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ABSTRACT 

Yttre krav i arbetet och upplevelse av att inte kunna möta dem är något som kan skapa stress 

och leda till utmattning och utbrändhet. Mediebranschen och journalister är under stora 

omställningar och sparkrav, ny teknik introduceras ständigt och hot om ett förändrat presstöd 

leder till ökad stress bland journalister. En webbenkät som skickats ut till 24 första- och 

andratidningar i Sverige där 194 journalister svarat har visat att det finns ett positivt samband 

mellan cynism och utmattning. Den visade också att det finns negativa samband mellan trivsel 

på jobbet och utmattning, samt mellan en spillover från jobb till privat/familjelivet och 

utmattning. Studien visar också att kvinnliga journalister i högre utsträckning upplever 

utmattning jämfört med män. De resultaten går i linje med tidigare forskning. Något som skiljer 

jämfört med tidigare forskning är att den här studien inte kunde visa på någon skillnad i grad av 

utmattning mellan journalister på första- och andratidningar, alltså mellan journalister på större 

och mindre tidningar. Trots en utbredd cynism för framtida jobb i branschen där många 

funderar på att byta bransch är majoriteten av de svarande positiva till jobbet som journalist. 

!
Sökord: Stress, utbrändhet, utmattning, cynism, KEDS, media, journalistik, psykologi, Sverige. 

!
1. INTRODUKTION/TEORI!

I Sverige har trenden de senaste decenniet varit att upplagorna hos tryckta dagstidningar 

minskat dramatiskt vilket skapat en oro i branschen och bland yrkesverksamma journalister. 

Som exempel tappade nästan alla tidningar i upplaga 2014 (Tidningsstatistik, 2014). Finns två 

tidningar på samma ort kallas den större av dem förstatidning och den mindre för andratidning. 

En anpassning som sker i branschen är bland annat att andratidningar, som ofta är 

socialdemokratiska, sällan klarar av att gå runt på egen hand och därför köpts upp av den, ofta 

borgerliga/liberala, förstatidningen. Argument bakom sådana uppköp brukar kunna vara att 

värna mångfalden i pressen (till exempel att ha både liberala och socialdemokratiska ledarsidor 

på orten vilket fyller en demokratisk funktion), hindra nedläggning som ofta leder till dyrare 

omkostnader och ökad kostnad för distribution för förstatidningen, stärka marknadsföring och 

annonsförsäljning då det finns fler kanaler med två tidningar samt få bättre 

kapacitetsutnyttjande och gemensam produktutveckling inom koncernen (Medievärlden, 2012). 
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Även presstödet som andratidningen drar in är en avgörande faktor rent ekonomiskt, utan 

presstöd finns sällan ekonomi att driva andratidningen (Medievärlden, 2012). Förstatidningar 

får oftast avslag på ansökningar på presstöd då de anses ha för stark ställning på 

annonsmarknaden, vilket inte är fallet för andratidningen (Journalisten, 2013). Presstödet i dess 

nuvarande form finns fram till 2019, och just nu pågår diskussioner på hur det nya presstödet 

ska utformas. I ett delbetänkande som Medieutredningen offentliggjorde i december 2015 

diskuterades det om att det pressade läget inom mediebranschen gör att många papperstidningar 

förväntas vara borta inom fem till tio år (Medievärlden, 2016). Utan presstöd och hjälp från 

förstatidningen riskerar många andratidningar att läggas ned. 

!

Andratidningarna tappar också i regel mer i upplaga än förstatidningarna. Tittar man till 

exempel på utvecklingen i Västerbotten och VK Media tappade förstatidningen Västerbottens-

Kuriren 23 procent och andratidningen Folkbladet 40 procent i upplaga under 2015 

(Tidningsstatistik, 2014). Då var Folkbladet den enda andratidningen i Sverige som lyckats 

med att redovisa överskott under åren 2012 och 2013 (Myndigheten för radio och tv, 2014) och 

trots framgången tappade tidningen en fjärdedel av sin upplaga under samma period. Därmed 

tappade de också i presstöd (Myndigheten för radio och tv, 2014). Minskade intäkter, från bland 

annat presstöd, gör att kostnaderna måste minskas och några sätt att göra det på är att dra in på 

personal och göra omorganiseringar. Så ökat tryck på minskade kostnader, både hos första- och 

andratidningarna men främst hos andratidningen, kan tänkas leda till att osäkerheten om fortsatt 

jobb ökar för de arbetande journalisterna. Den i sin tur kan tänkas skapa stress och en cynism 

inför framtiden där fortsatt jobb på tidningen eller rent av i branschen som helhet inte känns så 

troligt. Samtidigt ökar också kravet på många journalister att vara multikompetent, att ständigt 

vara beredd på nya sätt att jobba vilket kan skapa en arbetsrelaterad stress och kanske på sikt 

även utmattning och utbrändhet. 

