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Abstract 
 

Titel: Medieföretaget och frilansaren. Inflytande och kapital. 

 

Författare: Carl M. Gustavsson och Michael Blomgren 

 

Handledare: Lars-Olof Hilding 

 

Examinator: Matts Skagshöj 

 

Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap, grundnivå, 61-90 hp. 

Högskolan i Halmstad. 

 

Syftet med den här undersökningen är att gå bakom kulisserna på olika medieföretag 

och medieproduktioner och ta reda på hur olika mediearbetare ser på makt och 

inflytande och även få klarhet i vad det är som krävs av en person som vill skaffa sig 

inflytande inom branschen.  

Samtidigt ska undersökningen bidra till förståelse hur det ser ut inom mediebranschen 

och på det sättet förbereda nya mediearbetare på framtiden. 

 

Fem kvalitativa djupintervjuer med fem mediearbetare, från filmproducent till 

nyhetsredaktör genomfördes. Fyra av de intervjuade var män, fyra jobbade inom 

mediebranschen i dag, en kom från ett annat land men jobbade i Sverige och 

Halmstad. 

 

Vid analysen av empirin användes flera av Pierre Bourdieus begrepp, som kapital och 

fält. Vad som kom fram under undersökningen, enligt våra intervjupersoner, var att ett 

starkt nätverk är en mycket viktig faktor om en person försöker skaffa sig ett ökat 

inflytande inom branschen. Men de som verkligen bestämmer branschens villkor är 

de som har mest pengar, eller kan associeras med dem som har pengarna. Det handlar 

dessutom i hög grad om personliga egenskaper, man måste vara beredd på att jobba 

hårt, vara envis och vara noga med att göra ett bra jobb, det är nästan viktigare att 

kunna arbeta hårt än att vara professionell. 

 

Nyckelord: Makt, inflytande, kapital, habitus, fält, frilansare, karriär, mediebranschen  
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1. Introduktionskapitel 

 
1.1 Inledning 

 
 
makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser. Makt 
utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller 
intressen, men kan också utövas på indirekt väg. 

  Nationalencyklopedin 
 

 

Att människor har utövat makt över andra människor är inget nytt fenomen; så har det 

alltid varit och så kommer det antagligen alltid att vara.  Hur makt upplevs och utövas 

har förändrats och kan upplevas på flera olika sätt, vissa har någon form av personliga 

egenskaper som gör att de lättare kan skaffa sig inflytande till skillnaden från till 

exempel en arbetsplats, där en persons formella status och plats i ledningen avgör hur 

mycket makt denne kan utöva. Maktfenomenet förekommer överallt i samhället, som 

på bostadsrättsföreningen, på dagis, på en fotbollsmatch och på en arbetsplats i vilken 

bransch som helst.  

  Det vi vill studera är vad det är som gör att vissa personer kan utöva makt över andra 

personer, vad krävs för egenskaper och hur bör man gå tillväga? Det är också 

intressant att ta reda på hur människor ser på makt och inflytande, vad det är som 

påverkar deras syn på makt och hur den utövas på olika arbetsplatser. Samtidigt vill vi 

bidra till förståelse för hur man som ny mediearbetare ska göra och vad som krävs för 

att skaffa sig inflytande inom branschen. Ordet makt anser vi verkar mycket laddat, då 

vi anser att makt ger konnotationer till förtryck och liknande med negativ klang. 

Därför kan vi med fördel använda oss av det mindre laddade begreppet inflytande 

som vi anser är en förutsättning för makt.  

  Den bransch vi inriktar oss på är mediebranschen med fokus på rörlig bild, då vi 

båda har ett stort intresse för just media och andra kreativa branscher. 

Mediebranschen är också intressant att studera då den skiljer sig från de flesta andra 

branscher när det gäller just inflytande. Med detta menar vi att bara för att man har en 

akademisk utbildning så behöver det inte alltid betyda att man får ett jobb efteråt; fler 

faktorer spelar in. I dag kan de flesta människor köpa sig en hyfsad video- eller 

systemkamera och arbeta hemma och lära sig på egen hand och kanske få lika god 

kunskap som den som har tagit sig igenom en utbildning. Det som gör att 

mediebranschen skiljer sig från sjukvården till exempel är att i sjukvården krävs en 

formell utbildning, där går det inte att vara självlärd utan man måste ha ett bevis på 

kunskapen. 

  Det vi vill uppnå med vårt arbete är att bidra till förståelse för oss själva och 

framtida mediearbetare hur det kan gå till på ett medieföretag gällande inflytande och 

även samtidigt kunna förbereda en framtida mediearbetare vad som komma skall och 

vad denne kan förvänta sig.  

 

 

 

 

 

 



Delkurs 3: Uppsats, 15 hp  Carl M. Gustavsson 
Medie- och Kommunikationsvetenskap 61-90 Michael Blomgren 
 

2 
 

1.2 Problematisering 

 

Vi anser att det är viktigt att om en person ska börja jobba i en ny bransch, vilken 

bransch som helst egentligen, så är det viktigt att denne känner till spelreglerna som 

gäller och är medveten om hur saker och ting går till där. Det är enligt vår uppfattning 

ett problem i dagens samhälle att unga inte är helt medvetna om hur jobben går till 

och vad som krävs av dem. Specifikt ungdomar som har studerat olika 

medieutbildningar. Även de som arbetat med olika former av media hemifrån på sin 

fritid är nog mer vana att göra saker på sitt sätt, som de själva tycker är kul, 

musikvideor till exempel. Vilket kan leda till att de inte är beredda på att när de väl 

börjar jobba så är risken stor att de får arbeta med vad som erbjuds, vare sig det är kul 

eller inte och att de har en chef eller arbetsledare som bestämmer vad som ska göras. 

Därför skulle vi vilja säga att det är personer som vill, eller siktar på att arbeta inom 

just mediebranschen som är vår målgrupp.  

 

 

1.3 Bakgrund 

 

Anledningen till att vi väljer att inrikta oss på makt och inflytande är att vi tidigare 

under vår utbildning läst böcker av och om Michel Foucault (Danaher, Schirato och 

Webb 2007) och hans maktbegrepp och vi båda tycker att just makt, eller i detta 

arbete inflytande, är ett intressant fenomen, för att det finns överallt och det går inte 

att komma ifrån det. Det finns många olika syner på hur just makt och inflytande kan 

manifesteras, det tycker vi är intressant och det vill vi veta mer om. Under vår 

utbildning har vi även tagit del av Pierre Bourdieu (Bourdieu 2000) och hans olika 

begrepp som habitus och kapital. Vi menar att dessa är användbara verktyg att 

använda sig av i den här typen av undersökning som vi tänker göra. De ger oss även 

chansen att bredda vår syn och förståelse för betydelsen av inflytande. När vi 

fördjupade oss i Bourdieus arbete så föll det sig naturligt att använda oss av hans 

teorier då vi anser att hans arbete lämpar sig bättre för vårt arbete än Foucault. 

  Att vi väljer att inrikta oss på mediebranschen och på personer och/eller företag som 

arbetar med rörlig bild är för att vi båda har ett starkt intresse där och vi vill båda 

jobba inom den branschen när vår utbildning är slut. Efter noggrant sökande så har vi 

inte hittat någon tidigare undersökning med samma frågeställning som vår. Så en 

anledning till att vi gör den här undersökningen är bristen på tidigare undersökningar 

inom det här ämnet. 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att få klarhet i hur hierarkier kan se ut och hur man skaffar 

sig inflytande i mediebranschen och samtidigt skapa en medvetenhet och förståelse 

hos framtida mediearbetare. Eftersom vi själva är på väg in i denna bransch känns 

fenomenet ytterst relevant då vi kan använda oss av forskningen för att då få ett 

försprång som kan hjälpa oss i våra framtida karriärer.  Vi menar att det bästa sättet 

för oss att få svar på våra frågor är att prata med människor som i dag arbetar inom 

media. De vet hur branschen ser ut, de vet hur det är att vara ny och komma in i 

branschen och vad som krävs för att lyckas. Så vi hoppas att dessa människor kommer 

att dela med sig av sina erfarenheter inom branschen och på så sätt hjälpa oss att lösa 

vårt forskningsproblem. 



Delkurs 3: Uppsats, 15 hp  Carl M. Gustavsson 
Medie- och Kommunikationsvetenskap 61-90 Michael Blomgren 
 

3 
 

 

För att klargöra syftet med vår forskning är det viktigt att ställa frågorna ”varför” och 

”vad”. Dessa frågor är de tematiska frågorna och bör besvaras innan man kan gå in på 

frågor av teknisk art som ”hur”. Det är en förutsättning att identifiera ämnet i vår 

undersökning för att kunna välja rätt metod för forskningen (Kvale & Brinkman 2011: 

120-121). 

 

 

1.5 Frågeställning 

 

Vår huvudfråga som vi genom undersökningen vill besvara är hur man skaffar sig det 

inflytande som behövs för en framgångsrik karriär. Denna fråga grenar ut sig i mindre 

frågor vi samtidigt vill besvara vilka följer här nedan. 

 

- Vad ökar en persons inflytande inom mediebranschen? 

- Vilka egenskaper är viktiga för att uppnå en hög position i branschen? 

- Finns det tydliga hierarkier? 

- Vad spelar en persons utbildning och yrkeserfarenhet för roll? 

 

 

1.6 Urval och avgränsningar 

 

I planeringsstadiet för vår undersökning hade vi olika planer på aktörer inom 

mediebranschen vi ämnade intervjua och undersöka. Efterhand som vi kom längre in i 

arbetet beslutade vi oss för att avgränsa oss till intervjudeltagare med anknytning till 

Halmstad. Vi menar att klimatet inom mediebranschen kan se olika ut beroende 

vilken ort man befinner sig på. Ett par av de fem personer vi intervjuat rör sig i 

branschen på andra orter också. Urvalet har skett på ad-hoc basis. Med ad-hoc menas 

”för detta syfte” (Gilje & Grimen 2007: 41). Anledningen till att vi tillämpat en ad-

hoc-basis är att vi utgått från bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att 

man använder sig av respondenter som framför allt är lätta att komma i kontakt med, 

dessa behöver dock inte vara representativa för den breda populationen (Schröder, 

Drotner, Kline & Murray 2003: 265).  

  Genom att sedan gå igenom den grupp av respondenter vi fått fram genom vårt 

bekvämlighetsurval har vi tillämpat ett strategiskt urval för att slutligen välja ut de 

mest lämpliga intervjupersonerna. Strategiskt urval används lämpligen, som i vårt fall, 

för att öka variationen på populationen som undersöks och hitta de som är mest 

intressanta (Aspers 2011: 97).      

