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Abstract 
 

Titel: “Det är fruktansvärt brett att prata om kommunikatörer” - En kvalitativ studie som 

beskriver hur kommunikationsyrket ser ut idag och dess framtida utmaningar. 

 

Författare: Ida Kjelledal och Mimmi Sjöberg. 

 

Kurs, termin och år: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats 15hp, HT-17. 

 

Antal ord i uppsatsen: 13 551.  

 

Problemformulering och syfte: Dagens chefer och ledningsgrupper i organisationer har 

insett vikten av att anställa professionella kommunikatörer, däremot anses det vara ett yrke i 

förändring och uttalat som en svårdefinierad och missuppfattad befattning. Med detta i åtanke 

blir syftet således att tillsammans med en applicering av ett externt legitimitetsperspektiv att 

ta reda på hur kommunikationsyrket ser ut idag och i framtiden.  

 

Metod och material: Studien är baserad på kvalitativa samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär med tio företrädare från olika organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket. 

 

Huvudresultat: Det fanns en tveksamhet bland respondenterna om kommunikationsyrkets 

externa legitimitet var låg och det blev istället en motreaktion med en diskussion kring om 

detta samtal endast förs internt som ett dåligt självförtroende bland yrkesutövare. De visade 

däremot en enighet om att det är kommunikationsyrkets egna ansvar att öka den externa 

legitimiteten genom ett etiskt, hållbart och trovärdigt arbete. Respondenterna beskriver yrket 

som komplext och något som kan bli värre i framtiden med högre krav på kompetenser. 

 

Nyckelord: Kommunikation, kommunikationsyrkets roll, extern legitimitet, branschglidning, 

definitioner.  
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1. Introduktion 
Finns din mamma på snapchat? Eller brukar ditt flöde fyllas med boomerangs från företags 

instastories? Om svaret är ja, behöver du inte vara orolig för det är inte så konstigt i och med 

den digitaliserade värld vi lever i idag. Detta sker både privat och i samhället i stort där 

organisationer måste förstå och anpassa sig efter de nya kraven som digitaliseringen för med 

sig. 

 

Generellt handlar det om att hitta nya vägar att kommunicera, konsumera och producera 

vilket förändrar arbetsmarknaden som sedan ökar behovet av nya kompetenser för framtidens 

medarbetare (Svenskt näringsliv, 2017). Det förändrade medielandskapet har genom internets 

explosionsartade framväxt skapat nya möjligheter för organisationer att interagera med sina 

intressenter och publics. Detta sker främst via sociala medier på grund av dess unika 

spridningsförmåga vilket ställer allt högre krav på både sändare och mottagare (Waters, 

Yamal, 2011: 321). Ur kommunikationsbranschens perspektiv innebär det att människor 

behöver vara selektiva i sitt sätt att ta emot information samtidigt som sändaren måste vara 

mer strategisk vid förmedling av budskap (Larsson, 2014: 321). Detta medför att 

kommunikationsyrket får en central och viktig roll i arbetet med att kontrollera och styra 

kommunikationen i rätt riktning (ibid).  

 

Kommunikatörer påstås vara en yrkesroll som är i behov av förändring och Sveriges 

kommunikatörers senaste rapport (Heide, 2017: 15) visar att kraven ökar på chefer och 

ledningsgrupper att internt tydliggöra kommunikatörens yrkesroll och betydelse för 

organisationen, samtidigt som det ligger i kommunikatörens egna ansvar att stiga fram och 

förklara varför kommunikation är en viktig beståndsdel för framgång. Kommunikatör kan 

upplevas vara något de flesta personer kan titulera sig som, och därför finns det ett stort 

behov av att tydliggöra yrkesrollen samt öka legitimiteten i samhället (Theaker, 2012: 436).  
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1.1 Problembakgrund 

I denna del följer en beskrivning av det som ligger till grund för studiens forskningsproblem 

samt följt av ett syfte och frågeställningar. 

