ”stjärnjournalister” 

som knyter sin professionella identitet till sig själva. Samtidigt har det i botten skapats en 

ny kategori av ”produktionsjournalister” som inte sysslar med inhämtning av material, utan 

mest sitter vid datorer för att producera olika versioner i skilda medieformer. I mitten finns 

journalister med säkra jobb, men med en begränsad autonomi och status (Ursell 2004:50-

51).  

 

I den empiriska forskningen vinner ytterligare en faktor ett visst stöd; att kvinnor generellt 

har mindre inflytande över det egna arbetet än män, vilket då också torde gälla 

journalistiken (Larsson 2008:7; Theorell 200:11-12 och Pekkari 1999:2). Kvinnliga 

journalister är även den grupp som i högre utsträckning än andra har tidsbegränsade 

anställningar (Löfgren Nilsson 1994:90-91). Andra studier föreslår dock att graden av 

inflytande inte nödvändigtvis behöver vara lägre för kvinnliga journalister (Tyrkkö, Arja 

och Karlqvist, Lena 2005:47). 

                                                      

6 Lantsortstidningar och landsortspress är ett samlat begrepp för alla tidningar som utges utanför 

storstadsområden. I denna undersökning ingick endast tidningar som har en utgivning på 5 dagar i 

veckan eller mer. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Möjligen kan en slutsats av de studier som gjorts vara att journalistyrket på senare tid 

generellt inte har minskat i professionsgrad, utan att det snarare är så att spridningen inom 

journalistyrket har ökat. De journalister som är etablerade och har specialkunskaper i vissa 

ämnen har en stor möjlighet att påverka sitt eget arbete, medan journalister som inte är 

etablerade och har låg specialiseringsgrad har svårt att hävda sig gentemot 

redaktionsledningen.  

 

En ytterligare aspekt som påverkar journalisters autonomi torde vara anställningsform. Vid 

vår kännedom finns det inga vetenskapliga studier som undersöker anställningsformens 

inverkan på den journalistiska autonomin. Vårt studieområde tycks vara ett empiriskt 

glapp: även om studier har gjorts kring hur journalister betraktar sin autonomi, finns det få 

undersökningar som specifikt har studerat journalisternas autonomi i relation till 

anställningsform. 

 

En kandidatuppsats i sociologi berör journalistens arbetsbelastning och tidsbegränsade 

anställningar (Lundgren 2004). Uppsatsen utgår från fyra djupintervjuer med journalister. 

Slutsatsen av undersökningen är att det inte föreligger någon skillnad mellan de två 

gruppernas arbetssituation, både fast anställda och tidsbegränsat anställda upplevde att de 

hade arbetsuppgifter som de i stor utsträckning kunde påverka själva (Lundgren 2004:32).  

 

De studier inom journalistikforskningen som gjorts i Sverige på hur journalister betraktar 

sin arbetssituation är främst den nämnda enkätstudien Svenska Journalister vid JMG vilket 

också är den undersökning vi utgår från. En stor del av undersökningens resultat 

presenteras i Den svenska journalistkåren (2007). Undersökningen visar att journalisterna 

upplever att deras autonomi är stor och att de har ett stort inflytande i det dagliga arbetet. 

Däremot anser journalisterna överlag att de har tappat inflytande över den redaktionella 

inriktningen till förmån för ägare och annonsörer (Löfgren Nilsson 2007:73, Nygren 

2008:97). I redovisningen av resultatet har ingen specifik åtskillnad gjorts mellan fast 

anställda och tidsbegränsat anställda. 

 



 

10 

 

2.4 Atkinsons kärna-periferi- modell 

En av de mest inflytelserika modellerna för företags, föreningar och myndigheters sätt att 

organisera sig är Max Webers hierarkiska modell, ofta kallad den byråkratiska skolan. 

Webers grundtanke var att varje person som arbetar i en organisation ska ha en 

väldefinierad uppgift att sköta. Instruktioner och arbetsuppgifter ges från den som är 

närmast överordnad, vars uppgift är att beordra de närmast underställda. Genom att 

regelstyra beslutsgången och minimera alla informella auktoriteter förutsattes 

organisationen kunna bevara sin effektivitet. 

 

Webers organisationsmodell har blivit populär i beskrivningen av hur organisationer ser ut 

och fungerar. Den har också blivit populär som en normativ mall för hur statliga 

förvaltningar och företag, särskilt inom bank- och försäkringsväsendet, bör organiseras.  

 

Inom mer samtida forskning brukar dock Webers modell kritiseras för att vara förenklad 

och inte ta hänsyn till de informella relationer som uppstår inom organisationer. (Blau & 

Duncan 1967) 

 

Den samtida forskningen fokuserar också mer på flexibilitetens roll i en organisation. En av 

de mest inflytelserika modellerna är John Atkinsons så kallade kärna-periferi- modell som 

föreslår att anställningsformen har betydelse för de anställdas placering i verksamheten: 

central eller perifer, och att personer med fast anställning har mer inflytande över sin 

arbetssituation än tidsbegränsat anställda (Atkinson 1984).  

 

Atkinson särskiljer främst två olika typer av flexibilitet; numerisk och funktionell. 

Numerisk flexibilitet refererar till organisationers förmåga att anpassa storleken på 

arbetsstyrkan. Funktionell flexibilitet avser att den ordinarie personalen har en bred 

kompetens och därför kan omplaceras mellan olika arbetsuppgifter (Atkinson 1984). 