  Vi använder oss här av en strategisk selektion efter att vi gjort ett 

bekvämlighetsurval. Detta föll sig naturligt när vi granskade de personer vi gjort vid 

bekvämlighetsurvalet, till exempel tog vi med en kvinna i gruppen för att vi ville få 

ett urval som inte enbart bestod av män. Detta öppnar en dörr för en framtida 

forskning ur ett genusperspektiv.  

 

Vi har genom diverse sökningar på internet och i vårt kontaktnät kontaktat lämpliga 

respondenter och sedan intervjuat fem av de som tackat ja till intervju. De fem som vi 

ansåg som lämpligast för undersökningen. Anledningen till att vi begränsade oss till 

fem personer är att vi från början ville att alla respondenter skulle ha olika yrkesroller 

samtidigt som fler respondenter skulle kräva betydligt mer tid till studien. Att 

avgränsa oss till personer med anknytning till Halmstad föll sig naturligt eftersom vi 
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studerar på orten och på så sätt underlättar det insamlingen av empirin. Vi har därför 

gjort ännu en avgränsning, vi har avgränsat oss till yrkesverksamma med anknytning 

till den del av branschen som sysslar med någon form av rörlig bild. Skulle vi inte 

gjort denna avgränsning hade forskningsprojektet ganska snart rusat iväg till icke 

hanterbara proportioner i och med mediebranschens bredd. Vårt urval påverkades av 

att vi båda är främst intresserade av en karriär inom rörlig bild. Med rörlig bild menar 

vi all form av tv och film. Givetvis kan vi inte med fem intervjupersoner göra ett 

heltäckande arbete av denna del av branschen, men enligt vår bedömning och det 

strategiska urvalet vi gjort, anser vi att vi uppnått den bredd på urvalet vi önskar. 
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 

 

Vi angriper vår forskningsfråga med en kvalitativ forskningsansats. Valet av 

kvalitativ metod föll sig naturligt eftersom vi vill tränga djupare in i mediebranschen 

och få en mer personlig bild av intervjupersonernas tankar och åsikter om deras 

situation i branschen.  

 

Hade vi istället haft som mål att få klarhet i en stor del av mediebranschens aktörer 

hade vi kunnat använda oss av kvantitativ metod. Fördelarna med kvantitativ metod är 

att man når en större grupp deltagare relativt snabbt. Det går även smidigt att koda 

materialet med hjälp av dataprogram som SPSS, vilket kan underlätta analysarbetet. 

(Eliasson 2010: 29-31) 

 

Vad som skulle kunna vara en fördel för vår studie med kvantitativ metod som till 

exempel en enkätundersökning skulle vara att intervjupersonerna skulle kunna känna 

sig mer öppna än under en mer personlig intervju. Chansen att få större bredd i arbetet 

hade eventuellt ökat. Genom en större bredd på svar som vi sedan kodat fram till 

statistik hade man kunnat hävda en större reliabilitet än vid den kvalitativa studie vi 

gjort med fem intervjupersoner vilket då leder till att vi kunnat hävda en högre 

validitet. 

 

Det som gjort att vi valt kvalitativ metod framför kvantitativ metod är att fördelarna 

med kvalitativ metod överväger nackdelarna för vårt uppsatsarbete. Den kvantitativa 

metoden är mer beroende av forskarens förförståelse i och med att eventuella luckor i 

materialet kan behöva kompletteras av forskaren (Aspers 2011: 34). Detta är en av 

huvudorsaken till att vi istället valt kvalitativ metod då vi vill gå in i arbetet med så 

lite förutfattade meningar som möjligt. Vi anser också att vi genom kvalitativa 

intervjuer får fram fler och djupare svar vi inte räknat med som berikar vårt arbete.  

 

”Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta in normer och 

värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa metoder. 

Kvalitativa metoder behövs för att upptäcka samhällslivets mekanismer. Kvalitativa 

undersökningar ger också bättre förståelse av utsatta gruppers livsomständigheter och 

för att överhuvudtaget förstå andra perspektiv och miljöer.” (Ahrne & Svensson 2011: 

14). 

 

Citatet ovan går helt i linje med vårt tänkande angående val av vetenskaplig ansats. 

Det är just de nyanser och värderingar som kan gå förlorade i kvantitativ forskning 

som vi vill få fram genom vårt kvalitativa arbete.  

 

 

2.2 Val av metod 

 

Det finns flera olika sorter av kvalitativa metoder, till exempel deltagande observation 

och intervjuer. Dessa metoder kallas ibland för mellanmänskliga metoder, som menar 

att forskaren interagerar direkt med fältet, eller personerna som ska studeras. 

Anledningen till att forskare interagerar och träffar personerna är för att då kan 
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forskaren på ett enklare sätt förstå och även förklara personernas beteenden (Aspers 

2011: 33).   

 

Vi väljer att använda oss av kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi gör detta är 

dels av tidsskäl, tiden som vi har till förfogande räcker inte till anser vi. Om vi skulle 

vilja göra en deltagande observation skulle vi behöva längre tid, så pass lång tid att vi 

kan acklimatisera oss med fältet och helt förstå dess spelregler och liknande. Vid 

intervjuer skapas en förståelse mellan forskaren och den intervjuade (Aspers 2011: 

140). Skulle vi använt oss av deltagande observation kan denna förståelse gå förlorad, 

menar vi. 

 

Det finns fyra olika grader av struktur när det gäller kvalitativa intervjuer. Den första 

typen, strukturerad intervju, fasta frågor som besvaras av intervjupersonen likt en 

enkät (Aspers 2011: 143).  I våra intervjuer strävar vi efter att uppnå ett avslappnat 

samtal med intervjupersonen. Vi använder oss av den andra typen, semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till djupare svar och mer dialog 

än om vi hade haft en mer enkätlik intervju samtidigt som en viss struktur ändå 

bibehålls (ibid). För att undvika att påverka intervjupersonen med våra egna teorier 

och förförståelse håller vi tillbaka med följdfrågorna och låter personen tala till punkt 

(Aspers 2011: 140). På detta vis hoppas vi på att få varje intervjudeltagares personliga 

åsikter utan att påverkas av oss som intervjuare. Samtidigt kan vi använda följdfrågor 

för att uppmuntra intervjupersonerna och få dem att tänka till lite extra. Tredje typen 

av intervju är den som kallas tematiskt öppen intervju där intervjuaren tar upp 

samtalsämnen och låter intervjupersonen bli medkonstruktör till frågorna, här används 

ämnen knutna till forskarens teorier och inga direkta frågor (Aspers 2011: 143-144). 

Fjärde typen av intervju är öppen intervju, denna saknar struktur och intervjuaren låter 

intervjupersonen tala fritt och ställer eventuella följdfrågor för djupare svar (Aspers 

2011: 144). Eftersom vi vet vad vi vill undersöka men ändå ha flera olika 

intervjupersoners personliga åsikter så passar semistrukturerade intervjuer vår studie 

bäst. Vi har under intervjuerna ibland fått släppa lite på strukturen eftersom 

respondenten i vissa fall gått från ämnet. Genom att låta respondenten tala fritt en 

stund utan att bli avbruten så har vi märkt att svaren på de frågor vi verkligen vill ha 

svar på blir betydligt djupare.  

 

Vid val av intervjumetod är det också av betydelse huruvida det rör sig om en intervju 

med ett explorativt eller hypotesprövande syfte. Vid ett explorativt syfte presenterar 

forskaren ett ämne eller en fråga och använder intervjupersonens svar för 

informationssökning och för nya infallsvinklar. Till explorativa intervjuer lämpar sig 

en öppen typ av intervju. För hypotesprövande intervjuer lämpar sig de andra typerna 

av intervjuer som har en struktur som är knuten till den hypotes som prövas.  

(Kvale & Brinkman 2011: 121-122) 

 

Vår typ av intervju är till del av den hypotesprövande typen. Vi försöker också låna 

element från den explorativa typen av intervju genom spontana följdfrågor och genom 

att låta respondenten glida ut på sidospår utan att avbryta.  
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2.3 Vår förförståelse 

 

Vi gick in i studien med relativt låg förförståelse. Detta är också en av anledningarna 

till att vi valde att studera fenomenet med makt och inflytande inom mediebranschen. 

Vi vill öka vår kunskap om en bransch vi båda kommer att verka inom. Vi anser att en 

låg nivå av förkunskap ger forskaren ett öppet sinne med en mer objektiv bild av 

forskningssubjektet, fritt från vetenskapliga fördomar.  

 

Den förförståelse vi hade gällande inflytandets betydelse inom mediebranschen var 

främst betydelsen av ett solitt nätverk. Vi tog med detta fenomen i vår intervjuguide.  

 

Vi måste i analysen hitta en balans mellan vår roll som forskare och vår roll som 

vanliga människor. Ju mer vi studerar vårt forskningsämne, desto mer naturligt blir 

det för oss med alla de regler och föreställningar som finns på forskningsfältet och vi 

får då se upp så att vi inte blir blinda för det fenomen vi studerar. 

(Aspers 2011: 38)  

 

 

2.4 Etik 

 

Vad vi måste tänka på är att vi inte anpassar vår forskning för att tillfredsställa 

handledare eller andra som har en maktposition över oss, samtidigt kan vi inte skriva 

precis vad vi vill utifrån den etik vi har (Aspers 2011: 221).  

För att få alla intervjudeltagare att känna sig så bekväma som möjligt har vi anammat 

en så ödmjuk attityd som möjligt. Vi har låtit personen i fråga få föreslå plats för 

intervjun. Vi har varit noga med att inte lura någon eller fara med osanningar. Vi har 

också vid alla intervjuer erbjudit respondenten att vara anonym. Med anonymitet 

menas i sammanhanget att vi som intervjuar inte vet vad respondenten heter, vilket 

naturligtvis inte är fallet här (Trost 2010: 61). Det hade varit svårt att få tag på 

lämpliga intervjupersoner om vi inte visste deras namn samt en hel del om deras 

arbete och arbetsuppgifter.  

  Vad vi istället kan göra är att anonymisera materialet för läsaren av 

forskningsresultatet och på så vis anonymisera respondenten (ibid). Vi är helt inne på 

samma spår som Trost, intervjun är en relation mellan oss och den person vi har 

intervjuat (Trost 2010: 62). Dock var det ingen av de fem personer vi intervjuade som 

svarade ja på frågan om de ville vara anonyma. Vi kan då ställa oss frågorna om 

intervjupersonerna anpassade sina svar på frågorna eller om de anser sig vara i en 

position där de kan svara vad de vill utan konsekvenser. 