 

Att kommunikation är en bidragande faktor till framgång för dagens organisationer är något 

som blir allt mer uppmärksammat. Det är däremot svårt att definiera vad en kommunikatör är 

då de beskrivs som ett svårdefinierat och missuppfattat yrke, samt att det är en komplicerad 

uppgift att bevisa värdet av kommunikationsinsatser och hur de kan resultera i ekonomisk 

vinst (Theaker, 2012: 436). Organisationer har insett vikten av att anställa professionella 

kommunikatörer och Johansson och Ottestigs forskning visar att den interna legitimiteten för 

yrkesrollen har stärkts samt att professionaliseringen har ökat (Grandien, 2008: 129). Utifrån 

detta föddes idén till vårt forskningsproblem och vi blev framförallt intresserade av att ta reda 

på hur kommunikationsyrkets ser ut idag och dess framtida utveckling.  

 

1.2 Motivering till det valda perspektivet 

Efter att ha valt forskningsområde ville vi avgränsa oss och hitta ett intressant perspektiv att 

analysera resultaten utifrån. Som diskuterat i ovanstående stycke är kommunikationsyrket ett 

svårdefinierat och missuppfattat yrke, vilket därför kan antas behöva en förändring för att 

skapa legitimitet för yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen . Därför kan ett 1

externt legitimitetsperspektiv vara intressant att applicera i studien och ta reda på vilka som 

har ansvar när det gäller att öka den externa legitimiteten för kommunikationsyrket.  Genom 2

att ta hjälp av företrädare som arbetar för organisationer som omsluter kommunikationsyrket  3

kan vi få en bättre bild av deras roll i frågan samt även tillsammans med dem, se hur 

kommunikationsyrkets utveckling kommer att se ut i framtiden. Det som är av intresse i vår 

studie är att se till företrädarnas post som styrelseledamot och inte deras ordinarie tjänster 

som yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen. 

1 Yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen i vår studie avser ett samlingsnamn för olika 
yrkesroller som finns, t.ex. PR-konsulter och kommunikatörer. 
2 Extern legitimitet avser exempelvis andra yrkesgrupper, intressenter, samhället eller media.  
3 De organisationer som ingår i studien är Sveriges Kommunikatörer, DIK, Jusek, Sveriges 
Kommunikationsbyråer och PRECIS.  
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Det vetenskapliga problemet blir således att kartlägga hur företrädare för organisationer som 

omsluter kommunikationsyrket ser på yrkesrollen idag och dess framtida utveckling.  

Det kommer även att appliceras ett legitimitetsperspektiv i studien och frågan är vems ansvar 

det är att öka den externa legitimiteten för kommunikationsyrket gentemot utomstående 

intressenter. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur företrädare för organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket ser på yrkesrollen idag samt den utveckling som yrket står inför. Vi ska 

även undersöka vilka företrädarna anser har ansvaret när det gäller att öka den externa 

legitimiteten för kommunikationsyrket.  

 

1. Hur ser företrädarna på kommunikationsyrkets idag och dess framtida utveckling? 

2. Vilka utmaningar anser företrädarna att kommunikationsyrket står inför i framtiden? 

3. Vilka anser företrädarna har ansvar att öka den externa legitimiteten för 

kommunikationsyrket?  

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare forskning om kommunikationsyrket att presenteras som 

ligger till grund för var vår studie tar vid. Inledningsvis kommer det mest övergripande att 

presenteras i form av kommunikationsyrkets historia för att sedan smalna av till forskning om 

yrkesrollens definitionsproblematik och avslutas med att presentera forskning kring 

legitimitet i kommunikationsbranschen.  

 

2.1 Kommunikationsyrkets historia  

För att kunna identifiera kommunikationsyrket idag och för att se i vilken riktning yrket är på 

väg presenteras kommunikationsbranschens historia som går att dela in i tre perioder. Den 

första perioden är uppbyggnadsperioden från 1940-talet där branschen föds i samband med 

kriget och den offentliga sektorns expansion i Sverige. Redan då arbetade kommunikatörer 

med att stödja makthavare och opinionsbildare i en tid som speglades av krigspropaganda. 
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Vikten av varumärken ökade och det resulterade i ett större behov av information, relationer 

och reklam. Den andra perioden heter mellanperioden och börjar i mitten av 1960-talet som 

präglas av det då fanns en mindre yrkesgrupp kommunikatörer som arbetar vid statliga 

myndigheter, intresseorganisationer och i näringslivet. De flesta arbetade som 

pressombudsmän och alla var män samt stationerade i Stockholmsområdet. Största 

arbetsuppgifterna var att producera pressmeddelanden, arrangera pressvisningar samt att 

värna om relationer (Larsson, 2005: 49-64). 