 

Atkinsons modell har inneburit ett uppbrott mot tidigare modeller av företagsstruktur 

genom att den inte fokuserar på uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän ( i USA mer 

känt som ”blue/white”-collar workers). I stället föreslås hierarkin på arbetsplatsen vara 

företagsspecifik och beroende på vilka som tillhör kärngruppen av anställda och vilka som 

tillhör periferin (Atkinson 1994:339). 
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De perifera anställda utgör den numerära flexibiliteten i företaget.  Den numerära 

flexibiliteten behövs för att kunna anpassa personalens storlek till konjunkturen, och därför 

är det dessa personer som först får lämna företaget vid exempelvis ett varsel (Atkinson 

1994:339). De anställda i periferin kretsar kring en kärngrupp. I kärngruppen ingår 

anställda som utför företagets viktigaste uppgifter. Kärngruppen behöver inte utgöras av de 

mest kvalificerade personerna på företaget, dock av de mest relevanta personerna för 

företagets verksamhet.  

 

Det som kännetecknar kärngruppen är att deras specifika kompetens gör dem svåra att byta 

ut. Anställda i kärngruppen är heltidsanställda med möjlighet att avancera; i exemplet 

journalistik skulle dessa kunna vara mellanchefer såsom redaktionschefer, nyhetschefer och 

reportrar med specialkunskaper. För att behålla kärngruppen på företaget erbjuder företaget 

dessa personer vidareutbildningar och nya tjänster inom organisationen. Därför söker 

företaget att separera dem från övrig arbetskraft. Konsekvensen av den här strukturen blir 

enligt Atkinson att kärngruppens löner, anställningstrygghet och karriärmöjligheter sker på 

bekostnad av den perifera gruppens. (Atkinson 1994:339-342) 
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Figur 2.”The Flexible Firm”, översatt ur Atkinson  1984:29 

 

 

 

 Den första perifera gruppen är personer som är heltidsanställda, men som har en 

lägre anställningstrygghet och liten möjlighet att avancera på jobbet. Personer som 

skulle kunna ingå i den här gruppen är exempelvis redigerare eller fotografer utan 

vidare specialkunskaper som sköter den dagliga ruljansen på medieföretaget och 

därför är lätta att byta ut. (Atkinson 1994:340) 

 

 Den andra perifera gruppen består av anställda som i högre utsträckning har 

specialkunskaper och därför delvis kännetecknas utgöra en funktionell flexibilitet i 

företaget. Till gruppen hör till exempel deltidsarbetande, praktikanter, vikarier och 

projektanställda.  

 

För de mest specifika kunskaperna köper företag i allt större utsträckning in arbetskraft 

utifrån via underleverantörer, till exempel bemanningsföretag, eller egenföretagare såsom 

frilansjournalister. Genom att använda underleverantörer säkerställer företagen att de både 

har en hög funktionell och numerär flexibilitet. (Atkinson 1994:340) 
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Atkinsons modell har blivit kritiserad för att erbjuda en alltför enkel beskrivning av ett 

komplext fenomen (Kalleberg 2001:488). Anna Pollert, professor i sociologi vid University 

of the West of England, anser exempelvis att polariseringen mellan en kärngrupp och en 

perifer grupp i Atkinsons modell är missvisande, då frågan om flexibilitet inte är ett resultat 

av nya villkor på marknaden utan företagens ständiga strävan att utnyttja sin arbetskraft 

(Reimer i Atkinson, Jackson et. al 1988:81; Clark, Chandler et. al 1994:343). 

2.5 Fyra hypoteser om vad som påverkar journalisters autonomi 

Den teoretiska diskursen presenterar flera faktorer som kan ha betydelse för hur journalister 

uppfattar sin autonomi. För det första kön; att kvinnor generellt har en lägre grad av 

autonomi på arbetsplatsen än män, vilket då även bör gälla journalistiken. För det andra 

arbetsplats; att den arbetsplats man arbetar på kan påverka graden av upplevd autonomi.  

 

Den teoretiska diskursen ger också vid handen en tredje förklaring; att olika typer av 

journalister har olika grad av autonomi. Att ”stjärnjournalister” som befinner sig i toppen 

av organisationen har högre autonomi än ”produktionsjournalister” som befinner sig i 

botten och att autonomin kan skilja åt mellan olika journalistiska yrkesgrupper, exempelvis 

redigerare och reportrar. 

 

En fjärde faktor som kan påverka journalisters autonomi är anställningsform. Atkinsons 

kärna-periferi- modell föreslår att tidsbegränsat anställda, frilansjournalister och fast 

anställda har olika grader av autonomi i organisationen. 

 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kan fyra hypoteser formuleras kring vad som 

påverkar journalisters autonomi: 

 

H1 Anställningsform. Tidsbegränsat anställda journalister upplever att de har mindre 

autonomi än fast anställda. 

H2 Arbetsplats. Journalister på kommersiella arbetsplatser upplever att de har mindre 

autonomi än journalister på icke-kommersiella arbetsplatser. 

H3 Huvudsaklig arbetsuppgift. Journalister som är specialreportrar eller innehar 

chefspositioner upplever att de har en större autonomi än andra journalister.  

H4 Kön. Kvinnliga journalister upplever mindre autonomi än manliga. 
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3. Redovisning av empirin: Vad påverkar 

journalisters autonomi? 

3.1 Metod 

Målet med uppsatsen är att belysa anställningsformens inverkan på journalistens upplevda 

autonomi med avstamp i den teoretiska och empiriska forskningen om journalistik och 

autonomi. Kausala samband är svåra att hitta och den som gör anspråk på att ha funnit dem, 

kan alltid kritiseras för att inte ha tagit nog hänsyn till en specifik faktor som kan ha 

påverkat utfallet. Orsaken är det tråkiga faktum att samhället är för komplext för att dela 

upp i beroende och oberoende variabler. Det bör därför tydliggöras att denna uppsats inte 

kommer att resultera i några definitiva svar kring vad som styr autonomin på den 

journalistiska arbetsplatsen.  