!
Enligt Maslachs definition är utbrändhet en reaktion på långvarig stress och består av tre 

dimensioner. Den första är utmattning, vilket ofta leder till en distansering både emotionellt och 

kognitivt för att klara den överbelastning man utsatts för. Så kallad depersonalisering eller 

cynism är den andra dimensionen där effekten är att personen förbiser de kvalitéer som gör 
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personen unik och det skapar en likgiltighet inför arbetet. Den tredje dimensionen är en känsla 

av minskad effektivitet som ofta beror på utmattning och/eller cynism (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). Socialstyrelsen har en liknande definition i en rapport. De jämställer stress och 

burnout/utmattning som samma sak, med skillnaden att stress är en övergående 

dysfunktionalitet medan utmattning är en mer pågående. När en person lider av utmattning så 

är ett kännetecken stress och att negativa attityder växer fram gentemot jobbet och att individen 

nedvärderar sin egen insats allt mer (Socialstyrelsen, 2003). Utöver utbrändhet kan stress, 

framförallt långvarig sådan, ha andra negativa effekter på hälsan. Till exempel har studier på 

arbetare i europeiska länder visat att stress och påfrestningar i jobbet ökar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar vid uppföljningar på fem till tio år (e.g. Kivimäki et al., 2002; Kuper & Marmot, 

2003). Hög stress och oro påverkar också kroppens egen läkningsförmåga negativt (Broadbent 

et al., 2003).  

!
Personligheten och den egna tolkningen av tillvaron kan påverka upplevelsen av yttre 

påfrestningar och därmed också upplevelsen av stress. Lazarus beskriver det som en 

”goodness-of-fit”, där stress uppkommer när det blir en missmatch mellan yttre krav och 

personens upplevelse av de resurser hen har att klara av dessa krav (Lazarus, 1991). Karazek 

har också försökt förklara arbetsrelaterad stress genom en modell, Karazeks job-demand-

modell. Den bygger på att liten kontroll och hög arbetsbelastning ökar nivån av stress jämfört 

med situationer där personer upplever hög kontroll med samma arbetsbelastning (Karasek & 

Theorell, 1990). Däremot har den modellen fått kritik för att inte ta hänsyn till socialt stöd som 

visat sig fungera som en buffert gentemot stress. Johnson & Hall utvecklade därför modellen 

till ”the iso-strain-model” genom att bygga ut Karazeks modell med variabeln socialt stöd och 

resonerar att job-demand-modellen mest är lämpad när det sociala stödet är svagt (Johnson & 

Hall, 1988). 

!
Tittar man specifikt på vad som framkommit vetenskapligt kring journalistyrket så talas det om 

flera stressfaktorer som journalister utsätts för. Till exempel har Raittila i intervjuer fått fram att 

några av de stressfaktorer journalister själva nämner är frustration då auktoriteter är långsamma 

på att svara, krav från redaktionen att få fram material, tajta deadlines och krånglande teknik 
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(Raittila, 2008; Raittila 2009). I en uppföljande studie av Backholm och Bjorkqvist (2012b) 

visade intervjuer bland 493 finska journalister som jobbat med en skolskjutning i Jokela att en 

annan stressfaktor är etiska beslut i samband med intervjuer med ögonvittnen och offer, samt 

att efteråt möta allmänhetens kritik som ofta upplevs som orättvis (Backholm & Bjorkqvist, 

2012b). En del journalister i samma studie uppnådde – resultaten varierade mellan 0 och 30 

procent beroende på mätinstrument – även så höga värden på frågeformulär om PTSD, 

depression, traumatisk stress och utbrändhet att de kunde klassas som en riskgrupp för att 

utveckla dem (Backholm & Bjorkqvist, 2012b). Andra studier har visat att många journalister 

upplever stress, minskad livskvalité och känner en längtan att lämna branschen (e.g. Heloani, 

2005; Reinardy, 2009b; Weidmann & Papsdorf, 2010). En av faktorerna som nämns som 

stressande är de krav som ställs i yrkesrollen. Förutom att samla information och leverera 

publicerbara jobb till det aktuella nyhetsmediet krävs också ofta en teknisk kunnighet inom 

olika typer av plattformar såsom tidning, web, tv och radio (Heloani, 2005; Mackay, 2012). 

Samtidigt sker ofta förändringar i branschen som ställer ytterligare krav på att snabbt lära sig 

att handha och använda ny typ av teknik (Backholm & Bjorkqvist, 2012a). Ytterligare en 

stressfaktor som det talas om är sena deadlines och långa arbetsdagar (Heloani, 2005; Reinardy, 

2006; Weidmann & Papsdorf, 2010). Till exempel uppgav majoriteten av de intervjuade 

journalisterna i Heloanis studie (2005) att de jobbade mellan 41 och 60 timmar i veckan.  