 

Den tredje och sista perioden är den expansiva tiden som sträcker sig fram till sekelskiftet 

2000. Under den här perioden utvecklades kommunikationsbranschen i antal 

kommunikatörer, kvalité i arbetet samt ökad status för yrkesrollen. Det ställs högre krav på 

att kommunikationsavdelningarna ska agera snabbt och vara tillgängliga. Det var nu som de 

idag kända PR-företagen växte fram och etablerades vilket ledde till att konsultföretagen fick 

utökad kompetens och gick från produktion och konkreta relationsaktiviteter till en mer 

rådgivande roll på ledningsnivå (Larsson, 2005: 105-108). I början av 2000-talet fortsatte 

kommunikationsbranschen att expandera och kommunikationsyrket kom att bli en yrkesroll 

som ansvarar för kommunikationsavdelningar men även en roll som sitter med i 

ledningsgrupper och ansvarar över viktiga beslutsfattanden. Många organisationer är styrda 

utav kommunikation som leder till att kommunikationschefer har mer ansvar och makt nu än 

vad de har haft under tidigare decennier (Johansson, Ottestig, 2011). 

2.2 Yrkesrollens definitionsproblematik  

Enligt en undersökning av Fortune visar resultatet på att det största problemet är att Public 

Relations och kommunikationsbranschen saknar definitioner (Hutton, Goodman, Alexander, 

Genest, 2001). De menar att utan en klar definition som motiverar vilket värde de medför till 

organisationer eller företag kan leda till att andra kan ta över rollen och det tillåter, att vem 

som helst kan utföra arbetet (ibid). Författaren till artikeln Public Relations research at the 

Crossroad motsäger det och menar på att det är bra om det kommer in nya perspektiv från 

andra yrkesområden såsom ekonomi eller andra samhällsvetenskapliga influenser (Gower, 

2006). Till följd av detta avser vi att undersöka hur kommunikationsyrket ser ut idag för att 

kunna se om definitionsproblematiken existerar bland företrädarna.  
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Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009: 15) har genom sina studier kring ämnet fått fram 

resultat som visar på att beroende på hur människor värderar och ser på ett visst yrke, formas 

deras sätt att förstå omvärlden. De menar på att yrken har en viktig del i samhällsstrukturen 

och att ett yrke kan säga väldigt mycket om hur människor är som person. Uppfattningar 

kring olika yrkesroller uppstår och sprids på ett annat sätt idag än vad det gjorde förr i och 

med de nya kommunikationskanalerna. Idag får människor en uppfattning genom media, tv 

eller sociala medier och det går att föra en diskussion kring om den bilden är rättvis eller 

missvisande (Svensson, Ulfsdotter Eriksson, 2009: 6).  

 

2.3 Legitimitet och professionalism  

Legitimitet är ett relativt outforskat område inom medie- och kommunikationsvetenskap men 

något som forskare tror kommer bli allt mer intressant i framtida teorier och studier då det 

krävs av samhällets förändringar (Merkelsen, 2011). Den stora utmaningen för 

yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen när det gäller legitimitet är att både ta 

hänsyn till samhället i stort och till sina kunder. Forskning menar på att professionalisera 

yrket är nyckeln till att skapa legitimitet externt då de även skapar ett bättre förtroende, och 

för att göra detta belyser forskare att utbildning har ett stort inflytande när det kommer till 

högre professionell standard (Merkelsen, 2011). 