 

Uppsatsens kvantitativa metod begränsar undersökningen så till vida att den inte inkluderar 

journalisternas individuella beskrivningar av den upplevda autonomin. Hade metodvalet i 

stället varit kvalitativt, till exempel en fallstudie med samtalsintervjuer, hade en djupare 

analys varit möjlig. Vinsten i förklaringsdjup i den kvalitativa studien hade dock skett på 

bekostnad av förklaringsbredd och generaliserbarhet (Eliasson 2006) 

 

3.2 Analysmodellen 

I beskrivningen av den tidigare forskningen kring journalisters autonomi som presenterades 

i kapitel 2, framkom att anställningsform kan ha betydelse för journalistens autonomi, 

enligt Atkinsons kärna-periferi- modell. I slutet av stycket formuleras fyra hypoteser kring 

vad som styr den journalistiska autonomin. I detta kapitel testas dessa hypotesers validitet. 

Det sker genom att primärdata från undersökningen Journalist 2005 analyseras med hjälp 

korstabulering
7
. Analysen sker i två steg; i det första mäts de signifikanta skillnaderna mot 

genomsnittet av respondenternas svar, till exempel hur fast anställda upplever att de kan 

påverka kvaliteten i sitt arbete jämfört med genomsnittet av alla övriga respondenter. I det 

                                                      

7 Korstabulering innebär att man snabbt kan se hur data i en undersökning fördelar sig och gör det 

möjligt att se samband. Korstabuleringar lämpar sig för att redovisa frågematerialet, då våra frågor 

har nominal- och ordinalvariabler. Nominalvariabler kan ges ett värde men kan inte graderas, till 

exempel anställningsform och kön. Ordinalvariabler kan graderas, till exempel som ”instämmer helt”, 

instämmer delvis” och ”instämmer inte alls”. (Eliasson 2010:102) 
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andra steget mäts de signifikanta skillnaderna mellan varje grupp inom 

bakgrundsvariablerna, till exempel hur fast anställda upplever att de kan påverka kvaliteten 

jämfört med tidsbegränsat anställda. Syftet är att se om det finns skillnader mellan 

journalisters anställningsform och deras syn på den egna autonomin.  

 

Vi söker signifikanta skillnader i variationen. Som signifikansmått används chitvå-test. 

Signifikansgränsen är satt vid p <0.050.
8
 Det ska utläsas som att sannolikheten att de 

uppmätta skillnaderna mellan olika kategorier, till exempel visstidsanställda och fast 

anställda, skulle vara felaktig, är mindre än 5 procent. (Eliasson 2010:117) 

 

Reliabiliteten i den valda metoden är hög så till vida att de statistiska metoderna är 

tillförlitliga och att en upprepning av studien utifrån befintlig data är möjlig. Detta hade 

givetvis inte gällt om en ny enkätundersökning genomförts då de eventuella skillnaderna 

skulle få genomslag i den statistiska analysen. 

 

Att den statistiska metoden är avhängd grundmaterialet kan vara ett problem för 

undersökningens validitet, det vill säga att den valda metoden mäter det som är avsett att 

mätas. Det är alltid svårt att med en enkät fånga upp exakt de fenomen man är intresserad 

av. Därför är det bra att undersökningen lutar sig mot ett stort material med relativt hög 

svarsfrekvens och att den genomfördes relativt nyligen (5 år sedan) och berör ett fenomen 

som inte är snabbrörligt. (Eliasson 2010:14) 

 

3.3 Operationalisering 

Autonomi är ett komplext fenomen som är svårt, för att inte säga omöjligt, att fånga i en 

enskild fråga. Därför utgår undersökningen från fem frågor som tillsammans kan sägas 

representera olika aspekter av autonomi. Ur enkäten Journalist 2005 har vi valt ut 11 frågor 

som är av relevans för vår undersökning (se bilaga 3). Av de elva frågorna är det fem 

frågor (16b, 16f, 16g, 50b, 50f) som specifikt behandlar journalistens självupplevda 

autonomi, medan de övriga fem frågorna (1, 2, 11, 12, 15) bör ses som bakgrundsvariabler 

som kan vara relevanta att kontrollera materialet mot. 

  

                                                      

8 Vid bearbetningen av materialet har statistikprogrammet Statistical Analysis System, SAS, använts. 
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Utvalda frågor som berör autonomi: 

 

1. ”I vilken utsträckning anser Du att Du själv kan påverka arbetsorganisationen på 

din arbetsplats?”  

2. ”I vilken utsträckning anser Du att Du själv kan påverka kvaliteten i det arbete du 

själv utför?” 

3. ”Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar” utifrån 

påståendet: ”Svårt att få gehör för egna idéer”.
9
 

4. ”Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar” utifrån 

påståendet: ”Hård styrning från ledningen”.
10

 

5. ”Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar” utifrån 

påståendet: ”Goda möjligheter till avancemang”.
11

 

 

En faktoranalys (se bilaga 4) har genomförts för att identifiera huruvida det finns ett 

samband mellan de olika frågorna, det vill säga om respondenter som har svarat att deras 

arbetsmiljö karaktäriseras av att det är svårt att få gehör för sina idéer, i stor utsträckning 

även svarat att det är hård styrning från ledningen. Faktoranalysen visar dock att frågorna 

sammanvägt inte kan ses som ett samlat mått på autonomi, utan måste tolkas var för sig. 

 

Våra bakgrundsvariabler är ålder, kön, kommersiell/icke-kommersiell, TV/radio, 

huvudsaklig arbetsuppgift och anställningsform. Bakgrundsvariablerna har valts mot 

bakgrund av att de enligt uppsatsens teoretiska ram kan påverka autonomin, och att de 

ingår i de fyra hypoteserna. 