 

 

2.5 Intervjuguide 

 

Vid skapandet av intervjuguiden utgick vi från olika teorier rörande inflytande. Efter 

att ha tagit fram totalt 14 relevanta frågor för studien så strukturerade vi upp dessa i 

sex olika teman, inledningsvis med ett par frågor av mjukare art för att få igång 

dialogen med intervjupersonen. Detta för att få en sammanhängande intervju med ett 

visst utrymme för intressanta sidospår i form av reflektioner från intervjupersonen. 

Genom detta tillvägagångssätt har vi förenklat forskningsfrågan och samtidigt 

möjliggjort att närma oss den från olika håll, olika svar och frågor kan ge betydligt 

bredare svar på samma forskningsfråga (Kvale & Brinkman 2009: 148-149).  
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Vid konstruktion av intervjuguidens frågor är det viktigt att tänka på hur frågorna 

uppfattas av intervjupersonen. Begreppen ”varför”, ”vad” och ”hur” får en annan roll 

i intervjufrågor än mot forskningsfrågan, för att uppnå spontana reaktioner och svar 

fungerar det bättre om vi byter plats på begreppen så att ”hur” och ”vad” kommer 

först i frågeställningen (Kvale & Brinkman 2009: 148-149).  

 

Vi konstruerade medvetet intervjuguiden på det vis att vi på ett naturligt sätt kunde 

ställa följdfrågor och på så sätt stimulera respondenten till djupare svar, helt i linje 

med den semistrukturerade typen av intervju. De avslutande frågorna angående 

negativa egenskaper och tabun inom branschen används för att få en omvänd bild på 

fenomenet och på så vis få ett annat ljus på frågan.  
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3. TEORI 
 
 

3.1 Pierre Bourdieus begreppsapparat 

 

Den franske filosofen Pierre Bourdieu använder sig av flera sociologiska begrepp i 

sina arbeten och artiklar och många är bra verktyg när man ska undersöka inflytande. 

Begreppen vi talar om och som vi tänker beskriva nu är kapital, fält och habitus. 

 

 

3.2 Kapital 
 

Kapital är troligtvis det mesta använda och spridda begrepp som Bourdieu använder 

sig av. Det finns olika sorters kapital, de vanligaste som Pierre Bourdieu använder är 

symboliskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Kapital skulle kunna definieras 

som egenskaper och tillgångar en person innehar som måste bli värderade av 

människorna i samma fält som personen i fråga tillhör om det ska ha något värde alls 

och bli betraktat som kapital. Dessa egenskaper är till för att man ska kunna skaffa sig 

inflytande på olika sätt (Hilding 2011: 92-93). 

 

Kapitalbegreppen används flitigt av Bourdieu i sina artiklar och böcker men att 

definiera dem lägger han inte så stor vikt på, de blir mer förståeliga när han väl 

använder dem. 

 

Kulturellt kapital finns i tre olika former, den första är den kroppsliga formen, och 

den har med en individs habitus att göra, alltså med en persons levnadssätt, rutiner 

och mönster i personens sätt att handla i olika situationer (Hilding 2011: 95).  

  Den andra formen är den objektifierande formen, och den handlar mer om kulturella 

ägodelar som en person har, som böcker, instrument och olika sorters maskiner. Det 

kan vara hur en person klär sig, lagar mat och vilka sorters möbler denne äger. Det 

handlar även om att använda sina kulturella ägodelar, som att läsa böckerna eller 

använda maskinerna, då är vi tillbaka till den kroppsliga formen (Bourdieu 1986: 243, 

246–247), (Bourdieu 1989: 13). 

  Den tredje formen är den institutionaliserade formen, den handlar mer om en 

persons utbildning och kompetens överlag. Det kan även vara personens position i ett 

företag (Bourdieu 1986: 243). 

 

Socialt kapital handlar om en persons sociala nätverk, hur personens bekantskapskrets 

och kontaktnät ser ut. (Bourdieu 1986: 243). Det kan vara allt från att vara medlem i 

en grupp, familj och grannskap.  Pierre Bourdieu säger att ”man kan ge en intuitiv idé 

om detta kapital genom att säga att det är vad man i vardagstal kallar »förbindelser». ” 

(Bourdieu 1997:69). 

 

Kapital används för att skaffa sig inflytande inom olika områden och en med en god 

bekantskapskrets så ökar möjligheterna för just detta. Om en persons kontakter inte är 

till nytta för personen då ses de inte som kapital (Hilding 2011:93). 
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Ekonomiskt kapital har att göra med en persons ekonomiska tillgångar, från pengar till 

egendomar som personer äger, till exempel hus och bilar (Bourdieu 1986: 243). Vi får 

intrycket när vi läser om ekonomiskt kapital att det delvis är en förutsättning för ett 

starkt kulturellt eller socialt kapital, men Bourdieu menar att det inte behöver vara på 

det sättet. För att en persons ekonomiska kapital ska leda till ett starkare socialt 

kapital måste det genomgå en omvandling för att det ska vara effektivt i fältet i fråga. 

  Att ha ett starkt ekonomiskt kapital innebär inte alltid att personen kommer in i det 

fält som den önskar, utan ibland kan det krävas ett starkt socialt kapital i form av ett 

nätverk med många bra kontakter (Bourdieu 1986: 252). ”(t.ex. på det intellektuella 

fältet för att få ett litterärt pris eller, mer än så, sina likars uppskattning) är det 

ekonomiska kapitalet verkningslöst.” (Bourdieu 1997:71) 

 

Problemet som kan uppstå är på vilket sätt som omvandlingen/konverteringen utförs 

på, då det går att göra på flera sätt. ”Enligt vilka lagar utförs denna konvertering? Hur 

definieras den växelkurs enligt vilken man växlar en kapitalart mot en annan? Under 

varje epok pågår en ständig kamp kring de olika kapitalarternas konverteringskurs, en 

kamp mellan de olika fraktionerna i den dominerande klassen, vilkas totala kapital till 

större eller mindre del består av en viss kapitalart. ” (Bourdieu 1997:71–72). 

 

Symboliskt kapital skiljer sig från de andra kapitalformerna på det sättet att det kan 

skapa inflytande och makt till en person utan att personen i fråga behöver ge 

någonting tillbaka. Om en person med ett starkt kulturellt kapital vill skaffa sig 

inflytande och makt så kan det krävas någonting i utbyte, som olika sorters tjänster till 

de med dominerande positioner i samhället (Bourdieu 2000: 321). 

 

Det är personens plats i samhället, eller det sociala rummet som Bourdieu kallar det 

som sätter värdet på personens symboliska kapital och det är, som vi nämnt tidigare 

inte värt någonting förrän det har blivit värderat av människorna i personens 

omgivning. 

  Ett exempel är personen som har en utbildning på en respekterad skola och även har 

ett bra nätverk får ett erbjudande till ett jobb, trots att det finns andra personer som 

söker samma tjänst, som inte har samma nätverk men som är mer kompetenta.  Har en 

person ett starkt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital så är det en god 

förutsättning för ett starkt symboliskt kapital (Hilding 2011:94). 

 

 

3.3 Fält  
 

Ett fält är ett system av relationer mellan positioner i samhället. Dessa positioner 

upptas av institutioner och individer som strider om någonting som de har gemensamt 

(Broady 2000:9). Det finns fler olika sorters fält, som modefältet, det vetenskapliga, 

kulturella och mediefältet exempelvis. Vi skulle vilja säga att ett fält är ett samhälle i 

sig självt då varje fält skiljer sig från de andra. De definieras genom vilka vinster 

striden står om och vilka intressen som finns och även hur inträdeskraven ser ut, vad 

som ses som framgång och misslyckande och hur belöning och bestraffning går till 

(Bourdieu 1997: 127) (Broady 2000:10). 

 

För att ett fält ska kunna existera och fungera så krävs det att det finns insatser och 

individer som kan vara med och spela spelet. De ska ha grundläggande intressen 

gemensamt som är knutet till fältet. De måste även känna till och acceptera de lagar 
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som råder i just det fältet, eller spelrum som Bourdieu kallar det ibland (Bourdieu 

1997: 48, 128-129).  

 

Som vi nämnde tidigare så pågår det ständiga strider i de olika fälten och dessa strider 

handlar om värderingar och definitioner, hur det som i fältet ses värdefullt och viktigt 

ska definieras. När striderna är över och en av grupperna vinner så vinner den inte 

bara rätten till att definiera det viktiga och värdefulla i fältet utan även högre 

positioner med ökat inflytande i fältet. Så det är inte striden i sig som är det viktiga i 

fälten utan inflytandet som går att vinnas (Hilding 2011: 131). 

 

 

3.4 Habitus 
 

En individs habitus beskriver, eller förklarar en individs handlande eller tycke i olika 

sammanhang och försöker förklara hur det går till när en individ väljer att handla på 

olika sätt. 

 

Det som främst påverkar en individs habitus är individens, eller agentens (som 

Bourdieu kallar det) position i samhället, dennes tillgångar och historia. ”Habitus 

utgör denna generativa och enhetsskapande princip som omvandlar de inneboende 

och relationella egenskaperna i en position till en enhetlig livsstil…) (Bourdieu 1999: 

19). Med andra ord om en individ innehar en högre position i samhället och är vd på 

ett företag till exempel skiljer sig dennes handlingssätt från individer som har en lägre 

position i samhället. Ett exempel som Bourdieu tar upp är individens politiska åsikter 

och sättet att uttrycka dem som skiljer sig mellan de olika individerna, även om de 

delar samma åsikt (Ibid). En klassisk ”klyscha” som också brukar nämnas i liknande 

sammanhang är de olika ”klassernas” idrottsutövande, att individerna i de högre 

klasserna eller positionerna spelar tennis och golf, medan de lägre klasserna spelar 

fotboll till exempel.  

  En individs habitus refererar och är knuten till individens historia, det individen har 

förvärvat/upplevt påverkar dennes sätt att tänka och handla (Bourdieu 1997: 148). 

 

Donald Broady beskriver habitus som vanor och dispositioner som är inristade i 

kroppen och sinnet som gör det möjligt att spela ett spel som är för komplicerat för en 

utomstående att förstå. Han ger ett exempel på ett område i Afrika där 

befolkningen/invånarna har egna ritualer och traditioner som är väldigt svårt för en 

utomstående att förstå. Man måste ha vuxit upp med dem för att kunna vara med i 

spelet (Broady 1988: 2).  