!
Risken för utbrändhet bland journalister har också visat sig relatera till både arbetsplatsen och 

till den egna upplevelsen av sin arbetskompetens. I en enkätstudie där 236 sportjournalister 

svarade visade Reinardy (2006) nämligen att mindre erfarna journalister och journalister på 

mindre tidningar upplever större emotionell utmattning jämfört med äldre kollegor som jobbar 

på större tidningar. I senare enkätstudier visade också Reinardy (2011, 2012) att journalister 

som vill lämna branschen uppvisar högre värden på emotionell utmattning, cynism och 

medelvärden på professionell effektivitet, vilket i sin tur ökar risken för utbrändhet. I en annan 

enkät svarade uppemot 62 procent av de 715 svarande journalisterna att de vill eller har 

funderingar på att byta bransch (Reinardy, 2009b) och ofta visar dessa journalister mer 

missnöje, mindre lojalitet mot företaget, liten säkerhet på jobbet och reducerad arbetskvalité 

(Reinardy, 2012). I en senare enkätstudie bland 2159 journalister, med bland annat Maslach 
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Burnout Inventory-Genral Survey som mätinstrument, visade Reinardy (2013) på att kvinnor 

tenderar att i större utsträckning uppleva utbrändhet i form av utmattning och cynism i jobbet 

jämfört med män (Reinardy, 2013). I en annan enkätstudie bland 715 journalister framkom att 

30 procent av kvinnliga journalister under 27 år vill lämna branschen. Bland dessa kvinnor var 

graden högre på utbrändhet och cynism högre, samt effektiviteten lägre jämfört med de kvinnor 

som vill stanna i branschen (Reinardy, 2009a). Många journalister har också lite tid att spendera 

med familjen, ofta för att de behöver bevaka olika händelser vid högtider och/eller åka iväg för 

jobb, och en majoritet klagar på svårigheten att kunna bilda familj (Heloani, 2005). Hur väl 

integrationen mellan arbete och privatlivet fungerar kan påverka hur nöjda arbetarna är med sitt 

arbete. Tre forskare visade i en enkätstudie bland 374 spanska farmaceuter att även 

yrkesstoltheten korrelerar positivt med ökad balans mellan arbete och privatliv (Mas-Machuca, 

Berbegal-Mirabent & Alegre, 2016) vilket mycket troligt kan tänkas stämma överens bland 

journalister också. 
  

Sammantaget kan det vara ett stressfullt jobb som journalist, framförallt i det klimat som 

existerar i dagens mediebransch. Stress, utmattning, en osäker arbetsmarknad och en negativ 

framtidssyn är faktorer som kan påverka journalisternas hälsa, arbetsmiljö och privatliv 

negativt. Extra utsatt bör journalisterna vara på andratidningar då de är under hårdare 

ekonomiska förhållanden. Då det finns relativt få studier på hur det ser ut i Sverige är det 

viktigt att se om ovanstående teorier stämmer på svenska förhållanden. Därmed avser den här 

studien att testa följande hypoteser:  

H1: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och grad av cynism bland svenska 

journalister på lokaltidningar. 

H2: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och en sämre integration mellan jobb och 

fritid/familjeliv bland svenska journalister på lokaltidningar. 

H3: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och grad av allmän trivsel på jobbet 

bland svenska journalister på lokaltidningar. 

H4: Kvinnliga journalister uppvisar en högre grad av utmattning jämfört med manliga kollegor 

på lokaltidningar i Sverige. 
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H5: Journalister på andratidningar uppvisar högre grad av utmattning jämfört med journalister 

på förstatidningar. 

!
2. METOD!

2.1. Deltagare!

För att få svar på hypoteserna har en tredelad webbenkät med sammanlagt 50 frågor 

formulerats och skickats ut till journalister på 24 redaktioner i Sverige. Enligt uppgifter från 

redaktionerna rör det sig om 726 personer som nåtts av enkäten. 194 personer har svarat och 

därmed är svarsfrekvensen på 26,7 procent, vilket är relativt lågt men liknar det svarsresultat 

som andra studier har haft (exempel se Reinardy, 2009). 

!
Bland de svarande var det 119 personer från förstatidningar och 74 personer på andratidningar, 

se tabell 1–2 och figur 1 för mer information. Medelåldern bland journalisterna var 43 år och 

medelvärdet på antal jobbade år i branschen var 18,7 år. Bland dessa journalister har 86 procent 

fast anställning och 87,5 procent jobbar heltid. Av de svarande är 9,4 procent anställda inom 

bemanningsföretag. Flest jobbar primärt som reporter vilket utgör 43,5 procent av de svarande. 

Utbildningsnivån är relativt hög då 56,3 procent angav att de har en eftergymnasiell utbildning 

på tre år eller mer. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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Figur 1. Fördelning primär arbetsuppgift mellan män och kvinnor bland 193 deltagare. 
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2.2. Bakgrundsfrågor!

Den första delen består av 11 faktafrågor som bland annat tar upp faktorer som kön, ålder, 

utbildning, primära arbetsuppgift, anställningsform och år inom branschen. 

!
2.3. Cynism!

