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Abstract 

Uppsatsen undersöker sju journalisters upplevelser av bemanningsföretagens intåg på 

arbetsmarknaden inom journalistiken. De sju är mellan 25 och 37 år gamla. De har 

jobbat som journalister mellan ett och tio år och samtliga har varit anställda av 

bemanningsföretaget Kompetens i Skåne (KIS). Detta företag kommer att läggas ned 

efter sommaren eftersom ägarna HD-Sydsvenskan inte är i behov av företaget längre 

och KIS inte hyr ut till något annat företag än sina ägare.  

 Syftet med undersökningen är att belysa på vilket sätt anställningsformen påverkar 

intervjupersonernas yrkesförhållanden och privatliv. Problem för intervjupersonerna 

som belyses är hur de står mellan två arbetsgivare. De har också svårt att utveckla sin 

karriär i den riktning de själva önskar eftersom deras vilja står i motsats till 

bemanningsföretaget. Dessutom lever de i en vardag där de har svårt att planera för 

sitt liv och framtid eftersom de inte vet när de får nästa jobb. 

 De intervjuades upplevelser under perioden som bemanningsanställda har präglats 

av stress och oro men också av glädje av att kunna utföra det yrke som de drömt om 

att få göra, i vissa fall sen barnsben. Tyvärr för de flesta har de personliga kostnaderna 

till slut blivit för omfattande och många av de intervjuade kommer att sluta eller har 

redan slutat jobba som journalister. Ytterligare andra har inte bestämt sig än vid 

uppsatsens publicering.  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1. Inledning 
Detta är en uppsats om bemanningsanställda journalister, deras upplevelser inom 

yrket och vad det har fått för konsekvenser för deras liv. Journalistförbundet har 

genom journalisten Kent Werne gjort studier om hur fler och fler journalister inom 

facket står utan fasta anställningar och därmed utanför säkerheten som det medför.  1

Min forskning fokuserar på journalister som varit anställda via Kompetens i Skåne 

(KIS) och arbetat främst hos HD-Sydsvenskan. Jag vill undersöka hur dessa 

journalister mår och hur deras yrkesliv påverkas av anställningsformen.  

1.1 Bakgrund 

En studie från Myndigheten för radio och tv visar att de svenska dagstidningarna 

förlorat prenumeranter sedan det sena 1980-talet.  Dagstidningarnas främsta 2

inkomstkälla, annonserna, har halverats sedan år 2000.  Allt eftersom 3

annonsintäkterna försvinner till Google och Facebook – och i och med att de pengarna 

försvinner – får också fler och fler journalister gå från sina jobb. Redaktionerna har 

tvingats skala ner personal och därmed är det färre som får göra mer. Dessutom har en 

större andel journalister tillfälliga anställningar antingen genom att de är frilansare 

eller på grund av att de har en anställning via bemanningsföretag.  4

Många journalister i dag är alltså frilansare eller bemanningsanställda. Det dessa 

grupper har gemensamt är att de har en låg lön och sitter på anställningar utan 

trygghetsförmåner. De flesta frilansare och bemanningsanställda vet att deras lön 

ligger långt under en tillsvidareanställd. Bland journalister ligger lönen på ungefär 22 

000 kronor i månaden som lägst för fast personal medan hälften av alla frilansare 

tjänar ungefär 15 000 kronor i månaden eller lägre – före skatt.  Det finns många 5

exempel på att detta gör att journalister lämnar yrket för att bli exempelvis 

 Werne, Kent. Otryggheten i mediebranschen #1 Köparens marknad. (Stockholm: Journalistförbundet, 2015) s. 71

 Olsson, Jonas. Dagspressens ekonomi. (Stockholm: Myndigheten för radio och tv, 2014) s. 72

 Ibid. s. 7f3

 Werne, Kent. Otryggheten i mediebranschen #2 Frihetens pris. (Stockholm: Journalistförbundet, 2015.) s. 44

 Ibid. s. 125
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kommunikatörer eller lärare, alternativt har ett extra arbete vid sidan av 

journalistiken.  6

I Sverige har var femte journalist fått lämna sina tjänster de senaste tio åren och 

allteftersom tekniken har utvecklats har kraven på produktion ökat på de journalister 

som är kvar.   7

För att produktionen ska kunna fortsätta behöver redaktioner ta in journalister vid 

sjukdom och föräldraledighet. För att detta ska fungera enkelt har HD-Sydsvenskan 

startat bemanningsföretaget KIS och hyr in journalister därifrån. Med denna 

utveckling som bakgrund kan det vara rimligt att studera journalisters upplevelse av 

sin situation som bemanningsanställda och vikarier. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Vikarier överallt känner till begreppet ”utlasning".  Det vill säga det fenomen som 8

uppstår när man jobbat på ett ställe ett år eller mer och därefter får lämna 

arbetsplatsen för att inte arbetsgivaren ska anställa en. Mitt syfte med uppsatsen är att 

undersöka vad det kan får för konsekvenser för den enskilde när hen hamnar i 

företagens lösning på ”utlasningen”, det vill säga bemanningsföretagen. Dessa företag 

gör det möjligt för arbetsgivaren att ha vikarier en längre period utan att ge 

personerna tillsvidareanställningar.  

Mina frågor för uppsatsen är som följer: 

1. Hur beskriver arbetstagarna sina erfarenheter av att vara anställda via ett 

bemanningsföretag och vilken relation har de till företaget som hyr in deras tjänster? 

2. På vilket sätt upplever de sin lediga tid och på vilket sätt påverkar 

bemanningsanställningen den tiden? Finns det en balans mellan arbetstid och fritid? 

3. Hur påverkar anställningsformen deras prestationer i yrket? Har de en möjlighet att 

göra karriär och utvecklas enligt sin vilja? 

4. Hur ser de på sin framtid inom yrket och hur ser de på yrkets framtid överlag? 

 Werne Köparens marknad 2015 s. 126

 Ibid. s. 177

 Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, Arbetsmarknadsdepartementet8
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1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på journalister som är anställda eller som har varit anställda via 

bemanningsföretag. Fokus ligger på hur anställningsformen påverkar deras 

prestationer som yrkesverksamma och hur deras privatliv påverkas av 

bemanningsanställningen.  

Inom formen för intervjuer och för min möjlighet att träffa personer och prata med 

dem har jag valt att göra en kvalitativ studie. En kvantitativ studie hade inte gett mig 

det utrymmet. 

För att öka studiens relevans har jag försökt att ha ett så jämnt antal kvinnor och 

män i studien som möjligt. Tyvärr var en av kvinnorna som skulle varit med i studien 

inte tillgänglig vid tidpunkten för genomförandet av intervjuerna. Därför intervjuas tre 

kvinnor och fyra män. 

1.4 Disposition 

I avsnitt 2, som heter Metod, kommer jag att presentera hur jag utfört studien. Där 

presenterar jag också vilka problem som uppstått under arbetet. Därefter presenterar 

jag teorin som är indelad i ett flertal stycken för att göra det enklare att överblicka. 

Avsnitt 4 heter Att vara bemanningsanställd. Där presenterar jag intervjuerna som 

jag gjort under arbetet med studien där jag också väver in teorin. Jag har delat in Att 

vara bemanningsanställd i ett antal stycken där jag strukturerar upp de teman jag 

funnit under intervjuerna. Och till sist i avsnitt 5 kommer en avslutande diskussion 

kring materialet och den teori jag använt.  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2. Metod 
Här följer en beskrivning av hur studien blivit utförd. Sedan kommer en kort 

presentation av personerna jag valt att intervjua och deras arbetssituation och slutligen 

en reflektion kring arbetet som jag gjort och vilka problem jag haft under arbetets 

gång. 

2.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Jag utgår i min intervjuteknik från Steinar Kvales bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun.  Där kallar han personerna i undersökningen för intervjupersoner 9

vilket jag också i uppsatsen kommer att göra.  10

Som forskare har jag försökt så långt som möjligt att vara ett blankt papper och 

inte påverka mina intervjupersoner för mycket i någon riktning. Samtidigt ska man 

vara medveten om att man skapar en helt unik situation vid varje intervjutillfälle.  11

Den situation som beskrivs är individuell för den tiden som personen arbetat som 

journalist. Det är sannolikt att det finns liknande upplevelser för andra 

bemanningsanställda men de är aldrig desamma. Varje upplevelse är unik och varje 

person är unik, likaså varje samtal. 

Intervjuarens arbete kan fungera på två skilda sätt. Den ena funktionen är som 

malmletare, det vill säga att intervjuaren söker efter kunskap som ligger begravd 

någonstans i den intervjuades inre och som kan komma i dagen. Resenären är den 

andra funktionen, där fungerar intervjuaren som en person som söker efter kunskap 

och ber om personers berättelser och försöker lära sig av och uttolka det som sägs av 

de intervjuade.  Min ingång har varit att jobba som resenären där jag försökt tolka 12

det som sägs och letat efter vilka centrala teman som finns i det som berättas.  