  Habitus är ett gammalt begrepp och anledningen till att Bourdieu väljer att använda 

sig av just det begreppet i sin forskning är att, ”habitusbegreppet gör det möjligt att 

uttrycka något som liknar vad man menar med begreppet vana…” (Bourdieu 1997: 

148). Men Bourdieu hävdar att ordet vana kan vara missvisande och att det skiljer sig 

från habitus på en viktig punkt då vana hänvisar till något som är repetitivt, 

automatiskt, mekaniskt, statiskt och oföränderligt (Bourdieu 1997: 148) (Hilding 

2011: 102). Bourdieu menar att habitus istället är väldigt oförutsägbar, han kallar det 

ett slags omformande maskin som, ”gör att vi »reproducerar» de sociala villkoren för 

vår egen produktion – men på ett relativt oförutsägbart sätt” (Bourdieu 1997: 148). 
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3.5 Begrepp som går in i varandra 
 

När vi har studerat de olika begreppen som Pierre Bourdieu använder så kan vi inte 

undgå att de håller ihop och går in i varandra på olika sätt och om en individ siktar på 

att avancera och nå de högre positionerna i samhället och på så sätt skaffa sig ett ökat 

inflytande så är alla aspekterna nödvändiga. 
  

Fält är egentligen det enda av Bourdieus begrepp som visar hur makt kan utövas i 

samhället. Även symboliskt kapital är också en sorts makt, fast den utövas inte på 

samma sätt utan är just mer symbolisk. Som vi nämnt tidigare så kan en grupp 

individer skaffa sig inflytande om den vinner striderna i ett fält, men för att komma in 

i ett fält och klara inträdeskraven så kan det krävas olika saker. Det kan vara att 

individen har kontakter i fältet, så där kommer det sociala kapitalet in, det kan även 

krävas att individen har en utbildning och där kommer det kulturella kapitalet in etc.  

 

Ett krav som finns i varje fält är att individerna måste vara begåvade med rätt habitus, 

att de känner till spelreglerna (Bourdieu 1997: 128). För att få ett rätt habitus så kan 

det krävas att individen har rätt utbildning, och som Donald Broady säger,  

”Utbildningssystemet fördelar kulturellt kapital, men är också avgörande för detta 

kapitals existens som sådant: det formar människors habitus…” (Broady 1988:4). 

Pierre Bourdieu går så långt att han säger att habitus är ett sorts kapital som är 

förkroppsligat (Bourdieu 1997: 148). 

 

I detta arbete kommer dessa begrepp användas vid analysen av empirin och med hjälp 

av dem bidra till en förståelse för en framtida mediearbetare om vilka kapital, det vill 

säga egenskaper och tillgångar som är viktiga för att skaffa sig inflytande på det fält 

vi undersöker. Egenskaperna som vi nämnde har även de med habitus att göra.  

 
 

3.6 Tidigare forskning 

 
År 2010 gjordes det en arbetsmiljöundersökning av svensk film- och tv-

dramaproduktion av två oberoende utredare, som hette Anna Klerby och Lovisa 

Näslund, på uppdrag av Teaterförbundet och Film&TV-Producenterna. De gjorde en 

enkätundersökning av arbetsmiljön på tio svenska långfilmer och tre tv-

dramaproduktioner och den beskrev även hur det går till när ett projekt ska utföras, i 

rekryteringen till exempel.  

  Genom att använda sig av en enkätbaserad undersökning så har Klerby och Näslund 

använt sig av en kvantitativ metod, vilket inte borgar för att ta till vara de nysanser 

och värderingar vi stävar efter att upptäcka i vårt arbete, anser vi. 

 

De finns många olika roller under ett projekt, som regissör, producent, sminkös och 

fotografer, och dessa roller kategoriseras utefter deras funktioner. En kategori är A-

funktion, där regissören och filmfotografer ingår exempelvis och en annan kategori är 

produktion, där producenten och produktionsledaren ingår. Något som är tydligt i 

undersökningen är att de mer kreativa grupperna som A-funktion och övrig 

konstnärlig personal, där rekvisitörer och kostymassistenter ingår, har sämre 

förutsättningar än skådespelare och produktionen när det gäller arbetsledning (Klerby 

& Näslund 2011: 1). 
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Det kom tydligt fram att det fanns skillnader i ställning och inflytande mellan de olika 

grupperna, och dessa skillnader blev tydligare när det gällde frihet och utveckling. 

Som tidigare är det skådespelare och produktionsgruppen som hade högst ställning 

och de assistentdominerande grupperna hade lägst ställning. Det är också mycket 

tydligt att personerna i de mer konstnärliga grupperna är mer osäkra, och på grund av 

att arbetsmarknaden ser ut som den gör så är en stor andel inte säkra på om de 

kommer att jobba inom branschen om fem år. Det är samma sak när det gäller trivsel 

och välmående, där är det också de konstnärliga grupperna som har det sämst. I 

rapporten framkommer det att trivseln är överlag hög, men det är även stressnivån, 

framförallt för de konstnärliga grupperna. En stressig arbetsmiljö i kombination med 

långa arbetsdagar leder lätt till att de får svårt att glömma jobbet på sin fritid, som kan 

leda till sömnproblem som kan bli så allvarligt att de blir tvungna att söka läkarhjälp 

(ibid).  

 

Senare kommer det fram att branschen i dag är mer präglad av frilansare än heltids- 

tillsvidareanställda, där ”projektet, den enskilda produktionen, står i centrum för 

arbetet snarare än företaget.”  (Klerby & Näslund 2010: 5).  

 

Filmproduktionen som finns i Sverige organiseras i projektnärverk, där man anställer 

personer efter kompetens som projektet kräver (ibid). Därför är det väldigt viktigt för 

en person som frilansar att ha ett bra nätverk, för i den här branschen råder kulturen 

”don’t call us, we call you”. Med andra ord är det vanligare att man blir tilldelad ett 

uppdrag genom att bli tillfrågad än att söka jobbet själv (Klerby & Näslund 2010: 15). 

Eftersom att en frilansare är beroende av sitt närverk så gäller det att denne vårdar det, 

och tilldelas denne ett uppdrag så är det extra viktigt att göra bra ifrån sig och 

fokuserar på att göra klart produkten, ”för varje produktion är samtidigt en möjlighet 

till nya uppdrag, för den som problemfritt löser sin uppgift” (Klerby & Näslund 2010: 

5).  

  Detta har även kommit fram i studier av filmproduktionen i England, USA och 

Tyskland att en arbetsledare anställer sina medarbetare genom att fråga människor 

som denne har jobbat med tidigare, för denne vet att dessa går att lita på, och det är 

väldigt viktigt i dag då produktionsvillkoren är väldigt pressade (Klerby & Näslund 

2010: 5,15). 

 

En undersökning som gjordes i Tyskland år 2005 visar att även där ingår de flesta 

produktionerna i ett projektnätverk, där frilansare anställs för vissa projekt. Där har 

det gått så långt att osäkerheten som frilansarna känner, när de ska få sin nästa lön 

exempelvis gör att de anstränger sig hårdare när de jobbar, de jobbar längre pass, 

skjuter eller till och med hoppar över sin semester och jobbar även om de är sjuka 

(Ertel et al. 2005: 294). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delkurs 3: Uppsats, 15 hp  Carl M. Gustavsson 
Medie- och Kommunikationsvetenskap 61-90 Michael Blomgren 
 

14 
 

3.7 Tv-produktion 
 

En artikel som skrevs av C. Ann Hollifield, Gerald M. Kosicki och Lee B. Becker 

2001 undersöker hur arbetet går till på de olika nyhetsredaktionerna i USA, både tv 

och tidningar. Den beskriver vad cheferna går på när de ska anställa nytt folk och 

även hur de olika redaktionernas inre kulturer påverkar dess sätt att jobba och fatta 

beslut. 

 

De senaste 20 åren har medielandskapet genomgått stora förändringar, ny teknik och 

fler tv-kanaler har lett till att konkurrensen har blivit allt tuffare, för att behålla sina 

tittare då måste kanalerna ta fram och visa nyheter som deras konkurrenter inte gör 

(Hollifield, Kosicki och Becker 2001: 92-93). 

  Alla organisationer har en inre kultur som avser organisationens värderingar, mål, 

själva arbetsprocessen och vad som förväntas av medlemmarna inom organisationen. 

Om det tillkommer en ny medlem, eller anställd i organisationen är det de etablerade 

medlemmarnas jobb att få den nye medlemmen att känna till och acceptera kulturen 

som råder (Hollifield, Kosicki och Becker 2001: 93). Men i och med utvecklingen 

som skett de senaste två decennierna och den ökade konkurrensen så har 

nyhetscheferna mer och mer fått ”böja” sig för kulturen och anpassa arbetet efter 

konkurrensen, till exempel få fram många nyheter på kort tid. Kvalitén blir då lidande 

och trivseln blir sämre i organisationen (ibid). 

 

Hela undersökningen är baserad på en enkätundersökning som forskarna har gjort. 

Något som är tydligt när det kommer till strategierna som nyhetschefen för en tv-

kanal använder när denne ska anställa nytt folk är att personliga egenskaper och 

arbetsvanor är viktigare än hur professionella de är. Att de är bra på att kommunicera 

och har bra språkkunskaper hör också till de viktigaste egenskaperna som en anställd 

bör ha och efter det kommer deras utbildning (Hollifield, Kosicki och Becker 2001: 

92, 99). 

 

Anledningen till att dessa studier känns relevanta för vårt arbete är att de tar upp 

samma delar av mediebranschen som vi, med andra ord rörlig bild. Dessa tidigare 

studier kan komma att vara till hjälp i analysarbetet av det empiriska material som vi 

samlar in. Vi kan även jämföra det som kommer fram i dessa studier med det som 

kommer fram i vår. Det kan vara till stor nytta för oss, till exempel kan de bidra till att 

stärka våra slutsatser av vår analys. 
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4. ANALYS AV EMPIRI 
 

När vi ska analysera den empiri som vi har samlat in ska vi koppla det som har sagts 

till våra teorier och begrepp som vi tagit upp i vårt arbete och tolka för att bidra till 

förståelse och mening. Det som har kommit fram i form av empiri som ligger till 

grund för vår analys är de fem intervjupersonernas egna åsikter och upplevelser av 

branschen. Dessa yttranden måste inte vara representativt för resten av delen av 

branschen vi valt att studera.  

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Intervjuperson 1 (IP1): Man, 39-årig egenföretagare som driver en agentur som 

förmedlar kontakter inom mediebranschen. 

 

Intervjuperson 2 (IP2): Kvinna, 36-årig biträdande nyhetschef på den lokala 

stationen i Halmstad för en rikstäckande tv-kanal. 