Begreppet cynism är här ett mått på en negativ framtidssyn över att få fortsätta jobba på det 

jobb man har, negativ attityd och misstro till branschen som helhet, samt funderingar att lämna 

branschen. Cynism mättes med 8 frågor i enkätens del två, se bilaga. Exempel på frågorna är 

”Jag är orolig att förlora mitt arbete inom det närmsta året” och ”Jag har funderat på vad jag 

skulle jobba med om jag slutade att jobba med media/journalistik” och besvarades med en 

likertskala där det fanns sju alternativ där 1 representerade instämmer inte alls och 7 instämmer 

helt. Tre av frågorna reverserades i SPSS. Därefter skapades ett cynism-index som genererade 

ett Cronbachs a på 0.79. Genom att ta bort en fråga (item 15) kunde det förbättras till 0.80 så 

den frågan ströks senare i analysen. 

!
2.4. Allmän trivsel på jobbet!

Allmän trivsel på jobbet mättes med 12 frågor i enkätens del två, se bilga. Frågorna var till 

exempel ”Jag känner att jag kan utföra ett bra jobb på min arbetsplats” och ”Tanken på att gå 

till jobbet gör mig glad” och besvarades med en likertskala där det fanns sju alternativ där  

1 representerade instämmer inte alls och 7 instämmer helt. En av frågorna (item 17) 

reverserades i SPSS men i en itemanalys resulterade det i ett Cronbachs a på 0.83, men 

förbättrades till 0.89 om den togs bort så den ströks ur analysen.  

!
2.5. Familj/fritid!

Interaktionen mellan privat- och familjeliv och jobbet mättes med 9 frågor i enkätens del två, se 

bilaga. Frågorna var till exempel ”När jag slutar arbetsdagen kan jag släppa tankarna på jobbet” 

och ”Mitt jobb är förenligt med det familjeliv jag vill ha” och besvarades med en likertskala där 

det fanns sju alternativ där 1 representerade instämmer inte alls och 7 instämmer helt. En fråga 

reverserades i SPSS och när ett familje-index skapades genererade det ett Cronbachs a på 0.76. 

Alla frågorna behölls. 



!  av !10 24

2.6. KEDS!

Enkätens tredje del bestod av Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS). Det är ett 

mätinstrument på utmattning som består av 9 skattningsfrågor. Varje fråga genererade  

0–6 poäng per fråga. Tanken var att den som svarade skulle tänka efter hur hen upplevt sin 

tillvaro de senaste två veckorna och sedan svara på frågor om bland annat sömn, minne och 

humör. Resultat över 18 poäng ska enligt instrumentet visa risk för utmattning.  

!
2.7. Övriga kommentarer!

Enkäten avslutades med en övrigt-fråga där svarspersonen själv kunde kommentera. Tanken var 

att låta journalisterna själva med egna ord får kommentera situationen de befinner sig i och 

berörda ämnen. 

!
2.8. Genomförande!

Urvalskriterierna har varit att hitta orter där det finns en första- och andratidning som har 

samma ägare, bevakar samma område och utkommer minst sex dagar i veckan. Med de 

kriterierna uppfyllde 12 redaktionspar kraven och därav blev det 24 redaktioner som ingick i 

studien, se bilaga. Efter en inledande kontakt med chefredaktörer, nyhetschefer och/eller 

personalansvariga har enkäten skickats ut till journalisternas arbetsmail eller med hjälp från 

personal på redaktionen vidarebefordrats till en redaktionsmail där majoriteten av de anställda, 

och i vissa fall fler, fått den. Frågeformuläret skickades ut tre gånger till de berörda 

journalisterna under en period på cirka 4 veckor. Därefter matades svarsresultaten in i SPSS 

och tre index skapades med rubrikerna cynism, familj och fritid samt allmän trivsel. Dessa 

index testades sedan mot KEDS med Pearsons korrelationsanalys i SPSS. Faktorer som första- 

och andratidning, kön och utbildning testades med t-test. Med Bonferroni-korrigering för fem 

tester är signifikansnivån på .05 justerad till .01. 

!
2.9. Etik!

Enkäten formulerades i google docs. Den var lätt att distrubiera då en länk delades och alla som 

fick tillgång till den kunde svara. Detta gör att det inte går att kontrollera vem som svarat och 

när, vilket gör att de svarandes anonymitet är säker.  
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3. RESULTAT!

H1: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och grad av cynism bland svenska 

journalister på lokaltidningar. 