En risk man kan råka ut för som en medresenär med intervjupersonerna är att 

forskaren börjar identifiera sig så mycket med de som hen studerar och därmed blir 

 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 2009.)9

 Ibid. 2310

 Ibid. s. 3411

 ibid.s. 6412
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mer eller mindre ett med dessa människor.  Detta bör forskaren under alla 13

omständigheter vara medveten om och försöka undvika så att hen inte tar ställning för 

eller emot någon eller något. Att som forskare jobba för att hålla ett öppet sinne utan 

förförståelse om det hen undersöker bör eftersträvas även om man som forskare ska 

vara insatt i ämnet.   

  

2.2 Tematiska fält 

Under intervjuerna som jag gjort har jag arbetat efter tematiska fält och har utformats 

av Peter Dahlgren.  Författaren resonerar om hermeneutikens betydelse för hur vi 14

kan lära oss att tolka texter. Med detta menas att vi går in och ut ur texten och förstår 

den efter hand allteftersom vi läser om den. Det viktigaste att fundera på är källorna, 

det vill säga vilket intresse som ligger bakom det som sägs och dessutom i vilket 

samhälleligt sammanhang det sker.  15

Som forskare är jag intresserad av att veta ur vilket perspektiv något uttalas. Det är 

rimligt att reflektera över att de personer som intervjuats har ett särskilt intresse och 

talar utifrån sina specifika erfarenheter. Dessutom utgår jag som forskare utifrån mitt 

sammanhang och mina erfarenheter och det är något som man ska vara öppen med. 

Varje människa lever i ett historiskt, kulturellt och socialt samspel med sin omgivning 

och det bör vara en del av den hermeneutiska tolkningen av det stoff forskaren arbetar 

med.  16

Genom hermeneutiken tar sig forskaren ur sin förförståelse och går djupare in och 

försöka förstå vad den kommer sig ur.  Hen går igenom stoffet och analyserar hur 17

och varför hen tänker om det på olika sätt.  Med en hermeneutisk ingång kan 18

forskaren sedan bena ut tematiska fält ur det hen studerar. Detta är teman som 

forskaren finner efter att ha bearbetat materialet gång på gång.  

 Ibid. s. 9113

 Dahlgren, Peter. ”Vad säger medierna och vad betyder de?” i Vilken metod är bäst - ingen eller alla?, red. 14

Gunilla Jarlbro (Lund, Studentlitteratur, 2000.) s. 75

 Ibid. s. 7915

 Ibid.16

 Ibid. s. 8017

 Ibid. 7918
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2.3 Urval 

Samtliga intervjupersoner kommer från KIS och har jobbat eller jobbar för HD-

Sydsvenskan.  

Jag har valt att intervjua bemanningsanställda journalister i Malmö med omnejd 

eftersom jag ville träffa mina intervjupersoner ansikte mot ansikte istället för att göra 

telefonintervjuer med journalister aktiva på annan ort. 

2.4 En beskrivning av intervjupersonerna 

Alla intervjupersoner bor i Malmö eller Lund och har jobbat eller jobbar aktivt på 

HD-Sydsvenskan. De är mellan 27 och 37 år gamla och har jobbat mellan ett och tio 

år för företaget. 

Av intervjupersonerna är det fyra stycken som har slutat jobba aktivt som 

journalister och tre som är aktiva. De fyra som inte längre är aktiva har varit anställda 

av KIS mer eller mindre sedan starten 2008 och någon 2009, medan de som 

fortfarande är aktiva har varit anställda hos bemanningsföretaget sedan sommaren 

2015.  

De intervjuade har haft lite olika funktioner som journalister, som redaktörer, 

kolumnister, fotografer och reportrar. De som slutat arbeta som journalister är nu 

antingen arbetslösa, föräldralediga eller kommunikatörer.  

2.5 Reflektioner 

I mitt val av intervjupersoner har jag använt mig av de kontakter jag har i det område 

som jag bor och är aktiv. De personer som har gått med på att intervjuas är personer 

som jag fått kontakt med via andra personer som är aktiva journalister.  

Vid kontakter med HD-Sydsvenskans kundtjänst har det hänt att telefonisterna inte 

haft personers namn i sitt system. Vid fortsatta efterfrågningar inom företaget har inte 

dessa heller vetat vem personen var som jag efterfrågade, trots att personen 

uppenbarligen arbetade på HD-Sydsvenskan och var publicerad i tidningen. Den 

typen av osynliggöranden ser jag som symtomatiskt på situationen för både tidningen 

som tar in vikarier och upplevelsen för vikarierna själva.  
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Flera av mina intervjupersoner har bett om att få vara anonyma och därför har jag 

valt att använda fingerade namn på samtliga. Jag har valt att kalla intervjupersonerna 

för Dennis, Frans, Lina, Mikael, Sara, Stefan och Stina.  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3. En prekär främling på marknaden 
I den här delen av uppsatsen presenterar jag teorier och begrepp som tidigare forskare 

producerat och använt sig av. Jag kommer att introducera begrepp som jag senare 

använder i analysdelen. 

3.1 Prekariatet 

Det är många frilansare och vikarier som vittnar om en situation präglad av stress och 

om en oro för att pengarna inte ska räcka till.  En grupp som upplever denna 19

otrygghet är en ny framväxande klass som ibland kallas för prekariatet och som 

definierats av Guy Standing i boken Prekariatet - Den nya farliga klassen.  20

Författaren beskriver personerna som en växande del av löntagare i världen som 

konstant jagar jobb och kämpar idogt för att skrapa ihop till en rimlig lön.         21

Människorna som tillhör prekariatet har oftast inget fast jobb, alternativt ett jobb 

som inte fullt ut finansierar de omkostnader de har i sin vardag. Klassen växer i 

världen i och med att andelen vikarier och bemanningsanställda ökar.  Sociologen 22

Ulrich Beck använder visserligen inte begreppet prekariatet men resonerar kring 

arbetsmarknaden på ett liknande sätt som Standing. Han menar i boken Risksamhället 

- På väg mot en ny modernitet att allt fler löntagare lever under vad han kallar för en 

”flexibel undersysselsättning” och är nästintill är rättslösa inför sina arbetsgivare. 

Samt att det skapar en ansenlig oordning i deras liv.  Att de inte kan planera och 23

tvingas leva från dag till dag ökar upplevelsen av otrygghet och stress.  Klassen 24

präglas av osäkerhet genom icke fasta anställningar och upplevelsen av att känna sig 

tvungen att flytta för att få jobb.  

Enligt Kent Werne som producerat rapporten Otryggheten i mediebranschen åt 

Journalistförbundet växer klassen bland journalisterna också i Sverige. 

 Werne Frihetens pris 2015 s. 12f19

 Standing, Guy. Prekariatet - Den nya farliga klassen. (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 1720

 Werne Frihetens pris 2015 s. 621

 Standing s. 4522

 Beck, Ulrich. Risksamhället - På väg mot en annan modernitet. (Göteborg: Daidalos, 2012), s. 23823

 Standing s. 3524
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Procentandelen bemanningsanställda och frilansare växer mer och mer för varje år, 

inte för att det är fler som kommer in på marknaden utan för att färre jobbar aktivt 

som journalister.  Kåren av bemanningsanställda och frilansare som inte vet om de 25

kommer att få jobba mer denna eller nästa månad är alltså på tillväxt. Dessa 

människor har väldigt lite av det skydd som välfärdsstaten ger journalister med en så 

kallad fast anställning. Dessutom säger många av dem att de inte har råd att spara till 

pension eller sjukdom.  Alla dessa faktorer beskriver prekariatets villkor på 26

arbetsmarknaden.   27

Ulrich Beck menar att prekariatet är en del av utvecklingen mot en ökad 

individualism i samhället. Detta är individer som tolkar den samhälleliga utvecklingen 

som personliga misslyckanden istället för att förhålla sig strukturellt till problemen.  28

Individen upplever sig som personligt ansvarig för sina tillkortakommanden vilket 

leder till ångest och neuroser och en konstant oro som hotar att leda till långvarig 

ohälsa och sjukskrivningar.  Sociologen Richard Sennett kallar i boken Den nya 29

kapitalismens kultur upplevelsen av att inte höra till och upplevelsen av utbytbarhet 

för ”meningslöshetens spöke”.  Otryggheten är någon mening definierande för vår 30

tid i då det inte längre finns några löften om trygghet ens om man har rätt 

utbildning.  31

3.3 Den flytande arbetsmarknaden 

Många företag slimmar i dag verksamheten för att maximera vinsten. När företag 

bantar ner verksamheten och istället hyr in bemanningsanställda eller frilansare kan 

det skapa otrygghet inte bara för de bemanningsanställda, utan också för de fast 

anställda. Upplevelsen av att ständigt vara rädd och att leva i osäkerhet på det här 

viset beskriver sociologen Zygmunt Bauman i boken Flytande rädsla. Han menar att 

 Werne Frihetens pris 2015 s. 425

 Ibid.  s 1526

 Standing s. 19ff27

 Beck s. 119f28

 Ibid. s. 16129

 Sennett Den nya kapitalismens kultur. (Stockholm: Atlas, 2007), s. 65ff30

 Beck s. 24431
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vi är rädda för själva rädslan. I den stund vi kan definiera för oss själva vad det är vi 

är rädda för behöver vi inte vara rädda för det längre.  För en bemanningsanställd 32

journalist är framtiden vag och oöverblickbar vilket är en källa till oro. Bauman 

beskriver denna upplevelse av att inte kunna definiera sin rädsla som att blicka in i en 

ogenomtränglig dimma.  För prekariatet är dimman att inte kunna ha kontroll över 33

sin tillvaro. 