 

Intervjuperson 3 (IP3): Man, 37-årig frilansande filmproducent som jobbar på sitt 

andra filmprojekt. 

 

Intervjuperson 4 (IP4): Man, 67-åring med erfarenhet från de flesta områden inom 

mediebranschen. 

 

Intervjuperson 5 (IP5): Man, 51-årig filmare, regissör och manusförfattare som 

också undervisar inom medieämnet.  

 

Här nedan följer en sammanfattning och analys av de fem intervjuer vi gjort som 

underlag för studien. Varje intervju inleds med frågor av mjukare art för att starta 

dialogen med intervjupersonerna, dessa frågor är dock inte att förringa då de säger en 

del om intervjupersonerna och deras bakgrund. 

 

De fem intervjupersonerna, IP1 till IP5 har förhållandevis olika arbeten inom den 

delen av mediebranschen som arbetar med någon form av rörlig bild. IP2 och IP4 har 

en del gemensamt då de båda har verkat inom tv samt att båda har innehaft en 

chefsposition och haft ett direkt ansvar över personal. IP2 slutar sitt jobb på en större 

svensk tv-kanal vid årsskiftet och IP4 är sedan några år pensionerad. IP3 och IP5 är 

verksamma inom film, där IP3 är producent och IP5 huvudsakligen är regissör men 

arbetar även med andra uppgifter beroende på projekt. IP1 hamnar mellan tv och film 

då denne uteslutande arbetar som agent och förmedlar personal till både film- och tv-

produktioner. IP1 har dock flera års erfarenhet från tv i olika länder, främst 

underhållnings-tv som musikkanalen MTV, där IP1 var programprogrammerare.  

 

 

 

 



Delkurs 3: Uppsats, 15 hp  Carl M. Gustavsson 
Medie- och Kommunikationsvetenskap 61-90 Michael Blomgren 
 

16 
 

4.2 Erfarenhet och utbildning 

Respondenternas tid inom branschen varierar. IP5 är den som sticker ut mest med sina 

drygt 25 år inom film. IP5 som är född 1960 i Stockholm berättar hur han i hela sitt 

liv ägnat sig åt kreativa arbeten. Hur han i tidig ålder höll på med måleri, började med 

musik och spelade i olika rockband. Det var i slutet av 70-talet när musikvideon kom 

som han gjorde sina första filminspelningar i form av musikvideor till sina egna och 

andras band och fastnade för mer berättande media.  

 

Minst tid av intervjupersonerna har IP3 med sina två år som filmproducent. IP3 har en 

bakgrund inom teater, främst på hobbynivå då han parallellt arbetat som säljare inom 

IT-branschen. Först våren 2011 slutade han inom IT-branschen för att jobba med film 

på heltid eftersom tiden inte räckte till.  

 

IP1 är studiens enda person med utländsk härkomst. Med drygt 17 år i 

mediebranschen har IP1 hunnit med att arbeta på diverse tv-kanaler i Mellanöstern 

främst som programchef. Han startade sin karriär inom film- och tv-produktion i 

Australien där han också studerade media. IP1 fokuserar på att förmedla full service i 

form av personal och utrustning till film- och tv-produktioner i hela världen. Han 

försöker att bygga en bro av kontakter mellan Skandinavien och Mellanöstern men 

arbetar också med andra länder.  

 

IP2 började sin tv-karriär i en journalistisk bana. När hon efter gymnasiet skulle söka 

in på journalistutbildning i Sverige så krävdes högsta betyg och i och med söktrycket 

tillämpades även ett lottningssystem för platserna till utbildningen. Detta resulterade i 

att hon i stället sökte journalistutbildning i USA där hon tidigare varit utbytesstudent.  

Efter att ha studerat fyra år på universitetet i Washington fick IP2 jobb på en stor 

amerikansk tv-kanal. Hon jobbade i två år på kanalens nyhetsavdelning innan hon 

flyttade hem till Sverige för att jobba som webbreporter på Tv4. Efter att ha arbetat 

som webbreporter en tid började hon på Tv4:s tv-nyheter och har stannat där fram till 

årsskiftet 2011/2012.  

 

Men en ålder av 67 år är IP4 äldst av respondenterna. Han arbetade 14 år inom radio 

och tv som vad han kallar för den gamla typen av producent. IP4 började sin 

mediekarriär i slutet av 70-talet på lokalradion i Halmstad. Han har en 

magisterexamen i statsvetenskap och började sitt yrkesliv inom utbildningsväsendet, 

som bland annat lärare och rektor, där han också jobbade de sista åren före sin 

pension. IP4 kom från en chefsposition inom utbildningsväsendet till en chefsroll i 

form av producent inom mediebranschen.  

 

Alla våra intervjupersoner hade någon form av utbildning, men endast IP1, IP2 och 

IP5 hade någon form av medieutbildning. IP3 höll vid tillfället för intervjun på med 

en filmvetenskapsutbilning, men var inte examinerad. Att IP4, som inte hade någon 

medieutbildning slutligen hamnade på en chefsposition inom just media tolkar vi som 

att han innehar både ett starkt socialt och symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet 

manifesterar sig genom att han faktiskt blir anställd till att göra ett jobb som han 

aldrig har arbetat med tidigare. Hans arbetsgivare måste verkligen ha litat på att han 

kommer göra ett bra jobb, vilket också är ett bra exempel på ett starkt och speciellt 

brett socialt kapital, att han känner människor inom flera olika branscher. Det faktum 
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att IP4 aldrig har sökt ett jobb i hela sitt liv anser vi är ett tydligt exempel på vad ett 

starkt socialt och framförallt symboliskt kapital kan innebära. 

 

Nästan alla som vi intervjuade ansåg att en utbildning är en bra grund att ha i den här 

branschen om man vill komma någonstans, men de flesta var eniga om att det inte 

räcker med bara en utbildning i bagaget. Erfarenhet, engagemang och förmågan att 

förhandla tas upp som väldigt viktigt. Vi tolkar detta som att en individs habitus, eller 

dennes kroppsligande kulturella kapital är mycket viktigt om individen vill komma in 

i mediebranschen och sedan skaffa sig inflytande där. IP4 menade att utbildning är en 

bättre förutsättning när man börjar komma uppåt i hierarkin och behöver en bred 

kunskapsbas. Detta menar vi är ett tydligt exempel på att individens kulturella kapital, 

i detta fall den institutionaliserade formen, har erkänts och blivit värderad av andra 

människor i samma fält, vilket leder till att individen kan skaffa sig ett ökat inflytande 

i fältet.  

 

Något annat som vi lagt märke till under våra intervjuer är att även om de intervjuade 

säger att de anser att en utbildning är viktig så bryr de sig själva inte om det alls när 

de ska anställa någon ny medarbetare. Både IP3 och IP4 menar att i dag finns det inte 

mycket tid för rekrytering av nya medarbetare, utan man går i största del på 

rekommendationer från personer man litar på, som man kanske har jobbat 

tillsammans med innan. IP3 säger att även om han får in en massa cv så läser han dem 

knappt och står det mellan två personer, varav den ena har ett mycket bredare cv än 

vad den andre har, men den andre har han fått rekommenderad så väljer han den 

sistnämnde. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att ha ett starkt nätverk 

och socialt kapital. Detta sätter mer press på de olika mediearbetarna, de klarar sig 

inte bara på en utbildning utan de måste skaffa sig erfarenhet och kontakter och sedan 

vårda dem. Enligt vår uppfattning finns det undantag, en person kanske har föräldrar 

eller någon annan släkting som jobbar i branschen, vilket kan leda till att den 

personen kan utnyttja deras kontakter, det vill säga deras sociala kapital och få 

erbjudanden på olika jobb utan att den har behövt anstränga sig. IP5 gav ett exempel 

om regissören Lisa Ohlin, som anställde sin man som fotograf till sin film, fast att han 

kanske inte var så bra.   

 

Att IP5 går emot de andra intervjupersonerna och säger att en medieutbildning inte är 

viktigt tolkar vi som att han inte har upplevt sin egen utbildning som speciellt givande 

och att det är så mycket annat, personliga egenskaper till exempel som är viktigare än 

en utbildning. Där säger han helt emot IP3, som hävdade att en utbildning är 

nödvändig, till exempel när man ska söka bidrag. Här kan även deras personlighet 

vara bidragande orsak till deras åsikt, anser vi.  

 

IP3 menar att utbildning är viktigast, det är en stadig botten att stå på. Främst för att 

filmbranschen enligt IP3 är en bidragsbransch och att man vid sökande av bidrag ska 

uppge vad man har för utbildningar. Om man har jobbat i 30 år men är självlärd är det 

betydligt svårare att få bidrag som producent enligt IP3. Däremot tror inte IP3 att det 

spelar så stor roll om man har en utbildning eller inte i de mer praktiska positionerna 

som till exempel filmare och tekniker. För de praktiska jobben handlar det mer om 

vilka man känner och att man gör ett bra jobb enligt IP3. Ett gott nätverk är avgörande 

för en framgångsrik karriär inom branschen. Anledningen till IP3:s svar kan bero på 

att det är på detta vis som han själv upplever branschen. 
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Frågan vi kan ställa oss där är varför de skiljer sig åt. Om vi börjar med att jämföra 

erfarenheter och år inom branschen så anser vi att det talar sitt tydliga språk, då IP3 

håller på med sin första film och IP5 har jobbat inom branschen i drygt 25 år. Så vi 

anser att IP5 har en högre trovärdighet, men vi tycker det skulle vara intressant att 

höra IP3:s åsikt igen efter att han jobbat 25 år inom branschen. 

 

Enligt IP2, med journalistutbildning som jobbar inom tv är utbildning absolut 

viktigast. Att hon anser det kan bero på att hon menar att hennes egen utbildning är 

avgörande för hennes karriär vilket leder till att hon tycker att fler borde utbilda sig. 

 

Dock menar IP2 att de flesta av dagens journalistutbildningar inte håller måttet och 

detta menar vi är ännu ett exempel på hur viktigt det är att skaffa sig erfarenhet, för 

det kompletterar en persons brister som den har efter sin utbildning. Vi får intrycket 

att inom tv är det viktigare med en utbildning, den institutionaliserade formen av 

kulturellt kapital, än det är inom filmbranschen och även att man är engagerad och 

intresserad av vad som händer i samhället, den kroppsliga formen av kulturellt 

kapital. Men vi är medvetna om att detta kanske bara gäller den delen av tv-branschen 

som håller på med nyheter, det görs mycket mer tv än så.  

  Här kan vi ställa oss frågan om hennes karriär har påverkats på ett speciellt sätt för 

att hon är kvinna och om hon hade varit en man, hade hennes chanser att avancera 

varit större då? 