Ett korrelationstest mellan indexet cynism och KEDS visade på ett statistiskt signifikant 

positivt samband med en 

medelstor effektstorlek  

(r = .36, n = 194, p < .00), se 

figur 2 och tabell 3. Därmed 

finns det ett samband mellan 

höga värden på upplevd cynism 

och högre grad av utmattning, 

vilket ger stöd för hypotesen. En 

kvinna, 24 år, skriver så här i 

slutet av enkäten; ”Jag känner 

mig trött och less. Osäker 

framtid och mycket slitningar på 

jobbet. Överväger att byta 

bransch men vet inte till vad”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
En stor del av journalisterna svarade instämmande på frågorna i cynism-indexet. Till exempel 

när det kommer till påståendet ”jag har funderat på vad jag skulle jobba med om jag slutade att 

Figur 2. Sambandet mellan grad av cynism och grad av 
utmattning bland 194 deltagare.
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jobba med media/journalistik” instämde 77,6 procent (n = 149) av journalisterna och 7,8 

procent (n = 15) var neutrala. Bland journalisterna instämmer 63,9 procent (n = 122) och 12,6 

procent (n = 24) är neutrala till påståendet att ”jag tror att jag skulle kunna få en tryggare 

anställning om jag bytte bransch” och på påståendet ”får jag möjligheten tvekar jag inte att byta 

jobb” svarade 39,9 procent (n = 77) instämmande och 25,9 procent (n = 50) var neutrala. Trots 

denna uppvisade cynism för branschen som arbetsmarknad är andelen som håller med 

påståendet i trivselindexet ”jag gillar mitt jobb” 86,0 procent (n = 166) och 8,8 procent (n = 17) 

ställer sig neutrala. 

 

H2: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och en sämre integration mellan 

jobb och fritid bland svenska journalister på lokaltidningar. 

Ett korrelationstest mellan indexet familje/jobb-integration och KEDS visar på ett statistiskt 

signifikant negativt samband  

med en stor effektstorlek  

(r = – .52, n = 193, p < 0.00), se 

figur 3 och tabell 3. Det visar på 

ett samband där sämre integration 

mellan jobb och privatliv ökar 

sannolikheten för högre värden  

på risken för utmattning, eller 

tvärtom, vilket ger stöd för 

hypotesen. En kvinna, 37 år, 

kommenterar följande i slutet av 

enkäten: ”Jag mår hyfsat bra när 

jag har jobb (förutom oron för 

framtiden, inte kunna planera, unna mig saker, bo där jag vill, samt att jag bor i en sketen liten 

jävla studentlägenhet för att jag måste flytta hela tiden när jag får kortare vikariat). Men när 

jag är arbetslös mår jag galet mycket sämre”. 

!

Figur 3. Sambandet mellan integrationen jobb och  
privat- och familjeliv och utmattning bland 193 deltagare.
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H3: Det finns ett samband mellan grad av utmattning och grad av allmän trivsel på 

jobbet bland svenska journalister på lokaltidningar. 

Ett korrelationstest mellan trivsel på jobbet och KEDS visade på ett statistiskt signifikant  

negativt samband med  

en medelstor effektstorlek  

(r = – .47, n = 193, p < 0.00),  

se figur 4 och tabell 3. Det  

innebär att det finns ett samband 

där sämre trivsel ger ökade värden 

på KEDS eller tvärtom, vilket ger 

stöd för hypotesen. En man,  

60 år, skriver följande i enkäten;  

”Med teknikutvecklingen har 

dagstidningsbranschen på många 

arbetsplatser blivit underbemannad 

jämfört med tidigare. Det får 

konsekvenser för kvalitén och bevakningsmöjligheterna begränsas när alla ska göra allt. Vi 

måste välja mycket mer och det skapar frustration att tvingas avstå från jobb som vi känner på 

oss skulle gillas av läsarna”. 

!
H4: Kvinnliga journalister uppvisar en högre grad av utmattning jämfört med manliga 

kollegor på lokaltidningar i Sverige. 

Ett t-test visade på att det finns en statistisk signifikant skillnad med liten effektstorlek på ett 

positivt samband mellan kön och utmattning där kvinnor (n = 90, M = 15.83, SD = 9.43) är mer 

utmattade än män (n = 103, M = 12.19, SD = 8.07) t(191) = 2.89, d = .29, p = .00. Det resultatet 

ger stöd för hypotesen. En kvinna, 39 år, formulerar sig så här; ”En del av mig älskar trots allt 

det här jobbet, men på senare år har det bara blivit för mycket. Nu är det så otroligt splittrat, 

leta nyheter, prata med folk, fota, skriva artiklar till papper och webb, göra tv-inslag, vara 

beredd (rädd för) att tvingas sända live, redigera, och så vidare. Samtidigt som de dragit ner så 

Figur 4. Sambandet mellan trivsel på arbetsplatsen och 
utmattning bland 193 deltagare.
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vi bara är hälften så många journalister... Och om något inte blir bra, eller korrekt, är det ju 

framförallt jag som möter läsarna och får skämmas för det”. 

!
H5: Journalister på andratidningar uppvisar högre grad av utmattning jämfört med 

journalister på förstatidningar. 

Ett t-test på andra- och förstatidningar och utmattning visade inte på några skillnader i mellan 

journalister på förstatidningar (n = 119, M = 14.62, SD = 8.71) och andratidningar (n = 74,  

M = 12.72, SD = 9.12) t(191) = 1.45, d = .15, p = .15. Därmed ger resultatet inget stöd för att 

det ska vara någon skillnad mellan grupperna. 