 

De negativa rykten som uppstår och som även påverkar legitimiteten och den totala 

yrkeskåren beror på att negativ uppmärksamhet sprids väldigt snabbt och det gäller att agera 

etiskt och även följa med och omvärldsbevaka för sin egna organisation. Forskare menar att 

ju större varumärke en organisation har, desto större inflytande på samhället har de, vilket 

leder till ett större behov av att legitimera sig själva för att erkännas som professionella, vilket 

annars kan få förödande konsekvenser (ibid).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som presenteras i detta avsnitt är syner på kommunikation som 

skapar en teoretisk grund för studien följt av strategisk kommunikation, rollforskning, 

kommunikatörens yrkesroll, professionalism och etik samt excellent kommunikation. 

 

3.1 Strategisk kommunikation 

Med en enkel och kort definition av Strategisk kommunikation definierar Falkheimer och 

Heide (2011:13) forskningsområdet enligt följande: “En organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål”. I likhet med detta skriver Hallahan m.fl. 

(2007:4) att det centrala inom strategisk kommunikation är att målmedvetet kommunicera för 

att underlätta för organisationers uppdrag och hävdar att fler yrkesgrupper än bara 

kommunikatörer gör på detta vis. En organisation avses i detta fall som exempelvis privata 

företag, offentliga myndigheter, organisationer och föreningar. Det handlar om målmedveten 

kommunikation att se organisationen som en social aktör i sitt genomförande (Mahoney, 

2011). Området strategisk kommunikation är i ständig utveckling och det finns många 

organisationer som har insett värdet av professionella kommunikatörer (Falkheimer, Heide, 

2003: 25). Idag ser akademiker att tyngdpunkten i strategisk kommunikation handlar om att 

bygga och bibehålla ömsesidiga relationer mellan en organisation och dess målgrupper 

(Mahoney, 2011). Andra kommunikationsforskare anser till och med att kommunikation är så 

pass viktig och behövs i organisationer för att de ska kunna upprätthållas och bevaras 

(Putnam, Nicotera, McPhee, 2009: 5). De förtydligar även att kommunikationen kan ses som 

ett verktyg för att koordinera, skapa relationer och hålla organisationer levande (ibid).  

 

3.1.1 Kritik mot strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation kan å andra sidan kritiseras och författarna Fredriksson och Pallas 

beskriver strategisk kommunikation som en rationaliserad myt (2011: 62). De menar att idag 

är det få organisationer som inte använder sig av kommunikationspolicy för att visa vem som 

har ett kommunikationsansvar. Organisationer har kommunikationsaktiviteter och policys 

som liknar varandra och eftersom att de finns i de flesta organisationer idag så har de med 
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tiden inte blivit tagna på allvar. Fredriksson och Pallas (2011: 46)  menar att strategisk 

kommunikation finns idag på grund av att ingen förväntar sig något annat och att det är något 

vi tar för givet. Istället ser de regler, normer och föreställningar som starka krafter och även 

en stor betydelse för att förstå organisationers strategiska kommunikation. Dessa tre sätter 

förutsättningarna för hur strategisk kommunikation gestaltas men sedan är det omvärlden 

som bestämmer riktlinjerna över vad som sker i kommunikationssammanhang (Fredriksson, 

Pallas, 2011: 61-62).  

3.1.2 Syner på kommunikation 

Att definiera och förstå vad kommunikation är kan vara svårt då vi tolkar saker olika vilket 

därför blir väsentligt inom strategisk kommunikation. En del ser kommunikation som en 

linjär process där information transporteras från sändare till mottagare och där sändaren väljer 

både mottagaren och kommunikationskanalerna (Falkheimer, Heide, 2003: 15). Att 

kommunikation automatiskt ska leda till effekter som exempelvis förändrade attityder eller 

beteenden är det många som också tror. Genom att alla människor har olika erfarenheter, 

normer, värderingar och bakgrunder blir resultatet att vi tolkar informationen olika och 

kommunikationsflödet försvåras (Falkheimer, Heide, 2003: 16). Ett annat hinder för 

kommunikationsflödet kan bero på den mänskliga faktorn som att budskapet inte når fram, 

det försvinner bort i brus eller fördröjs av olika anledningar (Larsson, 2014: 15).  