Sennett (2006) skriver om hur arbetsgivare kommer undan ansvar genom korta 

kontrakt eller anställningar via bemanningsföretag.  Det finns väldigt lite som pekar 34

på att neddragningar på något sätt skulle leda till ökad vinst för företagen. För de 

flesta leder neddragningar till att ohälsan ökar på arbetsplatsen och färre människor 

ska göra mer.  Det i sin tur riskerar att ge journalister svårare att komma in på det 35

som den franske sociologen Pierre Bourdieu kallade det journalistiska fältet. 

   

3.4 Prekariatets kamp 

Bourdieu beskriver i boken Praktiskt förnuft människans verklighet som bestående av 

en mängd fält.  Med fält menar han de olika sociala sammanhang som vi rör oss 36

inom. Det kan vara den arbetskår som vi tillhör eller vår familj. Andra fält kan vara 

vår sociala klass eller ett Internet-community. Inom dessa oändliga antal fält som vårt 

sociala sammanhang utgör befinner sig aktörer som kämpar om makten, det vill säga 

positionen på fältet som ger möjlighet att definiera vilka regler som ska gälla.  37

Kampen om makten sker med hjälp av det kapital som de besitter, det vill säga 

ekonomiskt kapital eller symboliskt kapital.  Det symboliska kapital som 38

kombattanterna på de olika fälten besitter, består av i stort sett av vem man som 

  Bauman, Zygmunt. Flytande rädsla. (Göteborg: Daidalos, 2006.) s. 432

 Ibid. s. 8333

 Sennett s. 4134

 Iwarson, Sten. På bredband rakt in i väggen - om stress och utbränning i arbetslivet. (Sävedalen: Säve förlag, 35

2002) s. 42f

 Bourdieu, Pierre. Praktiskt förnuft. (Göteborg: Daidalos, 1999.) s. 15336

 Ibid. s. 59ff37

 Ibid. s. 157f38
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person är, habitus, och vad de övriga inom fältet tillerkänner en.  Det som är centralt 39

för en persons symboliska kapital är vilken familj man tillhör och hur man kan 

använda sin utbildning och livserfarenhet i det fält man är aktiv inom.  Vad som kan 40

vara ovärderligt i ett fält är totalt värdelöst i ett annat. 

Prekariatet, i denna uppsats de bemanningsanställda journalisterna, försöker slå sig 

in i det som Pierre Bourdieu kallar det journalistiska fältet, det sociala rum som varje 

människa vill göra till sitt.  Med detta menas att en journaliststudent till exempel vill 41

bli journalist och därmed måste bli välkomnad in i det journalistiska fältet av en 

etablerad aktör.  I Praktiskt förnuft liknar Bourdieu en konsekrering vid en dubbning 42

av en riddare.  Att bli välkomnad in i det journalistiska fältet är ett erkännande av en 43

person och hens kompetenser som yrkesverksam och detta resulterar i att betraktas 

som en del av de etablerade aktörerna på fältet. Man blir ”adlad” och anses godkänd 

av kåren. Detta räknas in i det symboliska kapital som varje person besitter och 

dessutom räknas det in i det symboliska kapital som den som utförde själva 

konsekreringen besitter. Det symboliska kapital som en aktör besitter kan också 

utövas i form av symboliskt våld i form av att man utsätter en annan person för den 

makt, eller symboliska kapital, man besitter. Med det menas att till exempel 

Sydsvenskan besitter en relativt stor makt över sina anställda. Det kan också ske mer 

subtilt människor emellan. En fast anställd kan till exempel behandla en vikarie mer 

eller mindre dåligt i sin status som anställd.  44

3.2 Främlingen 

Många människor inom prekariatet är vikarier eller bemanningsanställda och därmed 

inte närvarande på arbetsplatsen varje dag som en fast anställd är. Sociologen Georg 

Simmel utvecklade teorin om ”främlingen”. Med detta begrepp menade han en person 

som finns ibland oss men inte tillhör gruppen. Han skiljer mellan vandraren som alltid 

 Ibid.39

 Ibid.40

 Ibid. s. 45ff41

 Ibid. s. 3442

 Ibid. s. 10243

 Ibid. s. 15544
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är på väg någonstans och främlingen som kan bli på stället men inte vara en del av 

gruppen. Främlingen kan alltid stanna och bli kvar på stället men är samtidigt fri att 

lämna.  45

Universitetslektorn och docenten i sociologi Gunilla Olofsdotter har beskrivit det 

som att en främling är fast mellan två världar, i detta fallet två företag.  Som främling 46

ska man kunna anpassa sig efter den ordinarie personalen. Ibland kan man vara 

engagerad i gruppen och ibland mer distanserad. Främlingen måste anpassa sig och 

kombinera ”avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang”.  Främlingen är nära 47

på ett geografiskt plan medan hen kan vara distanserad rent socialt i gruppen. Det är 

alltså denna spänning mellan ett rumsligt nära och en social likgiltighet som 

främlingen lever med och måste anpassa sig efter.  48

 Simmel, Georg. Hur är samhället möjligt? - och andra essäer (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1981) s. 14945

 Olofsdotter, Gunilla, Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag (Mittuniversitetet, 46

Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap. 2008) diss. s. 25

 Simmel  s. 15147

 Ibid. 15548
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4. Analys 
Här introducerar jag analysen och presenterar resultaten av mina intervjuer med 

intervjupersonerna och kombinerar det med den teori jag tidigare redogjort för. 

4.1 Att vara bemanningsanställd 

Många journalister ska som tidigare noterat producera mer än tidigare och dessutom 

lever många under osäkra förhållanden.  Många av de fast anställda journalisterna 49

lever dessutom med ständigt föränderliga arbetsplatser. Neddragningar är vanligt på 

redaktionerna runt om i Sverige och underlättar inte ett bra mående och många är 

rädda för att misslyckas.  Medan de fast anställda journalisterna oroar sig för att bli 50

ersatta, oroar sig frilansare eller bemanningsanställda eftersom de befinner sig i en 

situation där de inte kan förutsäga sin nästa lön eller inte vet om de ska jobba i 

morgon eller nästa vecka.   51

Detta kapitel kommer att handla om intervjupersonernas upplevelser av att vara 

bemanningsanställda journalister.  

4.2 Svårigheten att bli konsekrerad 

Den första uppgift vi har som yrkesaktiva är att ta oss in på själva fältet. Som 

journalist och i vilken annan yrkeskategori som helst är det först och främst så att vi 

vill ha erfarenhet som också blir en form av symboliskt kapital.   52

Vissa bemanningsanställda upplever det som ett problem att de inte kan 

specialisera sig. De känner att de är inskolade i en form där de kan fylla vilken stol 

som de än sätts i men de är inte skolade att få en fast anställning. Frans, som är en av 

dem som blivit anställd av KIS under det senaste året, uttrycker det så här:  

Man ser hur viktigt det är att profilera sig. Det är lätt man glider in i det här att vara 
vikarie. Jag har sett det på mig själv och jag har sett det på andra. […] Man slår knut 
på sig själv för att kunna fylla alla stolar de sätter en på och man fyller dem. Men 

 Werne Köparens Marknad 2015 s. 1849

 Ibid. s. 1550

 Ibid.51

 Ibid. s. 15752
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problemet är att när sen en tjänst ska tillsättas så tittar de på en och säger, ja men va 
fan, han är ju allt och ingenting och så får nån annan tjänsten för att de tycker att den 
personen är mer specialiserad, är mer nischad. […] Det finns en fara i att bli för 
mycket. Bara för att tidningen tänker på kort sikt kan man själv inte göra det.  