!
4. DISKUSSION!

Resultatet visar att det bland svenska lokaljournalister finns ett samband mellan höga värden på 

utmattning och tre faktorer; upplevd cynism, integration mellan arbete och familj samt trivsel 

på arbetet. Utgår man från Lazarus ”goodness-of-fit”-modell (Lazarus, 1991) kan den ge en 

förklaring på resultatet då Lazarus talar om att bristande upplevd förmåga att klara av jobbet 

skapar stress och i det här fallet kan det vara så att de ökade kraven ökar känslan att inte klara 

av uppgifterna så bra som man vill. Det kan också finnas en press att jobba mer än vad man 

egentligen vill för att inte förlora möjligheten att jobba kvar vilket också kan skapa en känsla av 

att det krävs mer resurser än vad man upplever sig ha att ge. När det gäller Karazeks model 

(Karasek & Theorell, 1990) kan dagens situation för journalister med fler arbetsuppgifter skapa 

en känsla av ökad press och mediebranschens osäkra situation en känsla av mindre kontroll 

över sin arbetssituation, till exempel funderingar och osäkerhet om man har jobb eller inte, och 

i så fall hur länge. Vilket då kan öka stress och utmattning. Det är något som ur ett hälso- och 

samhällsperspektiv är viktigt att ta itu med då stress och påfrestningar i jobbet visat sig öka 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid uppföljningar på fem till tio år (e.g. Kivimäki et al., 

2002; Kuper & Marmot, 2003). 

!
En sak som till viss del skiljer den här studien från tidigare är operationaliseringen av cynism. 

Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) definierar cynism som en form av depersonalisering där 

personen förbiser de kvalitéer som gör personen unik och det skapar en likgiltighet inför arbetet 
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medan cynism i den här studien syftar till en negativ framtidssyn över att få behålla jobbet och 

en negativ attityd till branschen då den upplevs som otrygg. Även om definitionen är lite olika 

så visar de framkomna resultaten på att det finns ett samband mellan cynismdefinitionerna och 

utmattning. De kan ju tänkas att det är utmattning som sen skapar cynism i enlighet med det 

Socialstyrelsen (2003) skriver i sin rapport, att negativa attityder växer fram gentemot jobbet 

när personen lider av utmattning (Socialstyrelsen, 2003). Att då tre av fyra av de svarande 

journalisterna uppger att de funderat på vad de vill göra om de inte jobbade med media och 

journalistik och att fyra av tio tvekar inte heller att byta bransch om de fick möjligheten är 

alarmerande siffror. Men resultatet går trots det i linje med det som tidigare forskning visat om 

att journalister som uppvisar cynism i högre grad vill lämna branschen (e.g. Heloani, 2005; 

Reinardy, 2009b; Weidmann & Papsdorf, 2010). 

!
Resultatet i den här studien ger också stöd för att kvinnor upplever en högre grad av utmattning 

än män som också framkommit i tidigare forskning (Reinardy, 2013). Några fler av de svarande 

kvinnorna i den här studien uppgav att de primärt jobbade som multijournalister jämfört med 

männen. Jobbet som multijournalist kräver ofta mer teknisk kunnighet kring att publicera sig på 

flera plattformar samtidigt, en faktor som har visat sig stressande bland journalister (Heloani, 

2005; Mackay, 2012). Det skulle kunna tyda på en skillnad mellan grupperna, men det ligger 

utanför den här studiens område att svara på.  

!
Ökad stress på jobbat kan också tänkas ge en spillover-effekt på familjelivet. Det i kombination 

med den osäkerhet och omstrukturering som finns i branschen kan, som Heloani (2005) är inne 

på, hindra personen från att leva det liv som hen vill. Det i sin tur kan vara en anledning till att 

det finns en relation mellan utmattning och integration mellan familje- och privatliv och 

arbetet. Då det gäller korrelationer är det svårt att säga vilken riktning effekten går så det kan 

också vara så att faktorer i privatlivet gör att personen visar större utmattning i arbetet. Det är 

ett område som går utanför den här studien. 

!
Det kan finnas en medierande effekt som inte kontrollerats för i den här studien – det sociala 

stödet. Men det är troligt att positiva relationer till kollegor kan bidra till det höga värdet på 
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påståendet om att nästan nio av tio journalister uppger att de gillar sitt jobb, framförallt då det 

visat sig att den sociala aspekten har betydelse för upplevelsen av arbetet (Scott & Zweig, 

2016, Johnson & Hall, 1988). Till exempel har det visat sig att personer som uppvisar cyniska 

attityder oftare är missnöjda med sina jobb, men att stöttande kollegor kan minska den effekten 

(Scott & Zweig, 2016). 