 

“in Saudi Arabia if there is a production there and they need a person or something, 

like you can’t tell them about a girl for example, they will never take her, it is not… it 

takes them longer to get visas and they don’t hire a lot of girls…”   

IP1 

 

IP1 talar om för oss att ju mer erfarenhet han får desto bättre lär han känna sina 

kunder och vet på så sätt redan i förväg vilka kontakter han ska förmedla för ett lyckat 

resultat. Utifrån erfarenheter från sitt tidigare arbetsliv kan IP1 skapa sig en bild av 

hur branschen fungerar. En fråga vi kan ställa oss är om IP1 bidrar till att behålla den 

rådande könsdiskrimineringen som förekommer i Mellanöstern? 

 

 

4.3 Inflytande och hierarki 

 

Det framgår för oss tydligt, både genom vår undersökning och tidigare forskning som 

vi har läst att en mediearbetare, en fotograf eller regissör till exempel som är nya i 

branschen brukar stå väldigt långt ner i hierarkin, vilket innebär att de får ta de jobb 

som finns, hur roliga (eller tråkiga) de än är. Vissa blir anställda på vikariat där de får 

jobba i några månader och får sedan hitta något annat ställe och om de någonsin blir 

fast anställda så kan detta ta flera år.  

 

IP4 ger ett exempel på när han jobbade som projektledare för produktioner inom radio 

och tv så anställde han frilansare till olika projekt, han sa vad som skulle göras och 

hur stor budgeten var och även om frilansaren inte var nöjd med förutsättningarna för 

projektet så fick denne acceptera villkoren, för denne har oftast inte råd att tacka nej. 

Detta anser vi vara ett tydligt exempel på hur medieföretaget med rådande hierarki 

bestämmer i mediefältet, de bestämmer förutsättningarna och vad som ska göras, 

alltså en kombination av ekonomiskt och symboliskt kapital. Exemplet ovan skulle vi 
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säga är en form av den ”nakna” makten som Dag Østerberg kallar det, frilansaren tar 

jobbet frivilligt, men den har inte så mycket mer att välja på (Østerberg 1991: 118, 

120, 123). 

 

”hierarki ja, jaja det är inget snack om saken, den som bestämmer, det e liksom, det, 

de, de, man kan, det är väldigt hierarkiskt, asså ehh, man kan säga så här 

medieproduktion är inget annat än förhandling men medieproduktion e också ehh, 

eller det är ingenting annat än en organisation, ehh också va, det e ehh, jag menar, 

det är ingen som kan ifrågasätta egentligen projektledarens ord mer än chefen” 

IP4 

 

IP4 anser att hierarkin är tydligast när det kommer till nyhetsproduktion. Han berättar 

hur de med en lägre ställning i hierarkin, till exempel assistenter, kan ha det jobbigt 

eftersom de har det svårare att påverka sin situation.  

 

När IP4 arbetade som produktionsledare och hade hand om budgeten så skulle vi säga 

att han innehar ett starkt symboliskt kapital. Det är inte ekonomiskt kapital - han äger 

inte pengarna själv, utan det är företaget han jobbar för som har pengar som han 

distribuerar. Det är den här tillgången till pengar som gör att han bedöms på ett annat 

sätt än om han inte hade tillgång till pengar, det ger honom ett starkt symboliskt 

kapital. Där kan vi ställa oss frågan varför just han fick den positionen i företaget och 

samtidigt bli företagets ansikte utåt genom att vara ansvarig för olika produktioner 

och varför han blev begåvad med det symboliska kapitalet. Vi tror att det beror på 

hans tidigare meriter och ”position” i samhället som man kan kalla det och även att 

han hade bra utbildningar, som till exempel nationalekonomi. Så ett starkt kulturellt, 

socialt och symboliskt kapital tror vi är svaret på frågan. 

 

De flesta av våra intervjupersoner hävdade att det finns hierarkier på en produktion 

eller arbetsplats, även om de är olika tydliga och fungerar på olika sätt. Det menar vi 

är ett tydligt exempel på hur företaget bygger sin hierarki i de olika produktionerna. 

Både IP2 och IP5 menade att ibland vid meningsskiljaktigheter så får 

nyhetsredaktören eller produktionsledaren sätta ner foten och säga vad och hur saker 

ska göras. Detta är ett exempel på direkt makt och den institutionaliserade formen av 

kulturellt kapital, det råder ingen tvekan om att projektledaren bestämmer och det får 

de andra personerna i produktionen rätta sig efter (Christensen, Daugaard Jensen, 

Lindkvist 2011: 27). 

 

IP2 berättar hur de på hennes arbetsplats har en tydlig topp av hierarki i form av en 

nyhetschef, en redaktör och reportrar. Under reportrarna är hierarkin utslätad. Hon 

berättar hur hon ibland som nyhetschef jobbar som reporter och hur då ingen 

ifrågasätter hennes arbete. Hade det istället rört sig om en mindre erfaren reporter 

eller en praktikant hade denne mycket väl kunnat bli ifrågasatt.  

 

IP5 menar att det inte bara finns en yrkeshierarki utan även en social hierarki i ett 

företag eller en produktion menar vi är ett bra exempel på vad olika personers habitus, 

eller den kroppsligande formen av kulturellt kapital kan göra för den personen. Om en 

person står högt i den sociala hierarkin så kan det innebär att personens habitus gör 

det möjligt för den att få människor att tycka och göra som den vill. Detta är ett 

exempel på hur en dold makt kan utövas på en arbetsplats (Christensen, Daugaard 

Jensen, Lindkvist 2011: 51). 
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Både IP1 och IP3 hävdar att den person eller det företag med störst ekonomiskt 

kapital har störst inflytande i branschen, det är de som människor vill jobba med och 

vänder sig till när de vill börja jobba. IP3 tänker efter lite och svarar att de som har 

hög status är de som håller i pengapåsen. Inte nödvändigtvis de som äger pengarna 

utan de som distribuerar pengarna till olika projekt. Vidare berättar han om personer 

med hög integritet får hög status, de som kör sin egen grej och framstår som 

konstnärer. 

 

”det är ju konflikter för många regissörer vill ju göra sin egen grej, och många 

producenter vill ju tjäna pengar, så det e ju lite dragkamp, eller så, det e ju dom två 

som ger hög status i branschen” 

IP3 

 

IP1 menar att det helt hänger på ditt nätverk om du vill skaffa inflytande och hög 

status inom branschen, att känna rätt personer. Efter en stund tillägger han: ”if you 

have the money you have the power”. Han berättar att den som har pengar kan göra 

vad han vill och utan pengar är det hela tiden en jakt på pengar. Här kan vi ytterligare 

problematisera genom att ställa frågan om IP1 är på jakt efter pengar för att öka sitt 

inflytande, eller om han söker inflytande för att tjäna mer pengar? 

 

Det är intressant att IP1 beskriver inflytande på samma sätt som flera av våra andra 

intervjupersoner, trots att IP1 har jobbat utomlands störst del av sin karriär. Detta 

tolkar vi som att mediebranschen, och inflytandet inom den inte skiljer sig så mycket 

från de länder där han har jobbat tidigare, vilket troligtvis underlättar i hans arbete 

med att skapa en länk mellan Skandinavien och Mellanöstern. Men vi är också 

medvetna om det IP1 berättade, om att Saudiarabien inte anställer kvinnor, så visst 

finns det skillnader. 

 

IP3 som både studerade filmvetenskap och höll på att producera sin första långfilm 

när vi intervjuade honom gav flera tydliga exempel på att det är de större 

filmbyråerna/instituten som har störst inflytande och betydelse när det gäller den 

svenska filmbranschen. Det är de som bestämmer vilka filmer som ska bli 

framgångsrika, vilka som ska gå upp på bio och liknande. Han gav exemplet att han 

hade sökt pengar till sin film hos Svenska Filminstitutet (SFI) men han hade inte fått 

en krona, medan de hade gett tio miljoner kronor till Jan Troells nya film. Det här är 

ännu ett exempel på hur viktigt det är med ett bra nätverk och erfarenhet. 

 

IP4 anser att den viktigaste personliga egenskapen för att öka sitt inflytande är 

förmågan att kunna läsa av situationer och kunna gilla läget eftersom man alltid 

befinner sig i tidsnöd. Att inse att man står inför ett problem och lösa problemet 

istället för att bråka för att deadline måste hållas oavsett förutsättningar. 

  

”va uthållig när det gäller va, alltså uthållig i, när, när andra blir trötta, å liksom 

vill, tappar lusten eller börjar tappa modet eller såhär, att vara uthållig, ha is i 

magen hehe”  

IP4 

IP4 poängterade också hur viktigt det är att man har bra kontakt med sin chef, för att 

har man ingen uppbackning där ifrån så är det mycket svårare att avancera. Nu 

återkommer vi ytterligare till en persons habitus och även den kroppsliga formen av 
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kulturellt kapital. Har man en god relation med sin chef så kan det innebära att man 

får mer frihet. Detta påminner om det som IP3 sa om att de med hög integritet och gör 

som de vill har en högre status i samhället och då ett starkare symboliskt kapital. Att 

ha en bra relation med sin chef kan även innebära att man kan utnyttja dennes sociala 

kapital, denne kanske känner någon som har ett passande jobb åt en. På detta sätt 

utvidgar man sitt nätverk, enligt IP3. 

 

 

4.4 Nätverk 

 

Något som alla våra intervjupersoner var överens om var att det som är viktigast för 

att skaffa sig inflytande och göra sig ett namn i mediebranschen är ett stort och brett 

nätverk, ett starkt socialt kapital. Därför anser vi att det är självklart att om en person 

är ny i branschen så har den troligtvis inte ett så stort nätverk ännu, därför måste de 

börja från botten och med tiden skaffa sig kontakter och erfarenhet för att ta sig uppåt 

på stegen, eller hierarkin. 

 

”nätverka, sitta på middagar, prata med folk, det är bara det, jag tror det är viktigare 

än att göra bra film…” 

                          Intervjuperson 3 

 

Man kan säga vad man vill om detta påstående, om det stämmer eller inte, men vi 

tolkar det som att en persons habitus är viktigare än en persons kunskaper inom 

media. Detta påminner om artikeln som C. Ann Hollifield, Gerald M. Kosicki och Lee 

B. Becker skrev (Hollifield, Kosicki och Becker 2001: 92, 99), att personliga 

egenskaper och arbetsvanor är viktigare än en persons professionalitet. IP4 sa att det 

viktigaste inom branschen är förhandling, då menar vi att det är en persons habitus 

som avgör om personen är bra på att förhandla eller inte, för det är det som avgör hur 

en person handlar i olika situationer. Det är en persons historia, med andra faktorer 

som speglar en persons habitus, så därför tolkar vi det som att en persons förmåga att 

förhandla inte är så bra i början, men ju mer förhandlingar som personen genomför 

desto bättre blir denne på det.  