  

                                                      
9 Respondenterna har här fått möjlighet att gradera svaren på en 5-gradig skala. 

10 Respondenterna har här fått möjlighet att gradera svaren på en 5-gradig skala. 

11 Respondenterna har här fått möjlighet att gradera svaren på en 5-gradig skala. 
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Tabell 1. Autonomi och bakgrundsvariabler ur Journalist 2005 

Frågor om autonomi Bakgrundsvariabler 

 
I vilken utsträckning anser Du att Du själv 
kan påverka… 

- Kvaliteten i det arbete du utför?  
- Arbetsorganisationen på Din 

arbetsplats? 

 
Demografiska 

- Kön  
- Ålder  

 

 
Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön 
på den redaktion där Du arbetar? 

- Svårt att för gehör för egna idéer 
- Hård styrning från ledningen 
- Goda möjligheter till avancemang 

 
Yrkesmässiga 

- Kommersiell eller icke-kommersiell 
arbetsgivare 

- TV/radio eller annan medieform 
- Huvudsaklig arbetsuppgift 
- Anställningsform 
 

 

3.3.1 Motivering av bakgrundsvariabler 

Vårt val av anställningsform som oberoende variabel är helt central för besvarandet av 

uppsatsens övergripande frågeställning. För att undersöka tidsbegränsade anställningar har 

vi slagit samman de två kategorierna vikariat och annan typ av tillfällig anställning.
12

 

Variabeln anställningsform är kopplad till H1. 

 

Valet av kommersiell/icke-kommersiell gjordes mot den teoretiska utgångspunkten kring 

kommersialisering, som gör gällande att journalister får mindre att säga till om till förmån 

för ledningen på ett kommersiellt medieföretag än inom till exempel ett public 

servicebolag. (Sundin 1996:79) De två kategorierna inbegriper flera svarsalternativ i 

enkätundersökningen
13

. Variabeln kommersiell/icke-kommersiell är kopplad till H2. Denna 

kategori kompletteras av variabeln TV/radio, för att se om det istället är medieformen som 

kan tänkas inverka på den upplevda autonomin.  

 

                                                      

12 I kategorin annan typ av tillfällig anställning ingår till exempel projektanställning. 

13 I kategorin icke-kommersiella medier inbegrips SVT, Sveriges Radio samt Statlig/kommunal 

information/tidning. I kategorin kommersiella medier ingår svarsalternativen TV4, Kvällstidning, Annat 

kommersiellt TV-företag och Kommersiellt radioföretag. 
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Valet av variabeln huvudsaklig arbetsuppgift är gjort mot bakgrund av Gill Ursells teori om 

produktionsjournalister och stjärnjournalister, och även den empiriska studie som 

presenteras av Monika Löfgren Nilsson i ”På Bladet, Kuriren & Allehanda. Om 

journalistiska ideal och organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen”. Båda 

undersökningarna föreslår att journalisters självbestämmande på arbetsplatsen kan skilja sig 

åt beroende på vilken roll personen har på redaktionen, till exempel redigerare eller 

reporter (Löfgren Nilsson 1999:80, Ursell 2004:50-51). Variabeln huvudsaklig 

arbetsuppgift är kopplad till H3. 

 

Vid sidan av att variabeln ålder är en standardvariabel att kontrollera materialet mot, så är 

åldern av särskild vikt i just vår undersökning. Detta eftersom kopplingen mellan ålder och 

anställningsform är mycket stark. Unga personer har i betydligt större utsträckning 

tidsbegränsade anställningar än äldre personer. Detta kan vara ett potentiellt problem för 

undersökningen, då det kan vara svårt att veta vilken variabel (anställningsform/ålder) som 

inverkar på resultatet. 

 

Vid sidan av övriga variabler har vi även tagit med kön, detta för att se om kön har 

betydelse för utfallet. Kvinnor har generellt haft mindre inflytande över det egna arbetet än 

män och en högre andel tidsbegränsade anställningar (Larsson 2008:7; Theorell 200:11-12 

och Pekkari 1999:2). Andelen kvinnliga journalister har ökat stadigt från 1960-talet till 

dagens nivå med 45 procent kvinnor i yrket. Den ökade andelen kvinnliga journalister 

utanför de etablerade medierna, till exempel frilansare, utgör en betydande del av den totala 

ökningen (Löfgren Nilsson 1994:90-91). Variabeln kön är kopplad till H4. 
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3.4 Redovisning av materialet 

 

Tabell 2. Antal intervjuer per bakgrundsvariabel och frågeställning 

Bakgrundsvariabler Hur skulle Du 
karaktärisera 
arbetsmiljön på den 
redaktion där Du 
arbetar? 

I vilken utsträckning anser 
du att du själv kan 
påverka… 

Samtliga intervjuer  

1102 

 

960 

Kvinnor 542 471 

Män 549 481 

Född -1969 720 619 

Född 1970- 356 319 

Kommersiella medier 650 648 

Icke-kommersiella medier 205 205 

TV/radio 244 244 

Tryckt media 611 609 

Fast anställda 761 761 

Vikarier och annan typ av 
tidsbegränsad anställning 

 

135 

 

135 

Frilansjournalister 142 0 

Arbetsledare/webbredaktör 195 195 

Reporter/researcher 393 391 

Redigare/korrekturläsare 103 103 

 

 

I tabell 2 redovisas antalet intervjuer per fråga och undergrupp. Totalt har 1102 intervjuer 

inkommit. De personer som uppger att de arbetar som frilansjournalister fick ej svara på 

frågan ”I vilken utsträckning upplever du att du kan påverka” vilket gör att antalet 

intervjuer på denna fråga är något lägre, 960 stycken. 

 

I materialet är den minsta basen 103 intervjuer för kategorin Redigerare/korrekturläsare.  

Antalet 103 är tillräckligt stort för att vi ska kunna se signifikanta skillnader i materialet. 