!
Det kan också vara så att det inte är det dagliga arbetet som utgör källan till utmattning och 

cynism utan andra omkringliggande faktorer. Några exempel skulle kunna vara osäkerhet som 

kommer med den omstrukturering som pågår i branschen och rädslan för att utsättas för 

medföljande krav på multikompetens och fler arbetsuppgifter på mindre personal. Men 

instämmandet kan också visa på den dedikation och motivation som finns bland svenska 

lokaljournalister. 

!
Hypotesen att det finns en större grad av utmattning bland journalister på andratidningar fick 

inget stöd i den här studien vilket går emot det resultat som Reinardy (2006) kom fram till att 

journalister på mindre tidningar upplever mer emotionell utmattning än de som jobbar på en 

större tidning. Den studien är gjord i USA och en anledning till att resultaten skiljer sig kan 

vara att det är olika företagsklimat för medier i USA och i Sverige. Till exempel har presstödet 

funnits som ett statligt stöd för mångfald inom mediebranschen under många år i Sverige vilket 

inte är fallet för amerikanska tidningar. Dessutom är det troligt att ägarstrukturen ser 

annorlunda ut med tanke på att förstatidningarna i den här studien äger, och i stora drag 

finansierar, andratidningen. Med de faktorerna i åtanke kan det vara så att det större 

upplagetappet för andratidningar inte blir lika märkbart bland de yrkesverksamma 

journalisterna i Sverige då förstatidningens ekonomi tillsammans med presstödet gör att det går 

runt under en längre tid än vad de skulle gjort om andratidningen varit tvungen att stå på egna 

ben, vilket är troligt i andra länder. I Reinardys (2006) studie användes också ett annat 

mätinstrument, Maslach Burnout Inventory, för att mäta utbrändhet. Han mätte också 

utbrändheten bland sportjournalister vilket innebär att skillnaden i resultat kan tyda på att det 

finns en skillnad mellan sportjournalister och journalister i allmänhet. 

!
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Då det är relativt få studier gjorda på området i det svenska klimatet jämfört med till exempel 

USA, är det intressant att se att flera aspekter av utländsk forskning ser ut att vara applicerbar 

även här, såsom samband mellan utmattning och cynism, utmattning och trivsel på jobbet och 

utmattning och interaktion jobb och familjeliv. Däremot att det inte framkom någon skillnad 

mellan första- och andratidningarna – därmed också ingen skillnad mellan större och mindre 

tidningar – kan bero på att studiens upplägg inte klarade av att visa på sådana skillnader. 

Alternativt kan det vara så att det inte finns någon markant skillnad mellan grupperna i Sverige 

till skillnad från andra länder, som till exempel USA. Det krävs mer forskning för att ta reda på 

om det finns skillnader, och i så fall, vilka de skillnaderna är. 

!
4.1. Svagheter!

En brist i studiens genomförande är att det varit svårt att få ta del av personallistor som visar på 

hur många journalister som jobbar på redaktionen och hur många av dem som är fast anställda, 

vikarier och timanställd. Vissa redaktioner var också mer tillmötesgående än andra i att dela 

med sig av information och personalmail och jag har i vissa fall fått lita på att kontaktpersoner 

vidarebefordrat enkäten till berörda personer och att rätt personer fått den. Därför finns en risk 

att vissa journalister har missat att få enkäten likväl som kanske för många fått den, till exempel 

de som är sjukskriven eller på annat sätt finns med i personalmailen men som inte är 

yrkesaktiv. Eller att andra personer som finns med i maillistan fått den men som faktiskt inte 

ens jobbar som journalister. Det medför att siffran om att enkäten gått ut till 726 personer kan 

vara lite skev. Dessutom är svarsfrekvensen på 26,7 procent låg så det kan vara svårt att 

generalisera resultatet till en större population, även om andra liknande studier haft ungefär 

samma svarsfrekvens (exempel se Reinardy, 2009). 

!
En annan kritik som kan framföras är att då det är en webbenkät där personerna själva kan välja 

om de vill delta kan det medföra att de som är mer engagerade i frågan eller som är missnöjd 

svarat i större utsträckning än journalister som är nöjda. Det hade varit samma problem om man 

skickat ut postenkäter. Alternativet hade varit att hålla intervjuer eller fokusgrupper, men med 

tanke på studiens omfattning och budget var det inte aktuellt. Metoden till trots är det ganska 

markanta svar på en del frågor som rör cynism, även om det kanske inte hade blivit lika 
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extrema svar om alla journalister svarat. Fördelen dock är att det är ett totalurval bland de 

journalister som faller i kategorin första- och andratidning i Sverige där redaktionerna har 

samma ägare, bevakar samma område och utkommer minst sex dagar i veckan. 