Mikael, som jobbat som journalist för KIS i ungefär fem år, menar till och med att 

KIS har ett intresse av att hålla de bemanningsanställda som allt-i-allo-personer utan 

expertis. 

Jag tjatade mig till ett medarbetarsamtal. [—-] Jag ville gärna utveckla mig inom 
databasjournalistik och […] ha en spetsfärdighet där. Medan deras syn på det hela var 
att jag skulle vara så bred som möjligt. Det var viktigt för kunden som de uttryckte 
det. [—-] Och det var liksom extremt jobbigt att höra när det är diametralt motsatt 
mot ens egna privata mål och egentligen mot vad tidningen behöver, va. DE behöver 
inte en massa människor som passar in överallt utan de behöver folk som kan saker 
ordentligt. De behöver experter. Vi hade olika syn helt enkelt. Jag och min 
arbetsgivare. 

Frans menar alltså att tidningen å ena sidan behöver vikarier som kan komma in och 

göra vilken uppgift som helst som tidningen vill ha. Å andra sidan kommer en person 

som inte är specialiserad inom ett enskilt område få väldigt svårt att bli fast anställd. 

Bourdieu hade beskrivit det som att de bemanningsanställda inte får möjligheten att 

bygga upp sitt symboliska kapital och utvecklas som journalister inom organisationen. 

De blir istället utsatta för ett symboliskt våld genom att inte kunna få den där 

fortbildningen eller nekas möjligheten att fokusera på det där ämnet som de vill bli 

experter inom.  Mikael menar att de hamnar i en situation där ingen på de olika 53

företagen är villiga att underlätta de bemanningsanställdas karriärer, trots att det 

sannolikt är bra för tidningen på sikt. Man skulle kunna säga att de 

bemanningsanställda hamnar i en position där de blir skolade in i en roll som 

tidningen behöver just nu men som riskerar att inte leda till en kompetens som ger en 

fast tjänst på sikt. 

De bemanningsanställda för en kamp för att bli accepterade mot aktörer som kan 

eller inte kan känna sig hotade av de nya och i många fall yngre journalisterna. Det är 

 Ibid. s. 15553
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en strid om positionerna inom fältet.  De i prekariatet som står och bankar på porten 54

för att bli en del av den journalistiska arbetsmarknaden - i det här fallet de 

bemanningsanställda - har i uppgift att bli accepterade av sina kombattanter. Detta blir 

ett problem för tidningen som inte ger sig själv möjligheten att konsekrera framtidens 

journalister och därmed bygga på sitt eget symboliska kapital i en förhoppning om att 

just deras profiler ska bli konsekrerade av andra aktörer - medieföretag - på fältet.  

Det är också problematiskt för den egna personalen på tidningen då dessa kan 

börja ifrågasätta sin egen anställningstrygghet och börja undra om de själva riskerar 

att få lämna sin anställning och bli återanställda som bemanningspersonal. Detta är en 

reell konsekvens om inte chefer på företagen tar sitt ansvar för att skapa en harmonisk 

miljö där samtliga anställda känner att de är värdefulla på arbetsplatsen.  55

Samtidigt som situationen för bemanningspersonalen är prekär är det också svårt 

för tidningen. Sara berättar om hur det är för nya vikarier och att tidningen är pressad. 

När jag började så fanns det ju inte bemanningsföretag. När det kom in en ny vikarie 
så behövde man lära upp den här personen och det tog tid och kraft av den ordinarie 
personalen att få in dem i så här jobbar vi och så här gör man, men med 
bemanningsföretaget så bara jobbade vi vidare. Vi blev inte utlasade utan vi fanns ju 
där på plats med vår kunskap hela tiden och vi behövde inte lära upp så många nya 
och tiden att lära upp nya blev mindre och mindre. Nu finns det ingen sån tid kvar 
längre, utan nu måste en vikarie prestera från dag ett annars går inte produktionen 
ihop. 

Sara beskriver problemen som har uppstått för HD-Sydsvenskan under åren sedan 

krisen 2008. Å ena sidan har man en önskan från enskild journalist om att producera 

bra journalistik, å den andra har man ett ekonomisk pressat företag som ska gå runt.   

De intervjupersoner som varit på bemanningsföretaget i flera år har accepterat att 

göra det som Sara kallar för ”att göra sina hundår” innan de blir accepterade på 

tidningen och hade byggt upp sitt kapital. Dock uteblir konsekreringen och 

intervjupersonerna blir utsatta för symboliskt våld i den meningen att de inte får status 

 Bourdieu s. 5854

 Olofsdotter, Gunilla ”Personalinhyrning - att balansera samarbete och konkurrens” i Arbetets marknad. red. 55

Garsten, Christina, Jessica Lindvert, Renita Thenvall (Liber AB: Malmö 2011) s. 106
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som fast anställda på företaget.  Problemet som uppstått är att de intervjupersonerna 56

blivit äldre och och de upplever att ingen uppskattning visas från företaget genom 

fasta anställningar eller dåliga löneförhöjningar. 

   

4.3 Att vara främling på sin arbetsplats 

Dennis berättar att han hoppar runt på olika redaktioner utan att lyckas hitta en fast 

punkt. Han hamnar i en situation där han potentiellt kan vara någon annanstans 

imorgon. Varken han eller de andra på redaktionen vet om det är lönt att investera 

någon tid i varandra. Resultatet blir att han finns på redaktionen i en rent fysisk form 

men samtidigt är distanserad socialt. Han blir en främling.  57

Det fungerar bra när man varit inne i det ett tag, till exempel jag har arbetat upp så att 
folk uppskattar mig mycket och de vet att jag gör bra grejer. Jag är uppskattad på de 
redaktioner jag är på. Det är tråkigt när jag hamnar på en redaktion jag inte varit på 
innan för då måste man alltid börja om på nytt och måste visa vem man är. Och folk 
vet inte vem man är, oh nej en vikarie, tänker de… Så tror jag att de flesta upplever 
det. Har man väl varit på ett ställe ett tag och känner att man är lite av en del i 
gänget… Det är svårt att bli en del av gänget. Man är alltid den som hoppar in ibland. 
Det blir väl ofta att man ska bevisa vad man kan. Ska jag jobba på Landskrona för 
första gången då kvittar det om jag gjort stora gräv på andra redaktioner, de vet ända 
inte vem man är. 

Dennis berättar om hur han gång på gång måste visa vad han kan i sin roll som 

främling på redaktionerna eftersom han inte är känd och måste bygga upp sitt 

symboliska kapital om och om igen.  

Frans berättar om hur han upplever att det finns en stor skillnad mellan honom som 

ny och det han kallar det ”gamla gardet”. 

Det är en jättestor skillnad mellan mig och det gamla gardet. Jag känner ingen 
solidaritet med dem direkt […] och de känner definitivt ingen solidaritet med mig. 
Det är klart där går det ju en linje. Samtidigt kan jag ju tycka […] att jag är ju ny. Det 

 Bourdieu s. 154f56

 Simmel s.14957

�18



är klart att jag kan inte bli en del av laget så pang bom. [—-] Jag får juste respons och 
folk är trevliga och så där, vad mer kan man begära.  

Frans kan förhålla en distans till det som han kallar det ”gamla gardet” och kan se det 

ur ett positivt perspektiv. Han kan använda sig av sitt främlingskap på ett distanserat 

sätt och ser det som en självklarhet att han inte är en del av gruppen men att han kan 

bli det framöver.  Samtidigt accepterar han att han måste bygga upp sitt symboliska 58

kapital för att kunna bli konsekrerad av kollegerna på arbetsplatsen. 

Den mångåriga journalisten Sara menar att man ”…tillhör ingen när man hoppar 

runt på det här viset.” Hon vandrar runt och fyller stolar men får inte bekräftelsen att 

vara med i laget. Hon sökte ett jobb för att komma in på fältet men hon upplevde att 

det blev ett straff istället. 

Jag vet till exempel att jag har sökt ett jobb. De skulle införa en ny Ipad-tidning när 
det var nytt med surfplattor. Och så var jag rätt förväntansfull för att jag skulle få det 
eftersom folk tyckte att jag skulle passa som det och så. När det väl kom till kritan så 
fick jag inte det utan jag fick vara vikarie på den tjänsten och det betydde att mitt liv 
blev ännu värre. För att då fick jag ännu en tjänst som jag skulle bolla med, liksom, 
där de kan säga att, nä vi behöver dig där istället. Så att ju fler grejer man kunde desto 
sämre schema fick man, så att det blev ett straff istället för någonting bra. Så då blev 
jag besviken att de inte förstod situationen, utan de tyckte att det blev bra så. Nu 
belönar vi henne med att hon får vara vikarie på den tjänsten, men för mig blev det 
bara kaos. Jag tror att det fanns väldigt lite förståelse för vår situation. Jag tror att de 
kanske hade velat att vi skulle vara mer uppskattade än vad vi var. Det var ingen som 
visste vad som behövdes och hur man gjorde. Dagarna bara gick och vi gjorde våra 
jobb. 