3.1.3 Kommunikation som överföring 

Det finns två grundläggande synsätt att se på kommunikation och det ena är att se 

kommunikationen som överföring. Det är en enkelriktad syn på kommunikation där fokuset 

som ligger på flödet mellan sändaren och mottagaren kan upplevas passivt (Falkheimer, 

Heide, 2003: 67). Detta synsätt kan även kallas för transmissionssynsättet som i praktiken 

handlar om påverkan och övertalning (Larsson, 2014: 14). De personer som utgår från detta 

synsätt ser kommunikationen som en förflyttning av signaler där koncentrationen ligger i att 

vara effektiv, skapa tid och nå mottagarna med information (Falkheimer, Heide, 2003: 

70-71). Kritiken mot detta synsätt är att mottagaren inte är med och påverkar budskapet 

(Heide, Simonsson, Johansson, 2012: 27). 
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3.1.4 Kommunikation som meningsskapande 

Att se kommunikationen som meningsskapande är det andra grundläggande synsättet och det 

handlar om att skapa delning av olika budskap och tillsammans uppnå en gemensam 

förståelse. Människor behöver kommunicera för att skapa mening i sin tillvaro och därför ses 

kommunikation som meningsskapande för att kunna skaffa sig dessa kunskaper (Larsson, 

2014: 15). Genom att kommunicera med varandra utvecklas en förståelse av vår verklighet 

och vad som sker runt omkring oss och i denna kontext skapas våra tolkningar som kommer 

fram till en förståelse som känns meningsfull för oss (Falkheimer, Heide, 2003: 78-79). 

Falkheimer och Heide (2003: 83) skriver i boken Reflexiv kommunikation att det 

meningsskapande synsättet inte alltid är det mest lämpliga utan ibland kan det finnas tillfällen 

då transmissionssynsättet lämpar sig mer. Att använda sig av överföring av kommunikation 

kan vara ett effektivt sätt för en organisation att nå sina uppsatta mål men på lång sikt menar 

författarna att det lönar sig mer att ha en öppen dialog med organisationens intressenter 

(ibid). 

 

3.3 Att mäta kommunikation 

I dagens medielandskap finns det en mängd olika plattformar och teknologier att använda sig 

av och att just mäta kommunikation har blivit en viktig del i kommunikatörens arbete på 

daglig basis. Att hitta sätt för hur organisationer ska kunna mäta sin kommunikation är ett 

område som forskning inom strategisk kommunikation har inriktat sig på. Syftet med 

forskningen kring mätning är att visa att kommunikation bidrar till att organisationen når sina 

uppsatta mål (Gregory, 2001). Förutom detta har även forskningen bevisat att det är viktigt 

för organisationer att systematisk beskriva vilka värden som kan uppstå som en effekt av de 

kommunikationsaktiviteter som de använt sig av (Johansson, Olsson, 2013). För att 

kommunikatörer ska se dessa effekter behöver de även veta var de ska mäta effekterna och 

det gör de bäst genom att titta på vilka människor eller publics som organisationens budskap 

har blivit riktade till (Johansson, Olsson, 2013).  

 

I takt med att kommunikationsbranschen expanderar har även vikten av att mäta 

kommunikation ökat men forskning visar att mätning och utvärdering bevisligen är något 
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som en del kommunikatörer och PR-konsulter mer diskuterar än faktiskt utövar (Watson, 

2012). Även om framväxten av sociala medier har bidragit till fler utmaningar inom mätning 

och utvärdering är det fortfarande många organisationer som förhåller sig till traditionella 

metoder inom mätning i form av räckvidd och frekvens av sina kommunikationsaktiviteter 

(Watson, 2012).  

3.4 Den moderna kommunikatören 

I boken Reflexiv kommunikation skriver Falkheimer och Heide (2003: 113) att den moderna 

och strategiska kommunikatören ska förhålla sig till ett reflexivt förhållningssätt. Det handlar 

bland annat om att ta ansvar i sitt arbete genom att se till att det som kommuniceras ut är sant. 

Det är också viktigt att ha insikt i sin kommunikation samt att vara närvarande i sitt arbete 

med känslor, erfarenheter och fantasi (ibid). Detta förhållningssätt ser bortom att 

kommunikationen är en enkelriktad process och skapar en förståelse om att all sorts 

kommunikation i en organisation, både den interna och externa samt den formella och 

informella kommunikationen går samman (Falkheimer, Heide, 2003: 151).  