 

När vi pratar skapande av nätverk med IP3 berättar han att problemet för honom är att 

han sitter i Halmstad och får tillbringa mycket tid i telefon. Allt händer i Stockholm 

enligt IP3 och riktiga möten är överlägsna telefonsamtal och e-mail. Eftersom han är 

ny i branschen så är de kontakter han strävar efter att knyta tydligast i Stockholm, så 

som SFI, SF och andra större bolag inom branschen. Men när han har jobbat några år 

i branschen kan fler kontaker öppna sig från ställen som tidigare var dolda, anser vi.  

  Han berättar vidare om events i form av filmträffar som anordnas löpande runt om i 

Sverige. IP3 försöker att medverka på någon av de här filmträffarna en gång i 

kvartalet. Han tar upp en annan intressant sak med kontakter och nätverk, kontakter 

med betydelsefulla personer utanför branschen. Han har skapat goda kontakter med 

lokala politiker och institutioner vilket underlättar det praktiska arbetet under en 

filmproduktion i form av olika tillstånd och stöd.  

 

IP2 som arbetar inom tv är av uppfattningen att nätverk främst är viktigt i början av 

karriären och om man vill ta sig vidare mot nya jobb. Eftersom IP2 har kommit till en 

nivå i karriären där hon också prioriterar andra saker utanför jobbet som familj och 

socialt liv så är nätverkandet inte fullt lika viktigt längre. En anledning till att IP2 
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säger emot de andra intervjupersonerna, som menar att nätverkandet alltid är lika 

viktigt kan visa skillnader på anställningsformer inom tv och film. 

 

För att IP1, som hade som mål att skapa en länk mellan Skandinavien och 

Mellanöstern, ska lyckas med det så anser vi att han behöver både kontakter, ett starkt 

socialt kapital där och ett starkt kulturellt kapital. Det är viktigt att han förstår 

kulturen som råder och vet hur arbetet går till där. I intervjun framgår det att IP1 har 

flertalet kontakter där, så vi anser att det som krävs av honom nu är att bygga upp sitt 

nätverk i Skandinavien och lära sig hur det går till i fältet, skapa sig ett rätt habitus 

helt enkelt.  

 

IP5 beskriver en svågerpolitik inom filmbranschen som gör att de bästa jobben går 

runt till en viss grupp av människor. Han berättar vidare hur en producent ofta jobbar 

med samma grupp av människor projekt efter projekt och hur svårt det kan vara att få 

in en fot. IP5 tror inte på nätverk genom sociala medier och liknande utan det är enligt 

honom riktiga kontakter i verkliga livet som gäller, folk man känner. Han tillägger 

ändå att man också kan ha nytta av kontakter man bara känner ytterst ytligt eller 

genom andra kontakter och hur man kan ta chansningar när man kontaktar folk och få 

det att verka som om man är mer bekanta än vad man egentligen är.  

 

”om vi tar film i Sverige, de e inte många, de e bara ett fåtal stora bolag som har den 

makten o dom producenterna som styr dom, sen finns de några frifräsare men de e 

inget svårt o ha koll på dom asså så att säga. Har man då en ingång till nån av dom 

via va faan som helst då kan man ha väldigt stort inflytande så de e o de e ju tyvärr så 

de e att den e ju väldigt..  eeh nepotism liksom” 

IP5 

 

IP5 pratade hjärtligt om nätverkande en lång stund av intervjun. I och med hans 

jämförelsevis långa erfarenhet så kunde han också dela med sig av hur detta fenomen 

har ändrat sig genom tiden också, allt från dörrknackning till Facebook. IP5 berättar 

hur han som ung och oetablerad i branschen sökte sig till vissa barer och 

etablissemang på after work för att viktigt branschfolk höll till där. Han berättar hur 

han egentligen inte är en mingelmänniska utan att han tar på sig en roll i ett par 

timmar när han minglar runt och knyter kontakter. Detta för att han anser det hela en 

smula ytligt för hans tycke.  Det finns också andra vägar att skaffa sig ett gott nätverk 

enligt IP5. Vi får höra hur han medvetet tillsammans med 10-15 andra 

dokumentärfilmare skapade nätverket Filmepidemin i Göteborg. Genom skapandet av 

filmepidemin fick alla medlemmarna tillgång till varandras nätverk och kontakter. IP5 

berättar hur han har problem med att underhålla alla kontakter i de nätverk han ingår 

i, det blir mest e-mail och kontakt via internet. Bäst är att ses i verkligheten, 

lunchmöten är bäst enligt IP5.  

 

”jag har bluffat många gånger också o sagt att – aah då, o så vet jag ett namn då som 

jag vet att den personen känner hahaha –ja han tyckte att jag skulle prata med dig 

direkt istället o så där…. ” 

IP5 
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Man behöver inte alltid hålla sig till sanningen utan kan ta till en och annan nödlögn, 

också. Enligt IP5 behöver man heller inte vara så rädd för att avslöjas för då har man 

ofta redan fått in en fot där man ville. Det är bara att vara ärlig i efterhand och 

erkänna att man tog en chansning.  

 

IP4 tror att anledningen till att det bildas nätverk och att branschen fungerar som den 

gör är för att folk slåss för sin överlevnad och håller ihop när de har hittat en 

fungerande grupp att samarbeta med. Han fortsätter med att förklara hur tv-branschen 

fungerar med korta projektanställningar och vikariat. Utan ett starkt nätverk av 

kontakter står man snabbt utan jobb om man inte lyckats skaffa sig en trygg fast 

anställning. IP4, som i dag är pensionär har en viss distans till mediebranschen då han 

inte jobbat inom denna på flera på vilket gör att gör att hans uttalande kan präglas av 

en inaktualitet, alltså han kanske inte är lika uppdaterad gällande branschen som när 

han jobbade inom den 

 

Hittills har vi beskrivit nätverk som framför allt positivt, men något som har kommit 

fram under vår undersökning men som inte har direkt uttalats är att nätverk kan även 

vara hinder för människors karriärer. IP4 menade, och är själv ett exempel på att 

kompisar anställer och jobbar med varandra och IP5 beskrev att det finns en 

svågerpolitik inom filmbranschen (exempel med Lisa Ohlin tidigare). Att det går till 

på det här sättet i branschen anser vi är bra för dem som redan har fått in en fot och 

börjar skapa sig ett nätverk. Men det stänger också ute nya arbetare och gör det 

svårare för dem att arbeta då de troligtvis inte har några kontakter eller så mycket 

erfarenhet. 

 

 

4.5 Mediefält 

 

Under undersökningens gång har det blivit tydligt för oss att mediebranschen är ett 

eget socialt fält, ett mediefält. För att komma in och bli ”medlem” i fältet måste 

personen ha rätt habitus, det kan vara att personen är engagerad och villig att arbeta 

med vad som än ska göras. Inom ett fält pågår det hela tiden inre strider och saker 

som de olika motparterna har gemensamt, och förhandlingarna som vi diskuterade här 

ovan är ett bra exempel på dessa inre strider anser vi. Och som vi nämnt tidigare så är 

det inte striderna i sig som är målet, utan inflytandet som kan utvinnas när 

striderna/förhandlingarna är över. Vad vi har lärt oss när vi gjort undersökningen är 

att det kan vara väldigt svårt att komma in i mediefältet, det är mycket som ska 

stämma för att det ska gå vägen. 

 

Ett fält har även egna belöningar och bestraffningar, och en belöning som finns inom 

just mediefältet är att en person som jobbar sig uppåt och har skapat sig ett starkt 

socialt kapital får mer inflytande i fältet. Vilket kan innebära att denne får mer 

erbjudanden om olika projekt som ska göras och därmed har möjlighet att välja vad 

denne vill göra. En bestraffning som kan ske inom mediefältet är att om en person gör 

ett dåligt jobb under ett projekt så blir det svårare för den att skaffa sig ett starkt 

socialt kapital. Folk vill jobba med personer som de kan lita på, och om folk inte litar 

på en person så anställer de troligtvis inte personen till några framtida projekt, vilket 

då kan leda till att personen inte får några fler erbjudanden på jobb som då kan leda 

till att denne måste flytta för att hitta jobb någon annanstans.  
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Frågan vi kan ställa oss är hur bidragsgivare så som Svenska Filminstitutet (SFI) 

verkar på fältet. Genom att bidragsgivaren förmedlar ekonomiska medel till personer 

så ökar personernas symboliska kapital och möjligt personens institutionaliserade 

kulturella kapital. Företagen med störst ekonomiskt kapital avgör genom sina 

ekonomiska bidrag vilka personer som har starkast symboliskt kapital och genom 

detta kan skaffa sig ett starkare inflytande inom branschen.  

 

Vi tycker det är intressant att veta varför människor vill jobba inom just 

mediebranschen, är det för att de vill synas eller har det släktingar som har jobbat med 

det innan? IP1, IP3 och IP5 hade släktingar som varit verksamma inom någon form av 

kreativ bransch, som teater och måleri, men det vara bara IP1 som hade en släkting 

som arbetat inom just media. 

 

“…my father for example, he has passed away now but he was, he didn’t study 

photography but he start working when he was like 17 or 18, he was one of the most 

famous photographer… he was very successful in the seventies and the sixties, very 

famous and very successful…” 

IP1 

 

Även om IP1 och hans far inte har jobbat inom samma område i branschen så tror vi 

att hans far har påverkat hans beslut att jobba med media på ett starkt sätt. Hade hans 

far inte varit så framgångsrik som han framställs så kanske IP1 hade gjort någonting 

annat i dag. Att ha en välkänd släkting kan innebära ett högre symboliskt kapital, att 

han blir behandlat på ett annorlunda sätt och kanske lättare blir accepterad. Men 

eftersom att han nu bor och jobbar i Sverige så tror vi att detta kapital inte är lika högt 

som i hans hemland, då hans far inte är lika välkänd här. Dock så kanske det 

symboliska kapitalet vara till hjälp i hans arbete med att skapa en länk mellan 

Skandinavien och Mellanöstern. 

 

Att IP5 hade en morfar som var en ”överlevnadskonstnär”, vars liv bestod av mindre 

projekt, anser vi kan ha varit en stark influens på IP5 och hans karriärsval. För livet 

som överlevnadskonstnär kan påminna om livet som frilansare inom mediebranschen 

då båda liven består av flertalet projekt och ingen stadig, fast inkomst. Det kan 

upplevas som en kreativ frihet och känslan av att vara sin egen chef. Frågan är hur fri 

man egentligen är och om man har det inflytande över sitt arbete som man önskar? 