Sara beskriver en önskan om att höra till men upplever att förståelsen från 

arbetsgivaren inte finns där. Hon ger uttryck för en önskan om att vara fast på 

tidningen och bli erkänd. Men konsekvent blir hon inte konsekrerad och en del av 

tidningen. Chefernas ansvar att få bemanningsanställda att uppleva en delaktighet på 

tidningen har uppenbarligen inte skötts. Intervjupersonerna är främlingar i den 

 Ibid.58
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meningen att de befinner sig mitt på arbetsplatsen men hålls på distans rent socialt 

och strukturellt.   59

Gunilla Olofsdotter skriver i sin doktorsavhandling Flexibilitetens främlingar att 

bemanningspersonalen”…i vissa fall stigmatiseras och utestängs […] från sociala 

interaktioner med den ordinarie personalen.”  Sara bekräftar denna slutsats. 60

Alltså, det finns ju positivt och negativt med allt. Det negativa är ju att man inte har 
tillhört någon redaktion på riktigt. Om de har haft en fest eller en konferens eller så, 
så har man inte varit inbjuden. Fast man kanske jobbar där just då så har man liksom 
inte räknats. Och det är vissa mejl man inte får om grejer som ska hända och att man 
känner som man jobbar mer än de fast anställda och får mindre betalt. [—-] 

Samtliga intervjupersoner har uttalat ett missnöje med hur deras relationer till chefer 

har sett ut. Många av cheferna har menat väl men de har inte lyckats reda ut hur de 

bemanningsanställda ska behandlas. Mikael uttrycker vad resultatet av det blir för 

tidningen. 

Jag ser att man dras med medarbetare som inte lever och dör för tidningen som jag tro 
att man hade kunnat göra, eller att jag hade gjort det i alla fall. Jag ser att man […] 
skapar rädda journalister som det finns en osäkerhet där i bakhuvudet. Jag ser som 
sagt helt skilda intressen från tidningsföretaget och bemanningsföretaget, där 
bemanningsföretaget vill göra oss till någon form av mellanmjölk som alltid levererar 
förvisso men som ändå inte… bidrar till alltså den kompetensutveckling som krävs 
nu, framförallt nu. Det finns jättemånga såna små och stora konsekvenser som 
kommer av att man valt ett sånt här system. 

Mikael beskriver en form av främlingskap när chefer inte vill ta ansvar för de 

bemanningsanställdas utveckling som journalister. De bemanningsanställda slits 

mellan de olika företagen eftersom det är oklart vem som egentligen bär ansvaret för 

deras välmående på arbetsplatsen, som ju är HD-Sydsvenskan, och deras 

fortbildning.  61

 Ibid.59

 Olofsdotter 2008 s. 5760

 Ibid. s. 2561
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Vidare finns det en splittring mellan de som har en fast anställning och de 

bemanningsanställda, både vad gäller anställningen i sig och en åldersskillnad. Stina 

menar att det finns en oförståelse från de fast anställdas sida.  

De personerna som är över 40-45, de förstår inte vad man lever under för… eller vad 
premisserna är för att jobba. Utan […] de blir jätteförvånade att man jobbar med 
annat än journalistik. Men då blir man så här, jamen jag måste försörja mig. Eller så 
här, att de inte alls förstår den osäkerheten som många på redaktionen lever under. 
Eller att vi tjänar mindre. Jag tror inte att den insikten finns där […] Men de har 
alltid sin trygga lön och sin trygga anställning på ett helt annat sätt. Så det kan man 
bli lite trött på att de inte är mer tacksamma över det. 

Stina pekar på den sociala distans som finns mellan henne och de med fast anställning 

på redaktionen.  

Dennis talar om att det är imponerande att så många gör ett bra jobb under vad han 

kallar för ”så dåliga förutsättningar”. 

Frans talar om att journalistiken är ett enormt givande yrke och just 

vikariesituationen gör att det blir väldigt omväxlande. Det är givande och utmanande 

och han blir stimulerad av det han gör dagligen. Han känner en ”[…] stolthet. Jag blir 

inringd, jag klarar av jobbet. Jag kan komma med idéer och de lyssnar på mig.” Frans 

poängterar den positiva delen av att vara främling. Han har en frihet i att komma och 

gå och leva ett omväxlande liv.  62

Journalisterna i den här studien är överens om att yrket är det bästa i hela världen. 

Dessutom menar Sara att bemanningsanställda eller vikarier är bättre journalister än 

fast anställda eftersom ”man får prova på olika grejer. Vissa fastnar på ett ställe och 

det verkar inget roligt. Man kan liksom mer, man har en bredare kompetens.” 

Just detta med en bredare kompetens och att inte fastna i ett område är något som 

intervjupersonerna är överens om är positivt för dem. 

För många av de intervjuade var yrket dessutom en dröm. För flera av dem, särskilt 

Mikael, var det därför en besvikelse när yrket inte kunde leverera eller att han inte 

kunde leverera det han ville inom yrket eftersom utrymmet inte fanns på 

arbetsplatsen. 

 Simmel 149f62
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Intervjupersonerna talar gång på gång om upplevelsen att inte vara en del av laget 

eller att inte uppleva att de hör till och om de positiva respektive de negativa 

aspekterna det medför. Men trots allt är det ingen som känner att de vill vara 

bemanningsanställda i längden. Förr eller senare vill man tillhöra ett lag och upphöra 

att vara främling. 

4.4 Baumans dimma 

Framtiden för en vikarie är ofta svår att överblicka. De flesta vikarier har ingen betald 

semester och har ofta inte några sjukdagar. Zygmunt Bauman beskriver framtiden för 

en person som lever under de premisserna och menar att en dimma definierar själva 

upplevelsen av rädsla. Bauman menar att framtiden upplevs som osäker och att de 

bemanningsanställda har väldigt svårt att se och planera sin framtid.  63

Vad intervjupersonerna alla talar om i sina tankar om arbetet är att det finns en 

press dels att leverera den korta tid som de är på redaktionen, dels att de inte vet när 

de får jobb nästa gång. De flesta av dem menar att de inte haft ekonomiska problem 

utan snarare är det tanken på att de skulle kunna få ekonomiska problem som är det 

pressande. Dessutom att de inte känner att de hör till. 

Det Bauman beskriver som den flytande rädslan är inbyggd i själva formen för 

anställningen det vill säga att inte kunna överblicka sin situation eller veta vad som 

förväntas av en.  Stina uttrycker det så här: 64

Alltså, det är en otrygghet inbyggd i hela systemet. Det bygger på otrygghet och det 
är gjort för att passa arbetsgivaren inte arbetstagaren. Och i grunden osäkra 
anställningar kommer ju leda till att det blir en sämre produkt, liksom. Men samtidigt  
så är det väldigt dubbelt. Det löser ingenting att bemanningsföretaget försvinner, eller 
så här nu kommer KIS avvecklas men då, […] de som jobbar regelbundet, […] de är 
istället ledsna för att de kommer att bli utlasade. [—-] Bemanningsföretaget är ett 
symptom på ett mycket större problem. 

Många av intervjupersonerna har haft olika former av kontrakt eller blivit anställda 

under perioder. Mikael blev till exempel anställd i kortare kontrakt flera gånger. 

 Bauman s. 8363
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Problemet för honom liksom för till exempel Sara som varit i hans situation var att de 

blev anställda på HD-Sydsvenskans tidningar som senare blev nerlagda vilket också 

visar på ett större mer omfattande problem som Stina påpekar. Detta resulterade i att 

Mikael gång på gång hamnade i den prekära situationen att vara vikarie och ständigt 

fick börja om på en ny arbetsplats. Han berättar om sin upplevelse av att ständigt vara 

vikarie. 

Det var en konstant stress över att få in pengar och att inte känna sig behövd. Det är 
sammankopplat det där. Man tappar sitt självförtroende. Det blir väldigt oroligt [—-] 
Nu har jag fast jobb sen 15 månader tillbaka. Vi kan ha semester tillsammans. Jag är 
mer harmonisk och det märker min sambo. 

Mikael har jobbat som journalist i olika former i många år. Nu har han ett annat jobb 

och saknar journalistiken. Han säger att det var det bästa jobbet han någonsin kommer 

att ha haft men att tryggheten och framförhållningen är värt så oändligt mycket mer. 