Den effekt som basen 103 har på undersökningen är att det krävs större skillnader för att vi 

ska kunna säga att ett samband är signifikant (se bilaga 1).  
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3.4.1 Frågorna om autonomi 

I figur 3 och 4 redovisas de valda frågorna som rör autonomi. Som bild 3 visar instämmer 

var fjärde person helt eller delvis i påståendet att det är svårt att få gehör för egna idéer. 

Samtidigt är det en stor grupp journalister som inte instämmer i påståendet, 66 procent.   

 

Figur 3. Frågor om autonomi: Arbetsmiljö 

 

 

  Bas: Samtliga utom frilansjournalister, 960 intervjuer 

 

Två av tre journalister, 65 procent, håller inte med om påståendet att det finns goda 

möjligheter till avancemang på arbetsplatsen, medan 30 procent instämmer helt eller delvis. 

Var tredje journalist i undersökningen, 33 procent, upplever helt eller delvis att det är hård 

styrning från ledningen, medan 56 procent inte håller med om påståendet. 
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Figur 4. Frågor om autonomi: Möjlighet att påverka… 

 
      

    Bas: Samtliga, 1102 intervjuer 

 

Figur 4 visar att endast fem procent av journalisterna upplever att de inte har möjlighet att 

påverka kvaliteten i det arbete de själva utför. 89 procent anser att de kan påverka 

kvaliteten i sitt eget arbete i mycket eller ganska hög grad. Nästan två tredjedelar av 

journalisterna uppger att de inte kan påverka arbetsorganisationen på sin arbetsplats. 28 

procent anger att de kan påverka arbetsorganisationen i mycket eller ganska hög grad. 

3.4.2 Bakgrundsvariablerna 

I figur 5 visas fördelningen av materialet för fyra av de sex bakgrundsvariablerna: kön, 

ålder, kommersiell/icke-kommersiell och huvudsaklig arbetsuppgift. Figuren visar att 

fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen är jämn, 50 respektive 49 procent. 

Cirka en tredjedel är födda efter år 1970. Två av tio uppger att de arbetar inom statligt 

finansierade medier, här kallat icke-kommersiella medier, medan sex av tio uppger att de 

arbetar inom medier som faller under kategorin kommersiella medier. Bakgrundsvariabeln 

medieform har delats upp i kategorierna TV/radio och Annan medieform. En dryg femtedel 
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av journalisterna, 22 procent, uppger att de arbetar inom TV eller radio, medan 55 procent 

uppger att de arbetar inom en annan typ av media. 

 

Figur 5. Kön, ålder, kommersiell/icke-kommersiell och TV/Radio 

 

Bas: Samtliga, 1102 intervjuer 

 

 

Figur 6 visar fördelningen av hur journalisterna har svarat kring bakgrundsvariabeln 

anställningsform.  Drygt två tredjedelar, 69 procent, uppger att de är fast anställda. 13 

procent uppger att de frilansar och 12 procent att de har någon form av tidsbegränsad 

anställning såsom vikariat eller projektanställning. 
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Figur 6. Anställningsform (procent) 

 

Bas: Samtliga, 1102 intervjuer 

Figur 7 visar fördelningen av journalisternas svar inom bakgrundsvariabeln huvudsaklig 

arbetsuppgift. Knappt en av 10 journalister i undersökningen uppger att de arbetar som 

redigerare eller korrekturläsare. Motsvarande andel för kategorin Reporter/researcher är 

fyra av tio personer. Knappt en femtedel uppger att de arbetar som arbetsledare eller 

webbredaktör. 

 

Figur 7.  Huvudsaklig arbetsuppgift(procent)

 

Bas: Samtliga, 1102 intervjuer  
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3.5 Resultat 

I följande stycke redovisas resultatet av de två korstabuleringar som gjorts för att se 

sambandet mellan bakgrundsvariablerna och de beroende variablerna. Varje signifikant 

skillnad gentemot genomsnittet av samtliga respondenters svar är markerad med en asterix 

(*) i tabellen. När skillnaderna är signifikanta mellan grupperna inom respektive 

bakgrundsvariabel markeras detta med +/-. För en fullständig redovisning av 

signifikanserna i materialet, se bilaga 1. 

 

Tabell 2 redovisar, utifrån de sex bakgrundsvariablerna, svaren på frågorna: 

”I vilken utsträckning anser Du att Du själv kan påverka arbetsorganisationen på din 

arbetsplats?”  

”I vilken utsträckning anser Du att Du själv kan påverka kvaliteten i det arbete du själv 

utför?” 
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Tabell 2. Upplevd autonomi: Möjlighet att påverka kvalitet och 

arbetsorganisation 

 Har goda eller mycket goda 

möjligheter att påverka 

kvaliteten på det arbete Du 

själv utför 

Har goda eller mycket goda 

möjligheter att påverka 

arbetsorganisationen på Din 

arbetsplats 

Samtliga 89% 29% 

Kvinnor 89% 32%+ 

Män 90% 26%- 

 Född -1969 89% 29% 

Född 1970- 90% 28% 

Kommersiell 92% 28% 

Icke-kommersiell 94%* 31% 

TV/radio 94%* 28% 

Annan medieform 92% 29% 

Fast anställda 93%*+ 31%+ 

Tidsbegränsat anställda 89%+ 18%*- 

Frilansjournalister 82%*- 34%+ 

Arbetsledare/webbredaktör 91%+ 58%*+ 

Reporter/researcher 93%* 20%*- 

Redigerare/Korrekturläsare 84%- 16%*- 

 

Bas: Samtliga, 1102 intervjuer 

* signifikant skillnad jämfört med samtliga  

+/- signifikant skillnad jämfört med den egna kategorin 

 

Tabell 3 redovisar, utifrån de sex bakgrundsvariablerna, svar på frågorna: 

Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar utifrån 

påståendet: ”Svårt att få gehör för egna idéer”.  

Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar utifrån 

påståendet: ”Hård styrning från ledningen”.  

Hur skulle Du karaktärisera arbetsmiljön på den redaktion där Du arbetar utifrån 

påståendet: ”Goda möjligheter till avancemang”.  
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Tabell 3. Upplevd autonomi: Arbetsmiljö och gehör för idéer 

 

 Arbetsmiljön 

karaktäriseras av hård 

styrning från ledningen 

Arbetsmiljön 

karaktäriseras av goda 

möjligheter till 

avancemang 

Arbetsmiljön 

karaktäriseras av att 

det är svårt att få gehör 

för sina idéer  

Samtliga 33% 30% 24% 

Kvinnor 31% 31% 26% 

Män 36% 29% 22% 

Född -1969 34% 26%- 27%+ 

Född 1970- 31% 38%*+ 18%*- 

Kommersiella medier 38%+ 31% 27% 

Icke-kommersiella medier 30%- 35% 21% 

TV/radio 35% 36% 21% 

Annan medieform 37% 30% 28% 

Fast anställda 36% 31%- 27%+ 

Tidsbegränsat anställda  34% 37%*+ 18%- 

Arbetsledare/webbredaktör 28%+ 43%* 24%- 

Reporter/researcher 33%+ 29%- 22%- 

Redigerare/korrekturläsare 55%*- 29%- 40%* 

 

Bas: Samtliga utom frilansjournalister, 960 intervjuer. 

* signifikant skillnad jämfört med samtliga  

+/- signifikant skillnad jämfört med den egna kategorin 

 

Tabellerna visar att bakgrundsvariabeln kön inte ger någon signifikant skillnad för någon 

av variablerna utom variabeln möjlighet att påverka arbetsorganisationen där kvinnor 

(32%) upplever signifikant högre möjlighet att påverka än män (26%). Tabell 2 och 3 visar 

att det inte finns någon skillnad mellan hur män och kvinnor upplever att de kan påverka 

kvaliteten i sitt eget arbete, möjligheten till avancemang eller att få gehör för sina egna 

idéer. Något fler kvinnor (26 procent) upplever att de har svårt att få gehör för egna idéer 

än män (22 procent), men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. 

 

Bakgrundsvariabeln ålder utmärker sig i tabell 3 genom att yngre journalister i lägre 

utsträckning än övriga journalister uppger att de har svårt att få gehör för sina egna idéer, 

18 procent mot 27 procent. De yngre journalisterna upplever även att de har större 

möjlighet till avancemang (38 procent) än sina äldre kolleger (26 procent). 
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Även bakgrundsvariabeln Kommersiell/icke-kommersiell ger särskilt utslag. Tabell 2 visar 

att journalister i icke-kommersiella medier upplever att de kan påverka kvaliteten i sitt eget 

arbete i högre utsträckning än övriga journalister, dock inte signifikant mer än vad 

journalister inom kommersiella medier upplever att de kan. De som arbetar inom 

kommersiella medier (38%) upplever att de är hårdare styrda av ledningen än de som 

arbetar i icke-kommersiella medier (30%).   

 

Även bakgrundsvariabeln Anställningsform ger signifikanta skillnader. Tabell 2 visar att 

frilansjournalister (82%) i lägre utsträckning upplever att de kan påverka kvaliteten i det 

egna arbetet än genomsnittet (89%). Fast anställda uppger att de i något högre utsträckning 

kan påverka kvaliteten (93%).  

 

Tabell 3 visar också att journalister med tidsbegränsade anställningar upplever att det är 

lättare att avancera än fast anställda. Samtidigt visar tabell 2 att tidsbegränsat anställda har 

mindre inflytande över arbetsorganisationen än fast anställda. Signifikant fler med 

tidsbegränsade anställningar uppger att det är lätt att få gehör för sina egna idéer (18%) 

jämfört med fast anställda (27%).  

 

Bakgrundsvariabeln Arbetsuppgift är den variabel som särskiljer sig mest. Tabell 2 visar att 

journalister med chefsbefattningar (arbetsledare och webbredaktörer) upplever att de har 

betydligt större möjlighet att påverka arbetsorganisationen på sin arbetsplats än journalister 

längre ner i hierarkin. De uppger också i högre utsträckning än övriga att det är lätt att 

avancera. Tabell 2 visar att reportrar och researchers upplever att de har större möjlighet att 

påverka kvaliteten i sitt eget arbete än övriga journalister, men att de har mindre kontroll 

över arbetsorganisationen.  

 

Tabell 3 visar att fler korrekturläsare och redigerare upplever signifikant hårdare styrning 

från ledningen än övriga journalister. De uppger också i signifikant högre grad än övriga att 

de har litet inflytande över arbetsorganisationen. Samtidigt uppger betydligt fler redigerare 

och korrekturläsare att de har stor makt över kvaliteten i det egna arbetet (43%) än övriga 

journalister (24%).  
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4. Analys: Anställningsformens betydelse 

 

I detta kapitel analyseras vad resultatet ger för implikationer kring validiteten för 

uppsatsens fyra hypoteser om vad som påverkar journalisters grad av autonomi. 

 

4.1 Hypoteserna: en förkastas, en verifieras och två bekräftas delvis 

H1 Anställningsform. Tidsbegränsat anställda journalister upplever att de har mindre 

autonomi än visstidsanställda. 

 

Hypotesen om anställningsform kan delvis bekräftas; fast anställda har lättare att påverka 

kvaliteten i det egna arbetet och att de har ett större inflytande över arbetsorganisationen. 