 

Förr separerade organisationerna sina kommunikationsaktiviteter där exempelvis 

personalavdelningen främst ansvarade för internkommunikationen, marknadsavdelningen tog 

hand om kommunikationen ut till kunderna och PR-avdelningen var de som fokuserade på 

organisationens legitimitet och att upprätthålla goda relationer mellan organisationen och 

dess intressenter (Falkheimer, Heide, 2014). Idag är organisationens 

kommunikationsaktiviteter mer sammanhängande och integrerande vilket betyder att både 

kommunikatören och de anställda behöver “live the brand” för att tillsammans arbeta nära 

organisationens identitet (Falkheimer, Heide, 2014). Författarna menar också att en specifik 

uppgift för den moderna kommunikatören är att reflektera över omvärldens förändringar som 

kan påverka det som sker i organisationen och inte bara det som sägs (Falkheimer, Heide, 

2003: 153). 

3.5 Rollforskning 

En organisation brukar ofta definieras som ett system av olika roller, därför menar Katz och 

Kahn (Larsson, 2011: 307) att rollforskningen är en viktig aspekt att ha med när det gäller 

13 



 

ökad förståelse för organisationer. Inom PR- forskning har informatörens och 

kommunikatörens yrkesroll studerats väl där syftet främst varit att typifiera rollerna utifrån 

deras arbetsuppgifter (ibid). 1979 gjorde forskarna Broom och Smith en början på det som 

sedan kom att kallas för rollforskning där de delade in kommunikatören i fyra olika roller, 

och dessa var experten, lotsen, problemlösaren och teknikern (Dozier, 1992). Det som 

utmärker experten är att den hanterar kommunikationsfrågor och kommunikativa lösningar, 

lotsen värnar om externa relationer till omvärlden, problemlösaren agerar som ett internt stöd 

som ger råd i kommunikationsfrågor och teknikern är den roll som producerar och sprider 

informationsmaterial (Larsson, 2011: 309). 

 

Kritiken mot denna rollforskning är att de tre förstnämnda rollerna är liknande och går ihop, 

medan teknikern upplevdes vara en roll som stack ut (ibid). I och med att arbetsområdena för 

kommunikatörer utvecklades förändrades även synen på yrkesrollen. Med digitaliseringen 

följde även nya krav på kommunikatörerna och deras arbetsätt, där deras roll går från en mer 

producerande roll till en strategisk roll (Johansson, Heide, 2008: 116). 

3.6 Kommunikatörens yrkesroll 

Yrkeskåren för kommunikatörer är under en expansiv period som präglas av nya utmaningar, 

krav på nya kompetenser och ett förändrat medieklimat som påverkar de kommunikativa 

strategierna (Falkheimer, Heide, 2003: 25). PR-forskare menar att för att den relativt unga 

kommunikationsprofessionen ska få ett uppsving och ännu högre legitimitet måste 

kommunikationschefen sitta med i ledningsgruppen där besluten fattas. Detta för att kunna 

påverka organisationens relationer genom ett strategiskt tillvägagångssätt (Johansson, Heide, 

2008: 128). Den interna statusen för kommunikationsyrket är beroende av hur ledningen ser 

på kommunikation och vilken inställning de har till det (Heide, m.fl, 2012: 17-18). Trots att 

organisationer har blivit medvetna om kommunikationens betydelse ligger det inte i 

synnerhet på chefers agenda och medarbetare klagar över bristande kommunikation, och 

ibland kan det uppfattas som ett problem (ibid). Forskare menar att statusen för 

kommunikationen har ökat då fler resurser har lagts på att arbeta med företags varumärke och 

lojalitet, och de menar att det främst är kommunikatörerna som ägnar sig åt detta arbete 

(ibid).  
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Det är inte bara organisationer och företag som arbetar med kommunikativa aktiviteter som 

påverkas av de kommunikativa aspekter som återfinns i samhället. Detta påverkar framförallt 

medborgare och deras sätt att ta till sig information. Förr kunde det upplevas vara 

informationsbrist, medan idag är det ett överflöd av information vilket också berör på olika 

sätt. Den nya trenden idag handlar om att det inte är avsändaren som styr budskap, kanalval 

eller tidpunkt utan det är användarna själva som har kontroll över det. En annan trend som 

har uppmärksammats är att ett företags varumärke inte byggs av företaget själva utan det är 

kunderna som interagerar med ett visst företag eller organisation och därmed skapar ett 

mervärde (Eriksson, 2017: 19). 