Han minns situationen när han skulle besöka sin styvmor på sjukhuset. 

Det är en stress. Jag minns att min styvmor låg här på sjukhuset. Precis i början av 
den hösten […] Hon låg här och var döende […] och jag minns liksom tydligt hur 
jag var tvungen att stänga av telefonen när jag skulle in här. Och jag minns hur jag 
ändå kände att det var jobbigt för man behövde ändå vara tillgänglig kände man. 
Man ville inte missa det där uppdraget. 

Mikael pekar på en situation av att inte kunna finnas där för sina nära och kära och att 

han aldrig var riktigt ledig. Han blev orolig när han tvingades stänga av telefonen 

eftersom han uppfattade att det var möjligt att företaget kanske inte skulle ringa 

honom igen. Också Lina menar att det värsta med anställningsformen är att inte kunna 

se och planera framåt. 

Alltså, jag har haft turen att ha jobbat så himla mycket men jag har ju aldrig vetat 
efter det här jobbet, så vet jag ju inte om jag har nåt nästa gång. Eller så här, när det 
tar slut så vet jag inte vad som händer. Så då blir ju det så klart också en stress för det 
spelar ingen roll då att jag har en hyfsad lön. Men ja, som sagt jag har haft jättetur 
just vad det gäller de långa vikariaten. Även om det också i sig är ju en skam då när 
man går på så långa vikariat. Och ibland för […] tjänster som inte ens utlyses så 
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borde jag ju ha blivit erbjuden ett jobb. Nä, men jag har ju klarat mig men jag har 
som som sagt inte vetat, ja, när det här är slut har jag inte vetat vad jag skulle göra. 

Många av de bemanningsanställda lever med korttidskontrakt i en tillvaro som är 

omöjlig att planera då de inte vet var – eller om – de ska jobba i morgon. Enligt Guy 

Standing hotas den personliga intelligensen när man lever i en situation där man 

tvingas att fatta beslut från dag till dag till och planeringen för framtiden aldrig blir 

relevant.  För personer i prekariatet är just denna upplevelse central i och med att 65

man inte har möjlighet planera sitt liv eller arbete. Det är här Baumans dimma 

kommer in som en oro över att inte kunna ha en överblick eller kontroll över sitt liv.  66

Dennis liknar sin situation vid att ha en ”fotboll som jag ständigt sparkar framför 

mig”. Olika beslut och val skjuts på framtiden utan att han känner att han kommer 

framåt.  

Stefan resonerar kring upplevelsen av att sitta hemma och vänta på jobb men att 

inte göra något. Just Stefan hade en grundlön på 90 procent även om han inte blev 

inringd eller jobbade något en månad.  

Har man då väldigt mycket att man bara sitter och väntar. Det är terror. Har man då 
hållit på ett par år…det blir en jinx. Man kommer på att man ska ut och cykla. Man 
börjar planera nåt men sen kommer man på att de kanske ringer. 

För Stefan handlade det om att KIS kunde ringa fram till halv två - två på 

eftermiddagen och han talar mycket om upplevelsen av att sitta och vänta på samtalet. 

Han pratar om ovissheten och oförmågan att planera sitt liv, att inte kunna lova att 

träffa sina vänner vid en viss tidpunkt eftersom KIS ju kan ringa. Han beskriver det 

själv som ”socialt nedbrytande”. Detta är något som alla de intervjuade pratar om. 

Oron och stressen över att KIS inte ringer i förhållande till att inte kunna planera 

något om de trots allt skulle ringa. Detta limbo är själva kärnan i upplevelsen av att 

vara bemanningsanställd. Stefan igen: 

  

 Standing s. 3465

 Bauman s. 8366
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Alltså, jag tycker det är […] ganska kul att jobba […] med kollegerna.[…] Man får 
en liksom social överdos.[…] Man tar igen att sitta och vänta. Det är så himla, det 
blir så stor kontrast och så har man en massa jobb. Det är liksom någon slags antipol. 
Det […] är en del av jobbet, man jobbar båda två. Den ena dagen gör man absolut 
ingenting och så nästa dag gör man hur mycket som helst. Det är så konstigt att ha 
betalt för att inte göra någonting. Det är så himla […] När man presenterar idén här 
har du ett jobb, du kan jobba ingenting och så får du betalt, det låter liksom bra. Men 
man tröttnar liksom på det, det blir liksom, det är inte riktigt värt det. 

Bauman skriver i Flytande rädsla om att man kan dela in mänskligheten i två 

kategorier. Liv som är värt omsorg och liv utan värde. På detta sätt delar man också 

upp farhågorna menar Bauman. Han exemplifierar med när orkanen Katrina sköljde 

över New Orleans. De som kunde fly var de med en stabil ekonomi och kunde betala 

för ett hotellrum medan de medellösa inte hade någonstans att ta vägen. En fattig är 

känsligare för en annalkande katastrof - verklig eller ej - än en rik och har därmed en 

större anledning till oro.  67

4.5 Att se strukturerna 

I Den nya kapitalismens kultur uttrycker Richard Sennett en oro för att upplevelsen av 

”meningslöshetens spöke” kan leda till extremism och en blindhet inför strukturerna 

som omgärdar en. Han exemplifierar med att det i USA finns ett ökande stöd för 

extremhöger och en fientlighet mot vad man upplever vara olika former av fiender. 

Han kallar uttrycket för ”ressentiment”.  Så är inte fallet med intervjupersonerna i 68

den här studien.  

Mikael blev aldrig fast anställd av KIS trots att han försökte prata med dem om att 

han arbetat på företaget i flera år, men han ser inte det som ett personligt 

misslyckande. 

Under den perioden anställde de ju ingen. Det finns ett scenario där jag inte räckte till 
och det är inga problem för mig. Men det var ingen som blev anställd under den här 
perioden. Och det är ju en bekväm lösning för en arbetsgivare. De hade ingen 

 Bauman s. 9467

 Sennett s. 9668
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anledning att… så länge det inte blev bråk. Jag hade kunnat vara där hur länge som 
helst. 

Sara ser också att det finns ett större sammanhang och att problemet ligger på ett 

annat plan. När hon frågade tidningen om det fanns möjlighet att få en fast anställning 

så fick hon nej. 

S: De sade vi har bara hört gott om dig men vi har inte möjlighet att anställa fler. 

Jonas: Och hur kändes det? 

S: Det är ju tråkigt så klart men samtidigt så har de gjort sig av med så många 
hundratals människor sen jag började att det är svårt att se det personligt. Folk som är 
mycket bättre än mig. De har kapat i alla ändar. 

Intervjupersonerna har vid flera tillfällen uttalat sig om HD-Sydsvenskan och KIS 

som ytterst ansvariga för den situation som har uppstått. De har också sagt att det 

finns en problematik på ett högre plan som behöver lösas, det vill säga tidningens 

ekonomiska problem.  

Till skillnad från Becks teorier om att utvecklingen mot en ökad individualism gör 

att personer tar att inte bli anställd eller få något jobb som ett personligt misslyckande 

upplever alltså både Mikael och Sara det som att det är företaget som befinner sig i en 

prekär situation. Mikael och Sara ger inget uttryck för reasentiment utan resonerar 

utifrån en förståelse för att tidningen inte har anställt någon alternativt gjort sig av 

med väldigt många personer under den här tiden.  

När Stina säger att ”bemanningsföretaget är ett symptom på ett mycket större 

problem” uttrycker också hon en insikt i att problemet ligger på ett annat plan.  

Samtliga menar alltså att det finns ett strukturellt problem där de och tidningen är 

tämligen hjälplösa. Intervjupersonerna kan inte lösa detta på ett individuellt plan utan 

det handlar om journalistiken som behöver hitta en modell för finansiering som är 

hållbar, vilket de är medvetna om. 

   

�26



4.6 Att skapa sin egen mening 

För Stina är det en orimlighet att enbart lita till HD-Sydsvenskan för att få livet att gå 

ihop. För att undvika det Sennett kallar för ”meningslöshetens spöke” upplever Stina 

och Frans att de behöver ha andra inkomster och andra utrymmen för stimulans.   69

Stina jobbar som researcher åt ideella organisationer och är chefredaktör åt en 

skoltidning för att tjäna ihop pengar för att betala sina räkningar. Frans menar att han 

måste ha frilansuppdrag för att behålla sin stolthet.  

Att känna att man gör halvdana grejer i längden. […] Man kan göra inhopp och, ok, 
nu skriver vi det här liksom, pang. Fine va, så kommer det alltid vara […] att man gör 
den typen av jobb. Men när man under en längre period bara känner att man gör 
halvtaskiga grejer […] för att man måste producera […] när man sitter på 
redaktionen. [—-] Jag känner att jag mår dåligt när jag levererar grejer som inte är 
bra. [—-] Du bara fyller utrymmen. […] Där är det lätt att ens självkänsla bryts ner 
och där är det viktigt att ha nåt annat. 