Eller om det istället skapar prestationskrav och stress jämfört med en fast anställning.  

 

 

4.6 Inflytandets påverkan av individen 

 

IP2 hävdade att hon har förändrats som person sedan hon började jobba som redaktör 

då hon gav exemplet att hon tar det lite lugnare på firmafester än vad hon kanske gjort 

innan. Detta är ett bra exempel anser vi på att hennes habitus ändras, att en person 

som har högre status förväntas handla på ett annorlunda sätt än personer med lägre 

status. Hon menade också att personerna som har avancerat i hierarkin inte förändras i 

sig, utan det är mer deras status och profil i företaget som har förändrats. Detta 

påminner mycket om att hennes symboliska kapital blir starkare, folk betraktar en på 

ett annorlunda sätt. Hon tror att detta också är något som kan hänga ihop med en 

persons ålder och personliga mognad. Det handlar mycket om hur de andra på 

arbetsplatsen ser på personen. 
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Att personer förändras när de når nya och högre positioner är inte så vanligt som vi 

först trodde innan undersökningen började. IP1 och IP5 hade sett människor som har 

förändrats, på gott och ont. Det IP5 berättade, om personer som kommit upp några 

steg och arbetar med vissa betydelsefulla människor i branschen blir lite kaxigare och 

berättar det gärna för folk, anser vi vara både bra och mindre bra. Det är mindre bra 

för att de då kanske blir mindre ödmjuka, men det kan också vara det som krävs om 

man vill komma framåt. Det kan i sin tur leda till att fler människor vill jobba med 

dem och det i sin tur kan leda till ett starkare socialt och symboliskt kapital. 

 

IP3 och IP4 menar, lite som IP2 att det är mer situationerna som förändras, de får mer 

att göra vilket kan leda till en mer stressig tillvaro. Detta tolkar vi som att dessa 

personer hade ett starkt habitus, som ledde till att de skapade sig starkare socialt och 

symboliskt kapital, som i sin tur ledde till att de blev producenter eller vad de nu blev. 

 

Enligt IP4 är de som har kommit längst inom tv och radio de som hela tiden varit sig 

själva, utan någon form av divalater. Ofta är det de som har jobbat upp sig från en 

lägre nivå i form av scripta eller assistent. Han har sett otaliga exempel på sådan som 

sitter som producenter i dag, som han kallar för ”lugna killar och tjejer”.  
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5. Slutsatser 

 

När vi såhär i efterhand summerar vår undersökning så har vi kommit fram till en del 

slutsatser. Det styrker ännu en gång det vi nämner i början av kapitel 4 att empirin 

som kommer fram genom våra intervjupersoners svar är helt och hållet personliga 

åsikter och tankar och behöver inte vara representativt för alla inom denna del av 

mediebranschen.  

 

 

5.1 Metodkritik 

 

Eftersom att vi bara hade tio veckor och maximalt 40 sidor på oss att göra detta arbete 

så har vi fått anpassa vårt arbete därefter. Vi vet att detta arbete inte är heltäckande för 

mediebranschen, men vi är nöjda med det vi har gjort och kommit fram till. Vi ångrar 

inte heller att vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod, då vi 

tycker att de gav oss bra svar och mycket att jobba med. Men självklart hade det här 

arbetet gått att genomföra på flera olika sätt.  

  Vi hade kunnat göra en fokusgruppsintervju, då hade de olika deltagarna kunnat 

resonera sig fram till svar som de inte kommit fram till om de intervjuades enskilt 

(Wibeck 2010: 149). Denna möjlighet är något som vi har missat när vi gjort våra 

intervjuer, ett annat problem vi är medvetna om som kan uppstå är att vi i stort sätt 

väljer våra svar, genom valet av frågor, den risken bör man alltid vara medveten om.  

 

Att göra en kvalitativ intervju ger mycket material och det tar lång tid, allt från att 

genomföra intervjun till transkribering och analys. Det har både sina fördelar och 

nackdelar. Fördelarna är att man får djupa svar medan nackdelarna är att man inte kan 

göra så många intervjuer under en undersöknings gång. Som tidigare nämnt, om vi 

valt att genomföra en kvantitativ undersökning, som en enkätundersökning då hade vi 

haft möjligheten till en större bredd i undersökningen, men svaren från våra 

intervjupersoner blir tunnare och går knappt något på djupet alls, begränsningarna är i 

vårt fall för stora (Ahrne & Svensson 2011: 13-14).   

 

Vi hade också kunnat göra en textreflektion och läsa och analysera tidigare arbeten 

som har gjorts inom området, då hade det funnits möjligheter till en större bredd i 

arbetet. Men vi ångrar inte att vi inte gjorde det heller, för de flesta tidigare arbeten 

som vi hittade var flera år gamla och ofta utländska och vi ville fokusera mer på 

Sverige. 

 

 

5.2 Avslutande diskussion 

 

Det mest självklara som har kommit fram under undersökningens gång genom våra 

intervjupersoners yttranden och tidigare forskning vi har tagit del av, är att den person 

eller det företag som har mest pengar har även störst inflytande inom mediebranschen. 

Har man pengar så kan man i stort sett göra vad man vill och har man pengar så vill 

människor jobba med dig, enligt intervjupersonerna. Så vi säger att ett starkt 

ekonomiskt kapital är det viktigaste av de olika kapitalformerna om man försöker 

skaffa sig inflytande. Men vi har också kommit fram till att om en person inte har 

något starkt ekonomiskt kapital men kan associeras med ett företag som har ett starkt 
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ekonomiskt kapital så kan det vara lika givande för personen. Det måste inte vara 

personens egna kapital, men om en person representerar ett företag till exempel så 

framställs bilden av personen i fråga på ett starkare sätt. Då innehar personen ett starkt 

symboliskt kapital. 

 

För att få tillgång till eller associeras med ett starkt ekonomiskt kapital så är det 

väsentligt att personen har andra kapital med, som socialt och kulturellt kapital. Vad 

som har varit tydligt under hela undersökningens gång är att det kan vara svårt om 

man vill komma någonstans om man inte har ett nätverk, eller ett starkt ekonomiskt 

kapital. Har man inte pengar då måste man göra sig sedd på andra sätt, och är man 

bekant med många människor i branschen så är möjligheterna till att öka sitt 

inflytande mycket större, enligt våra intervjupersoner. Det har mycket att göra med 

erfarenheter och habitus, eller det kroppsligande kulturella kapitalet med, man lär sig 

hur det går till och hur spelreglerna ser ut i fältet. 

 

Något som vi kommit fram till genom vår undersökning och menar är intressant är 

hur lite en persons utbildning betyder senare i arbetslivet. Inte för att vi säger att en 

utbildning inte ger någonting alls, en del av våra intervjupersoner hävdar att en 

utbildning är viktigt. Vi lade märke till att en utbildning är viktig om man vill jobba 

inom tv, speciellt med nyheter. Men inom film så är det inte så viktigt alls, har man 

inget nätverk eller rätt personliga egenskaper, som att vara envis och engagerad, då är 

det mycket svårt att få ett jobb, även om man har en akademisk utbildning. Här 

återkommer vi igen till socialt kapital och vissa former av kulturellt kapital. 

Visserligen ingår en utbildning i det kulturella kapitalet som den institutionaliserade 

formen men det krävs även rätt habitus, eller det kroppsligande formen av det 

kulturella kapitalet. Det är alltså viktigare att en person har dessa egenskaper och är 

villig att jobba hårt än att ha mycket kunskap och vara professionell. Det finns även 

en tredje form av det kulturella kapitalet, den objektifierande formen men den har vi 

inte fått någon användning av och vi anser att den inte är lika viktigt som de två andra 

formerna.  

 

Intervjupersonernas beskrivningar av hur ansvaret fördelas på de olika arbetsplatserna 

har skiljt sig en aning, men inte så mycket ändå. Flera av våra intervjupersoner 

framställer sina arbetsplatser som att alla har sitt att säga till om och att cheferna bara 

går in och sätter ner foten vid olika meningsskiljaktigheter. Några intervjupersoner 

menar dock att företag som anställer frilansare bestämmer, då de säger vad som ska 

göras och sätter budgeten, frilansarna kan då bara acceptera eller stå över, de har inte 

så mycket mer att säga till om. 

 

Vi är medvetna om att vi lämnar vissa frågetecken i undersökningen, samt skapar nya 

vägar för vidare forskning öppna. Detta till exempel genom ett genus- och 

mångfaldsperspektiv då en intervjuperson är kvinna och en annan är av utländsk 

härkomst. Vi anser att vår forskningsfråga går att besvara utan att fördjupa oss i dessa 

frågor, hade vi valt att göra detta skulle troligtvis vår frågeställning sett annorlunda ut. 

IP1 med utländsk härkomst lämnar enligt oss en del material för vidare forskning i 

båda perspektiven med ett flertal intressanta yttranden, både genom genus- och 

mångfaldsperspektivet. 
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Med vår undersökning vill vi besvara frågan hur man skaffar sig inflytande i given del 

av mediebranschen. Vi anser att vi med detta arbete har kommit en god bit på väg 

med att svara på detta, men i och med förändringar i branschen och samhället 

förändras frågans svar löpande. Med de svar vi har erhållit i denna undersökning har 

vi fått många tips vad som krävs av en person som vill skaffa sig inflytande i 

branschen, men vi anser att det inte finns något slutgiltigt svar. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 

Presentera intervjun för intervjupersonen, syfte med den etc. 

 

 

1. Vad består ditt arbete av? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 

2. Hur länge har du jobbat inom mediebranschen? 

Hur kommer det sig att du jobbar inom denna bransch? 

Vad har du gjort innan? 

 

3. Vad har du för utbildning?  

Anser du att utbildning är viktigt inom branschen och/eller finns det 

andra saker som är viktigare? 

 

4. Vad anser du vara de viktigaste faktorerna till ökat inflytande i 

branschen? 

Vad upplever du personligen ger ökad status i din bransch i form av 

personliga egenskaper?  

Hur betydande är nätverkande för din bransch/dig själv? 

 

5. Finns det en tydlig hierarki på din arbetsplats? 

Tror du att en persons beteende kan påverkas av en högre position inom 

mediebranschen? 

Positivt/Negativt? 

 

6. Vad skulle du se som negativa egenskaper inom denna bransch? 

Kan du ge exempel på tabun inom branschen? 

 

 

Eventuella tillägg 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