 

Att informationsflödet ökar bidrar också till att organisationer, myndigheter och aktivister 

konkurrerar om den mediala uppmärksamheten vilket betyder att arbetsvillkoren för både 

kommunikatörer och journalister har förändrats. Idag är det vanligt att organisationer 

reflekterar över deras positioner i samhället och försöker uppnå legitimitet på olika sätt 

(Johansson, Ottestig, 2011). Genom att kommunikationsyrket agerar efter sina egna 

självuppfattningar kan det påverka legitimiteten och möjligheten att bli sedd som 

professionell i sin yrkesroll (ibid).  

 

Sveriges kommunikatörer  har fastställt en samling yrkesnormer för kommunikatörer 4

samtidigt som PRECIS  har definierat vilka spelregler som gäller för branschens agerande 5

(Eriksson, 2017: 66). Detta för att det ska finnas ett tydligt ramverk för yrkesverksamma 

inom kommunikationsbranschen vilket i sin tur ökar legitimiteten för yrkeskåren. De 

huvudsakliga normerna på de båda sidorna hävdar att öppenhet och sekretess är något som 

utmärks vara viktigt oberoende om du är kommunikatör eller PR-byrå. Att inte vilseleda sina 

målgrupper och vara ärliga i sina budskap återfinns även på de båda sidorna, vilket kan antas 

vara extra viktigt för att skapa ett förtroende till sin omgivning. Det handlar om att förvalta en 

organisations eller byrås anseende och sträva mot att nå sina målgrupper genom relevant 

4 Sveriges kommunikatörer är en branschorganisation för olika discipliner inom kommunikation. 
 
5 PRECIS är en branschförening för PR-konsultföretagen i Sverige.  
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information så de får en korrekt uppfattning av den organisation eller den byrå som företräds 

(Eriksson, 2017: 66-70).  

3.7 Professionalism och etik 
Diskussionen kring vad som är etiskt och moraliskt tar aldrig slut och många organisationer 

som följer lagar och regler menar på att de därför är etiska, vilket inte alltid måste stämma 

enligt Parsons (2008: 8). Parsons menar även på att när en organisation inte ställer sig själv i 

första hand utan inkluderar samhällets behov i till exempel en kampanj går det att se etiska 

mönster i deras agerande (ibid). 

 

När yrkesetiken diskuteras brukar de fem pelarna komma på tals vilka är: tala sanning, inte 

göra någon skada, göra gott, vara rättvis och även respektera konfidentiell information. 

Utövare inom kommunikationsbranschen brukar använda sig av dessa pelare som principer i 

sitt etiska beslutfattande (Parsons, 2008: 20-21). Kopplingen mellan yrkesetiken och 

professionalismen kan anses gå hand i hand då professionalism handlar om att respektera 

varandra samt att göra det som är rätt, vilket även etik handlar om (ibid). Forskare ställer sig 

kritiska till att professionaliseringen handlar om att ha en uppsättning kompetenser som 

många antyder utan menar istället på att det är en attityd som speglar hängivenhet till arbetet 

samt en önskan av att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt (Parsons, 2008: 10). 

De etiska principer som organisationer använder i sitt beslutfattande kan liknas med code of 

ethics som de flesta idag använder sig av i form av policys eller regelböcker för hur de ska 

vara etiska i sitt arbete. De etiska koderna är en stor del av kulturen i organisationen och även 

något de förhåller sig till i beslut. Genom att följa dessa riktlinjer eller regler som de satt upp 

visar även det på ett ansvarstagande gentemot omvärlden och samhället (Fawkes, 2012: 866).  
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3.8 Excellent kommunikation 

 

Figur 1. Communication Excellence - How to develop, Manage and lead exceptional 

communications (Tench, m.fl, 2017: 29). 