För Stina och Frans är det olika delar i situationen som är orimliga. För Frans består 

det i att enbart ”plugga igen utrymmena mellan annonserna” medan Stina vill ha en 

säkerhet och alltid veta hon kan betala hyran. Här förhåller sig Frans till arbetet på 

tidningen som en av Ulrich Becks ”spöktågstationer”, det vill säga ett ställe som 

förlorat sitt hantverk och sin kultur. Beck menar att kulturen och yrkesstoltheten 

försvinner när vi är på väg någon annanstans och inte har ett personligt intresse 

investerat i arbetsplatsen.  För att bevara sin yrkesstolthet utför Frans därför 70

frilansuppdrag vid sidan av. Stina däremot bevarar sin stolthet genom att ha en 

ekonomisk trygghet och därigenom kunna säga nej till uppdrag hon inte vill ha. 

Jag skulle absolut inte vilja vara beroende att få jobb […] via KIS och genom 
skoltidningen så vet jag att jag kommer kunna betala min hyra och jag vet att jag 
kommer kunna ha mat liksom. Sen så blir allt över det liksom extra pengar. Sen så 
diffar det ju väldigt mycket. För att har jag fått betalt för en frilansgrej så kanske jag 
fått 20 000 extra den månaden liksom och sen kan det vara månader när jag har 10 

 Sennett s. 65ff69

 Beck s. 23770
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000 så att det, ja, varierar […] ju rätt mycket. Men jag tycker ändå, eftersom jag har 
tryggheten i och med det jobbet så känns det bra. 

Stina menar att hade hon varit beroende av KIS och HD-Sydsvenskan hade det ”brutit 

ner henne totalt”. Frans och Stina har utvecklat sina egna överlevnadsstrategier. 

Mikael, Lina, Sara och Stefan som varit anställda en längre tid av KIS har inte varit 

inne på de banorna, utan förväntat sig att bli anställda av tidningen förr eller senare. 

När Mikael, Sara och Lina sen blivit anställda lades tidningarna de jobbade på ner. De 

har svårare att hantera situationen eftersom de har haft oturen att hamna på tidningen 

mitt i en av de absolut svåraste perioderna i tidningens historia. Konsekvensen av 

detta är att de går till ett arbete som de upplever som frustrerande och meningslöst. 

Sara säger att det blivit mer och mer att ”jag gör mina sidor och går hem”. De som 

varit på företaget och inte har några alternativa strategier har drabbats av 

”meningslöshetens spöke” hårdare än de yngre som varit förberedda.  71

    

4.8 Den flexibla undersysselsättningen 

Ulrich Beck menar att den samhälleliga utvecklingen går mot ett antal ”flexibla, 

varierade och riskfyllda former av undersysselsättning.”  Dessa flexibla 72

undersysselsättningar är arbeten som saknar den trygghet som den traditionella fasta 

anställningen ger. Som Kent Werne har påpekat kan vi se att detta har skett för 

journalistiken. I sina rapporter Otryggheten i mediebranschen visar han att 

frilansandet och bemanningsanställningarna ökar medan journalisterna med fasta 

anställningar blir färre.  Frans menar att det inte går att jobba som han gör nu i 73

längden och att det inte går att förlita sig uteslutande på tidningen. 

Man får ställa in sig på att det inte är för evigt. Det kan sluta liksom lite grann när 
som helst […] och att man inser att det… är en ekvation som går ihop nu, så länge jag 
bor själv och så länge jag inte har några barn. Men den dagen man sätter sig i ett hus 
och har kids är det jättesvårt att leva så här. Livssituationen måste förändras för att jag 
ska kunna vara kvar…  

 Sennett s. 7371

 Beck s. 22972

 Werne Frihetens pris 2015 s. 473
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Frans fortsätter med att berätta att: 

  
Till hösten vet jag inte alls vad som kommer att hända. KIS läggs ner och det kommer 
väl bli vissa vikariat men det vet jag ju inte. [—-] Det är ju verkligen en realitet att 
det till hösten blir helt slut. […] Då får man ju förbereda sig på det, dels för min egen 
del att kolla på frilansgrejer men det kan jag ju inte hålla mig flytande på, det är 
ganska svårt att göra det. Dels att jag kanske får återvända till Skånskan eller Norra 
Skåne men det vill jag ju inte men i brist på annat får man ju göra det. Och skulle det 
också skita sig, ja, då liksom får man ju söka ett annat jobb, alltså, så länge och sen i  
kanske förlängningen flytta från Skåne om det inte finns jobb. Men jag tror inte det 
ska gå så långt, men det är en realitet man får ställa in sig på. 

Trots all optimism och hårt arbete är det alltså ingen självklarhet att Frans kan 

fortsätta jobba som journalist i området som han är intresserad av att bo i och där hans 

vänner lever, eller för den delen att journalistiken är ett yrke han kommer att kunna 

utöva framöver. Han funderar själv över det svåra i att kombinera ett flexibelt arbete 

med familj och den trygghet som eftersträvas i kombination med det. 

För bemanningsanställda är problemet att de har små möjligheter att bli 

konsekrerade i sin egenskap av främling. De sitter på samma arbete och utför samma 

uppgifter som andra journalister men som Lina påpekar:  

Du tjänar liksom flera tusen mindre än kollegan som du sitter och jobbar med 
liksom. Och att du inte vet efter det här vicket, så vet du inte […] om du kommer ens 
bli erbjuden nåt eller i så fall var eller vad det kan tänkas vara. Du kan inte styra över 
din utveckling.[…] Du kan inte styra över ditt liv, du kan inte ta ett lån, såvida du 
inte är fast anställd i bemanningsföretaget då. [—-] Jag kan inte se nånting positivt i 
att utnyttja människor på det sättet, pressa ner löner liksom. För att när du väl är på 
arbetsplatsen så vill du ju prestera minst lika bra som de som är trygga. 

Lina uttrycker typiska problem för personer i prekariatet. Hon upplever en oförmåga 

att styra över sitt liv och att nå upp till en levnadsstandard som hon eftersträvar. Hon 

beskriver en stress över att inte bli erbjuden tjänster trots ett hårt jobb och flera längre 

vikariat. Lina är en av de som jobbat längst inom HD-Sydsvenskan utan att få en fast 
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tjänst. Hon upplever inte att hon gör ett sämre jobb än den som sitter bredvid men 

ändå får hon inte samma bekräftelse från tidningen.   74

Sara som jobbat länge som journalist ser sig om efter annat nu när hon passerat 35 

och börjar leta efter säkerhet. 

S: Jag håller på och tänker att jag ska byta bana eftersom jag blev uppsagd och så där. 
[…] Det tar emot ganska mycket att börja jobba på ett privat företag. Det är så 
mycket stolthet i journalistiken, man känner att man gör samhällsnytta. Ja, en stolthet 
i yrket som jag kommer att sakna jättemycket. Men samtidigt så är jag lättad över att 
slippa den här typen av anställningsform, liksom. […] Det är inte vettigt att ha det så. 

Jonas: Du ska sluta som journalist helt och hållet. Du har bestämt dig, liksom? 

S: Jag ser inte hur jag skulle kunna jobba som journalist om jag inte jobbar som 
vikarie. […] Det orkar jag inte mer. Jag har varit på ett samtal.[…] Vad vill du med 
din framtid? Då när de ska lägga ner företaget [KIS]. […] De frågade om jag ville 
vara vikarie på Sydsvenskan efteråt så jag sade nej. Jag har gjort det här i över tio år. 
Nu får det vara nog. Plus att han här, jag kan inte riktigt jobba så och ta hand om en 
liten och hämta på dagis och så. Det blir svårt. 

Sara har skaffat barn med sin partner och efter att ha jobbat som vikarie de senaste sju 

åren på KIS ser hon ingen möjlighet att finansiera en familj inom journalistyrket utan 

funderar på att göra något annat. Sara och Lina har levt under den flexibla 

undersysselsättningen under en lång tid och upplever det som väldigt frustrerande och 

har valt att söka sig vidare. Beck menar att denna formen av arbete ökar och att fler 

och fler kommer att leva under dessa premisser. Han menar att den tidigare svart-vita 

arbetsmarknaden med anställda och arbetslösa kommer att bytas ut mot fler 

människor i olika former av flexibla anställningar.  Sennett påpekar att detta kan 75

resultera i att en mängd människor i mittenskiktet av samhället blir rädda för att vara 

underutnyttjade som arbetskraft och lämnade i bakvattnet.  76

 Standing s. 3574

 Beck s. 229f75

 Sennett s. 9576
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Det är detta som påverkat de nyutbildade intervjupersonerna. Stina har sett till att 

ha alternativa inkomster redan från början.  