Tidsbegränsat anställda ser en större möjlighet till avancemang, vilket kan bero på naturliga 

orsaker då gruppen tidsbegränsat anställda i hög utsträckning sammanfaller med gruppen 

unga journalister. Som tidsbegränsat anställd upplever man sannolikt att man har en större 

möjlighet till karriär genom drivkraften att bli fast anställd. Känslan av att ha möjlighet att 

avancera borde rimligtvis förstärkas hos unga journalister som har ett helt arbetsliv framför 

sig.  

 

Journalister med tillfälliga anställningar upplever i högre grad än genomsnittet att de får 

gehör för sina egna idéer. Även yngre journalister upplever att de får mer gehör. Detta 

indikerar att tendensen styrs av ålder snarare än av anställningsform, men analysmodellen 

kan inte helt befästa detta. Att grupperna överlappar varandra kan ses som problematiskt. 

Men de signifikanta skillnaderna mellan fast anställda och tidsbegränsat anställda när det 

kommer till inflytandet över och kvaliteten i det egna arbetet är helt unika för dessa två 

grupper. Skillnaderna har inte heller någon motsvarighet bland yngre och äldre. 

  

Anställningsformen tycks således inverka negativt på två av de fem autonomivariablerna. 

De fast anställda har enligt resultatet mer autonomi i termer av att de i högre utsträckning 

än andra kan påverka kvaliteten i det egna arbetet samt arbetsorganisationen på sin 

arbetsplats. 
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H2 Arbetsplats. Journalister på kommersiella arbetsplatser upplever att de har mindre 

autonomi än journalister på icke-kommersiella arbetsplatser. 

 

Hypotesen kan delvis bekräftas. I fyra av de fem autonomivariablerna finns det inga 

avgörande skillnader när det kommer till huruvida journalister på exempelvis SVT och 

Sveriges Radio har mer autonomi än journalister på kommersiella radiostationer och TV-

kanaler. Personer som arbetar inom icke-kommersiella medier uppger att de har större 

kontroll över kvaliteten i det egna arbetet än journalister överlag. Men jämfört med 

personer som arbetar inom kommersiella medier är skillnaden mellan grupperna 

kommersiell/icke-kommersiell endast 2 procent, vilket inte är signifikant.  

 

Däremot upplever journalister som arbetar inom kommersiella medier (38%) att de är 

hårdare styrda av ledningen än journalister som arbetar inom icke-kommersiella medier 

(30%). Detta resultat ger stöd åt tidigare forskning som visat att personer som arbetar inom 

kvällspressen upplever en hårdare styrning från ledningen än personer som arbetar på 

exempelvis SVT (Löfgren Nilsson 2007:73, Sundin 1996:79). 

  

H3 Huvudsaklig arbetsuppgift. Journalister som är specialreportrar eller innehar 

chefspositioner upplever att de har en större autonomi än andra journalister. 

 

Hypotesen verifieras. Enligt undersökningen påverkas journalisternas upplevda inflytande 

över arbetssituationen på arbetsplatsen av vilken huvudsaklig arbetsuppgift de har. 

Skillnaderna mellan de olika yrkesgrupperna är betydande. På samtliga variabler finns det 

en signifikant skillnad mellan å ena sidan arbetsledare och webbredaktörer och å andra 

sidan korrekturläsare och redigerare. Detta ger stöd åt Atkinsons kärna-periferi- modell och 

Ursells teori om ”stjärnjournalister” och ”produktionsjournalister” (Ursell 2004:50-51). 

Resultatet vinner även stöd i Tyrkkös och Löfgren Nilssons studier (Löfgren Nilsson 

1999:80 och Tyrkkö 2005:48). 
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H4 Kön. Kvinnliga journalister upplever mindre autonomi än manliga. 

 

Hypotesen förkastas. Statistiken visar inte på någon avgörande skillnad mellan män och 

kvinnor. Något fler kvinnor än män uppger att det är svårt att få gehör för sina egna idéer. 

Den enda signifikanta skillnaden är att män upplever att det är svårare att påverka 

arbetsorganisationen på arbetsplatsen, samt att något fler män – dock ej signifikant fler – 

 uppger att styrningen från ledningen är hård. Detta ger inte stöd åt testen att kvinnor 

upplever mindre autonomi än män på sin arbetsplats (Larsson 2008:7; Theorell 200:11-12 

och Pekkari 1999:2). Snarare pekar det på motsatsen, att kvinnliga journalister upplever 

högre autonomi än män på arbetsplatsen.  

 

Det tycks inte finnas någon annan demografisk förklaring till att män upplever att det är 

svårare att påverka arbetsorganisationen på arbetsplatsen, exempelvis att färre män har 

chefspositioner. Utifrån uppsatsens modell går det därmed inte att dra någon slutsats om 

vad skillnaden mellan könen beror på.  
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4.2 Slutsatser 

Undersökningen visar att Atkinsons modell över uppdelningen av ett företags arbetskraft 

mellan en kärngrupp och en perifer grupp, där kärngruppen har större möjligheter till makt 

över den egna arbetsorganisationen och möjligheter till avancemang, till viss del stämmer; 

huvudsaklig arbetsuppgift på redaktionen är avgörande för hur man upplever sin autonomi 

som journalist. Arbetsledare upplever överlag att de har en större autonomi än reportrar. 

Reportrar i sin tur upplever att de har större autonomi än redigerare och korrekturläsare.  

Undersökningens resultat indikerar även att anställningsformen inverkar på journalisters 

upplevda autonomi. Fast anställda upplever att de har en större möjlighet att påverka sin 

arbetssituation än tidsbegränsat anställda och frilansjournalister. 

Vidare bekräftar undersökningen den tidigare forskning som visat att journalister på 

kommersiella arbetsplatser upplever en hårdare styrning från ledningen än övriga. Dock går 

det inte att uttala sig om huruvida detta påverkar de övriga aspekterna av autonomi, såsom 

möjlighet att få gehör för sina idéer. Resultatet är dock en viktig indikation på att 

kommersiella drivkrafter inverkar på journalistikens villkor. 