!
Ett annat problem som finns är att alla redaktioner inte har tydlig uppdelning mellan första- och 

andratidning då en del journalister jobbar gemensamt för båda tidningarna. Det kan ha påverkat 

svaren från vissa redaktioner då det inte fanns något svarsalternativ utöver första- och 

andratidning. Några andra frågor i enkäten kan också ha varit lite svåra att svara på. Kritik har 

framkommit kring frågor som rört arbetet om några år framåt i tiden då personen i fråga varit 

nära att gå i pension och därmed har frågan blivit inaktuell. Avsaknaden av andra 

svarsalternativ i de frågorna kan ha påverkat validiteten. Kritik har även framkommit kring 

avsaknaden av teknologi-frågor som tar upp hur ny teknik applicerats inom organisationen, 

vilket kan tyda på att en aspekt som utgör ett problem i branschen inte fick göra sig synligt i 

slutresultatet. I övrigt är förhoppningen att frågorna har tolkats på ett liknande sätt för de 

svarande och att min erfarenhet av branschen inte färgat utformningen av frågorna eller 

tolkningen av svarsresultaten åt något håll.  

!
5. SLUTSATS!

Till skillnad från tidigare forskning visade den här studien inte på någon skillnad i grad av 

utmattning mellan journalister på första- och andratidningar, därmed inte heller större och 

mindre tidningar. Däremot finns det ett positivt samband mellan cynism och utmattning, likväl 

som negativa samband mellan trivsel på jobbet och utmattning samt mellan privat/familjelivet 

och utmattning, något som går i linje med tidigare forskning. Studien visar också att kvinnliga 

journalister i högre utsträckning upplever utmattning jämfört med män. Trots att det finns en 

utbredd cynism bland de tillfrågade journalisterna för ett framtida jobb i branschen är 

majoriteten positiva till yrket som journalist. 

!
6. FORTSATT FORSKNING!

Intressant vore det att gå vidare för att se mer specifikt vilka faktorer det är som skapar den 

cynism som finns inom branschen och vad man eventuellt kan göra åt det. En ökad förståelse 
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om orsak och verkan skulle kunna leda till insatser som kan minska stress och öka välmåendet 

hos många journalister som verkar i en bransch som fyller en viktig demokratisk funktion i 

samhället. Dessutom vore det intressant att titta på vad som kan skilja i medieklimatet mellan 

länder då studien inte kunde visa på skillnader i utmattning mellan mindre och större tidningar, 

i det här fallet första- och andratidningar, såsom amerikansk forskning gjort (Reinardy, 2006). 

!
!
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8. BILAGA!

Cynism operationaliserades med 8 frågor i enkäten: 

”Papperstidningen kommer att försvinna inom fem år” (item 15, ströks senare från analysen),  

”Jag är orolig att förlora mitt arbete inom det närmsta året” (item 16),  

”Jag har funderat på vad jag skulle jobba med om jag slutade att jobba med media/

journalistik” (item 19),  

”Jag tror jag skulle kunna få en tryggare anställning om jag bytte bransch” (item 20),  

”Jag kommer att jobba kvar på samma arbetsplats om fem år” (item 24, omkodades i SPSS),  

”Får jag möjligheten tvekar jag inte att byta jobb” (item 25),  

”Jag känner ingen oro för att bli av med jobbet” (item 27, omkodades i SPSS) och  

”Jag vet var jag jobbar vid den här tiden nästa år” (item 38, omkodades i SPSS). 

!
Interaktionen mellan privat- och familjeliv och jobbet mättes med 9 frågor i enkäten: 

”Min familj är positivt inställda till mitt jobb” (item 31),  

”Om jag måste jobba obekväma tider visar nära och köra förståelse för det” (item 32),  

” Jag är nöjd med min fritid” (item 33), ”Jag är orolig för min ekonomi” (item 34, omkodades i 

SPSS),  

”När jag slutar arbetsdagen kan jag släppa tankarna på jobbet” (item 35),  

”Jag vet att jag kan planera en långsemester om jag vill” (item 36),  

”Jag har den bostad jag vill ha” (item 37),  

”Mitt jobb är förenligt med det familjeliv jag vill ha” (item 39) och  

”Mitt jobb underlättar för mig att leva de liv jag vill leva” (item 40). 

!
Allmän trivsel på jobbet mättes med 12 frågor i enkäten: 

”Mediebranschen är en bra bransch att jobba inom” (item 12),  

”Det finns möjligheter för mig att utvecklas inom mediebranschen” (item 13),  

”Ökad teknologi skapar möjligheter för journalistiken” (item 14),  

”Ökad teknologi är ett hot mot mitt arbete” (item 17, omkodades i SPSS),  

”Jag känner att jag kan utföra ett bra jobb på min arbetsplats” (item 18),  

”Jag får energi på jobbet” (item 21),  
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”När jag ställs inför en svår uppgift kan jah vända mig till mina kollegor för stöd och 

hjälp” (item 22),  

”Min närmaste chef uppskattar mitt arbete” (item 23),  

”Jag upplever att jag hinner göra mina arbetsuppgifter så bra som jag vill” (item 26),  

”Tanken på att gå till jobbet gör mig glad” (item 28),  

”Efter arbetsdagen känner jag mig stolt över det jobb jag utfört” (item 29) och  

”Jag gillar mitt jobb” (item 30).