Man kan bli lite bitter över att man inte ser nån stege i företaget […]  Jag är inte 
beredd att lägga ner den tid som krävs för att jag ska jobba som journalist på heltid. 

Stina menar att det bästa hon någonsin gjort var att ta jobb som journalist. Skulle 

Sydsvenskan ringa och erbjuda henne jobb skulle hon tacka ja men, som hon säger, 

”jag vet att det aldrig kommer ske”. Mot den bakgrunden har hon skaffat sig så 

kallade brödjobb som ser till att hon kan betala sina räkningar. Dennis i sin tur har 

bara journalistiken som inkomstkälla men klarar sig eftersom han har ett sparkapital. 

Han ser inte heller någon framtid inom journalistiken. Han ”…ser det här som en 

tillfällig grej, tyvärr”. Han har diskuterat situationen med journalister i Stockholm 

som lever under samma förutsättningar och jobbar mer eller mindre heltid utan att ha 

fasta anställningar.  

För Mikael är konsekvenserna av en otrygg anställning som bemanningsformen 

innebär inte bra för journalistiken. 

Journalistik […] handlar […] om att vara obekväm, och ställa jobbiga frågor och det 
kräver liksom ett fundament att stå på för de allra flesta. Att man känner en 
grundtrygghet och att man är välkommen tillbaka oavsett hur det går så att säga. Man 
ska inte göra fel men […] man måste kunna vara obekväm. Jag tycker att det här 
systemet skapar journalister som […] ser till att uppfattas som bekväma, i alla fall 
internt. Man ser till att det glider smidigt liksom. […] Ja men som sagt, […] det är 
alltid olustigt om någon är förbannad på en men det är definitivt extra olustigt om 
man känner att man bara är ett samtal bort från att aldrig komma tillbaka till 
tidningen oavsett om det var så i praktiken eller inte. 

Konsekvensen av att fler journalister har dessa flexibla former för 

undersysselsättningar på HD-Sydsvenskan är om de faktiskt producerar sämre 

journalistik och tidningen i längden förlorar sin position på fältet. Inte bara 

ekonomiskt utan också symboliskt. Aktörerna på fältet måste vara överens om den 

dominerandes makt och regler.  77

 Bourdieu s. 15377
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Avslutande diskussion 
I den här studien har jag försökt att belysa bemanningsanställdas vardag och 

upplevelser av sitt yrke. Innehållet är begränsat eftersom jag har valt att göra en 

kvalitativ studie som undersöker situationen i västra Skåne och de sju 

intervjupersonernas upplevelser. Men jag dristar mig till att säga att situationen är 

liknande i andra regioner i Sverige och utomlands. Jag har använt mig av teorier från 

framstående samhällsforskare och därigenom gjort studien så relevant som möjligt. 

Frågorna som ställs i problemformuleringen besvaras i analysen där de intervjuade 

berättar om sina upplevelser under sin tid som anställda hos KIS och jag gör den 

också mer allmängiltig genom att använda forskarnas teorier. 

Stina sade att hon ”kan bli lite bitter över att jag inte ser nån stege i företaget”.   

Stina är ny, men några av intervjupersonerna i studien har jobbat i över tio år som 

journalister och har fortfarande inte kommit in och fått fasta anställningar, alternativt 

haft anställningar på tidningar som lagts ner. Deras situation har präglats av vad Beck 

kallar för den ”flexibla undersysselsättningen”. Konsekvensen av det har varit en 

konstant oro över att inte bli inringda. Mikael resonerar om att inte våga vara 

obekväm av rädsla för att inte bli inringd. Det tydligaste exemplet är Stefans 

upplevelse av att sitta hemma och vara sysslolös i väntan på ett sms som kan eller inte 

kan dyka upp i telefonen. Han beskriver det som ”terror” och säger att det är ”socialt 

nedbrytande”. 

Upplevelsen som främling beskriver Dennis när han säger att det är svårt att bli en 

i laget. Han hoppar runt och känner att han måste börja om hela tiden på nya 

redaktioner. Också Sara har en liknande upplevelse idet att hon känner att hon ska 

uppleva tacksamhet för att ha blivit vikarie på Ipad-tidningen när hon längtar efter att 

bli fast anställd. Trots tio års erfarenhet får hon inte fast anställning utan får fortsätta 

leva med osäkerheten som vikarie. Hon behandlas inte som en i laget utan förväntas 

bli glad över att ha en ny kompetens.  

”Meningslöshetens spöke” är ett reellt problem för de bemanningsanställda. Vissa 

av de har hittat ett sätt att undvika fenomenet genom frilansande eller andra former av 

arbeten. Medan de som har jobbat längre helt enkelt har bytt yrke eller blivit 

föräldralediga. Sara beskriver upplevelsen genom att säga att hon bara fyller sidorna. 
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 En krock är bemanningsföretagets vilja och behov i förhållande till tidningens 

behov. Bemanningsföretagets vilja är, som Mikael påpekar, att de ”vill göra oss till 

någon form av mellanmjölk som alltid levererar”. Det stora problemet som jag tycker 

mig identifierat som intervjupersonerna talat om under intervjuerna är bristen på 

ledarskap för de bemanningsanställda. De bemanningsanställda verkar i någon 

mening ha varit chefslösa. Sara har saknat att bli medbjuden på fester och konferenser 

som skulle kunna ha fungerat som ett klister för intervjupersonerna i förhållande till 

HD-Sydsvenskans fasta personal. Detta skulle eventuellt ha kunnat skapa ett mer 

jämställt förhållande mellan grupperna. Mikael i sin tur berättar om att sin önskan om 

fortbildning och önskade karriärmöjligheter krockat med bemanningsföretagets 

behov. 

Enligt Mikael kan vi utmejsla ett tydligt problem för företagen. Nämligen att HD-

Sydsvenskan behöver experter inom specifika ämnen, medan bemanningsföretagen 

har ett affärsmässigt intresse i att ha personal som kan hyras ut när som helst, till 

vilken redaktion som helst och som kan leverera acceptabel journalistik. 

Journalisterna hamnar alltså i ett dilemma eftersom de är ute efter stabila anställningar 

vilket de får på tidningen genom att profilera sig. Samtidigt är de intresserade av att få 

in en fot på företaget vilket de får via KIS. Dessutom kan KIS erbjuda ett sätt för alla 

inblandade att undvika las-fällan. Detta är alltså ett moment 22 för de inblandade. 

Om antalet journalister som jobbar som bemanningsanställda ökar och de har 

liknande upplevelser som intervjupersonerna i den här studien blir det relevant att 

fundera på vad detta kan få för konsekvenser för journalisternas demokratiska 

uppdrag. 

Fokus i den här studien har varit några få journalister som är eller har varit 

anställda av ett och samma företag, det vill säga KIS och HD-Sydsvenskan. Jag kan 

bara uttala mig om deras situation. Jag ser det som en styrka i en kvalitativ 

undersökning att vi får följa deras tankar och upplevelser på nära håll. Det är också 

deras berättelser som ligger som bas för tematiseringen av analysen. Vi får följa de sju 

intervjupersonernas upplevelser av en modern arbetsmarknad och hur den kan se ut.  

Jag utelämnar helt några perspektiv som kommer att vara intressanta att undersöka  

framöver. Här ser jag bland annat chefernas på HD-Sydsvenskan och KIS tankar kring 
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bemanningsföretagets utformning och hur de upplever att företaget fungerade. Det är 

också intressant att göra en undersökning av Journalistförbundets tankar kring 

bemanningsföretagens funktion och effekt på arbetsmarknaden för journalister. Dessa 

arbeten ser jag fram emot att läsa i framtiden. 

Den globala marknaden har sköljt över journalistiken och i dag konkurrerar den 

globala marknaden med den svenska. Problemet för en global spelare som den 

brittiska tidningen The Guardian är att ännu större företag som Facebook och Google 

konkurrerar med dem – ofta med hjälp av deras eget innehåll. Konsekvenserna av den 

globala utvecklingen och mediernas oförmåga att hitta en ekonomiskt hållbar modell, 

är att pengarna flödar ut ur branschen. Kraven på journalisterna blir hårdare och 

hårdare. Det i kombination med att bemanningsföretagen och frilansandet ökar gör att 

konkurrensen sänker priserna. 

De intervjuade i denna studie är alla väldigt osäkra inför sin framtid och tänker inte 

vara journalister särskilt länge. Den som såg en framtid, Frans, uttalade själv orden 

om att få bli en välbetald kommunikatör efter 40.  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