Tidigare forskning kring journalisters autonomi har i stor utsträckning utgått från enskilda 

individers egenskaper, såsom kön eller ålder, för att beskriva skillnader i autonomi. 

Resultatet från denna undersökning visar att fokus i stället bör vara på arbetsplatsen, det 

vill säga arbetsindelningen, organisationen och verksamhetens syfte.  

Till skillnad från de informella strukturer som ofta kopplas till individuella egenskaper, är 

dessa egenskaper i en medieorganisation också lättare att identifiera och förändra. Är det så 

att tidsbegränsat anställda har svårare att påverka sin arbetssituation, kan det åtgärdas 

genom att till exempel göra det lättare för medieföretag och organisationer att anställa 

personal. Skillnaderna i autonomi mellan journalister som jobbar på samma organisation 

men har olika arbetsuppgifter kan också minska genom organisatoriska förändringar, eller 

genom att hänsyn tas till hur autonomin förändras för olika personalgrupper när en 

organisatorisk förändring sker.  
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I ett bredare samhällsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma de effekter som skillnader 

i olika typer av anställningsform har på journalistiken och journalisternas villkor. Ett värsta 

scenario är att det på sikt skapas ett A- och B-lag inom journalistkåren, där en kärngrupp av 

journalister har trygga anställningar, stor autonomi och journalistisk frihet medan det stora 

flertalet journalister arbetar under en hårt styrd produktion.  

Utifrån denna undersökning går det inte att dra slutsatsen att situationen är sådan, men 

resultatet visar att anställningsform har en inverkan på den journalistiska friheten. I en tid 

då arbetsmarknaden är i kraftig förändring och andelen tidsbegränsat anställda i olika 

former ökar, är denna indikation tillräcklig för att anses vara relevant för vidare studier.  

4.3 Att studera vidare 

Utifrån undersökningen kan man konstatera att ytterligare kvantitativa studier kring vad 

som styr journalisters autonomi är relevanta. En liknande enkätstudie som Journalist 2005 

med fler frågor kring autonomi skulle kunna utformas så att autonomifrågorna tillsammans 

utgör en gemensam variabel som bättre mäter autonomi. En sådan kvantitativ studie skulle 

göra det möjligt att hitta fler signifikanta skillnader gentemot olika demografiska faktorer.  

Ett mer kvalitativt angreppssätt på journalisters upplevda autonomi skulle ge en djupare 

förståelse för varför de skillnader som denna undersökning pekar på existerar, inte minst 

med avseende på huvudsaklig arbetsuppgift och anställningsform. Till exempel skulle 

sådana vidare studier kunna ge en bild av varför resultatet ser ut som det gör. 
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6. Bilagor 
6.1 Bilaga 1: Signifikanta skillnader 

 

Goda/mkt goda möjligheter att 
påverka kvaliteten i arbetet  

Antal 
intervjuer 

Andel som instämmer i 
påståendet i procent 

Skillnad Signifikans om 
skillnaden > 

Osäkerhetsmarginal +/- Säkerhetsmarginal 

Samtliga 1102 89,00%         

Fast anställda 761 93,00% 4,00% 2,38% 1,70% 2,30% 

TV/Radio 244 94,00% 5,00% 3,36% 2,90% 2,10% 

Icke-kommersiella 205 94,00% 5,00% 3,60% 3,20% 1,80% 

Reporter/researcher 393 93,00% 4,00% 2,82% 2,30% 1,70% 

Frilans 135 82,00% -7,00% 6,62% 6,40% 0,22% 

Goda/mkt goda möjligheter att 
påverka arbetsorganisationen  

  Skillnad Signifikans om 
skillnaden > 

Osäkerhetsmarginal +/- Säkerhetsmarginal 

Samtliga 1102 29,00%         

Arbetsledare/webbredaktör 195 58,00% 34,00% 7,23% 6,80% 27,20% 

Reporter/researcher 393 20,00% -9,00% 4,52% 3,80% 5,20% 

Vik och tidsbegr. anställda 135 18,00% -11,00% 7,17% 6,70% 4,30% 

Redigerare/korrekturläsare 103 16,00% -13,00% 7,42% 7,00% 0,42% 

Upplever att det är svårt att få 
gehör för sina egna idéer 

  Skillnad Signifikans om 
skillnaden > 

Osäkerhetsmarginal +/- Säkerhetsmarginal 

Samtliga 960 24,00%         

Redigerare/korrekturläsare 103 40,00% 16,00% 9,70% 9,40% 6,60% 

Född 1970- 319 18,00% -6,00% 4,82% 4,10% 1,90% 

Upplever att det är hård 
styrning från ledningen 

Antal 
intervjuer 

 Skillnad Signifikans om 
skillnaden > 

Osäkerhetsmarginal +/- Säkerhetsmarginal 

Samtliga 960 33,00%         

Redigerare/korrekturläsare 103 55,00% 22,00% 9,91% 9,50% 12,50% 

              

Goda/mkt goda möjligheter till 
avancemang 

Antal 
intervjuer 

 Skillnad Signifikans om 
skillnaden > 

Osäkerhetsmarginal +/- Säkerhetsmarginal 

Samtliga 960 30,00%         

Arbetsledare/webbredaktör 195 43,00% 13,00% 8,67% 8,30% 4,70% 

Född 1970- 319 38,00% 8,00% 5,82% 5,20% 2,80% 
*Tabellen visar samtliga P-värden i materialet. Första kolumnen visar antalet intervjuer, n-värdet, andra kolumnen visar hur många personer som har svarat i procent.



 

 

6.2 Bilaga 2. Korstabeller 
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6.3 Bilaga 3: Enkätfrågor i Journalist 2005
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6.4 Bilaga 4. Faktoranalys 

 