 

Utifrån en studie som heter European Communication Monitor har forskare sammanfattat tio 

år av forskning kring vad som är excellent kommunikation och sammanfattat det i bilden 

ovan. Genom att reflektera över dessa budord i sin organisation går det att uppnå effektiv 

kommunikation vilket leder till att hela organisationen blir kommunikativ. Falkheimer och 

Heide m.fl. (2016: 94-95) presenterar i en annan studie att en ny beskrivning av dagens 

organisationer kallar sig för “kommunikativa organisationer” och är något som under de 

senaste åren har blivit allt vanligare. Innebörden av begreppet betyder att det är hela 

organisationen som kommunicerar och inte bara kommunikationsavdelningen. Resultatet 

pekar på att alla inom en organisation såsom medarbetare, mellanchefer och chefer dagligen 

arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt.  

 

De nio budorden i The European Communication Monitor är enligt följande: 

Budord 1: Globaliserad - Globaliseringen för oss närmare varandra och det handlar om att 

jämföra sig med de bättre organisationerna. Globalisering handlar både om möjligheter till att 
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kunna efterlikna vinnande koncept samtidigt som det finns en risk att tappa bort 

organisationens identiteten och kultur.  

Budord 2: Medialiserad - Att organisationer blir medialiserade innebär att de får kontroll och 

makt över medierna. Det gäller att hitta en balans mellan ägda, köpta och sociala medier för 

att förtroendet för organisationen ska öka.  

Budord 3: Reflekterad - Det är ett behov av att organisationer ska bli reflekterande, som 

uppfinner nya roller för professionella kommunikatörer och som gör kommunikationen ännu 

mer central för kärnan i samtida organisationer. Reflektion handlar även om att tänka utanför 

ramarna och försöka se lösningar i det otänkbara.  

Budord 4: Integrerad i organisationen - Kommunikationsavdelningar måste ses som 

ryggraden i organisationen som sedan sträcker sig till de andra delarna. 

Kommunikationsavdelningarna bör dessutom ha en kommunikationschef som har tillgång till 

ledningsgruppen där beslut fattas.  

Budord 5: Dataficering av kommunikation - Idag är sökmotorer och sociala plattformar 

automatiserade samt att många anser att kommunikation på internet liknar den verkliga 

kommunikationen. Innehållet väljs inte av avsändare utan det är mottagarens interaktion i en 

viss portal som bestämmer innehållet på skärmen. Som till exempel annonser.  

Budord 6: Strategiska - Detta budord handlar om att kommunikationsavdelningar måste vara 

fokuserade där de har sina strategier och mål i åtanke när de utför sitt arbete.  

Budord 7: Professionella och humanistiska - Kommunikatörer måste agera på ett 

professionellt sätt och inse att alla företag är personliga. De kommer att ta jobbiga beslut i sin 

position och måste därför lära sig att hantera sådana situationer.  

Budord 8: Länkade - En professionell kommunikatör måste vara lite av en spindel i nätet 

som är sammankopplad med flera olika personer, organisationer och intressenter. De arbetar 

målmedvetet med de nätverk de har inom och över organisatoriska gränser. Att både ha bra 

kontakt med de viktigaste beslutfattarna inom organisationen och viktiga intressenter är 

nyckeln för framgång.  

Budord 9: Pålitlig - En kommunikatör måste agera etiskt och moraliskt samtidigt som de 

arbetar effektivt. Idag är det mycket fokus på att yrken ska ha ett etiskt handlande och det kan 

vara bra för att det öppnar nya vägar till förbättring och förtroende för yrkesverksamma, 

organisationer och samhället i stort.  
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4. Empirisk bakgrund 
Nedan följer en sammanfattning av The Global Communications Report, en undersökning 

som bidrar med en intressant infallsvinkel till vår studie.  

4.1 The Global Communications Report 

Global Alliance är ett förbund mellan 30 kommunikationsföreningar runt om i världen där 

syftet är att skapa ett internationellt nätverk. Tillsammans utbyter medlemmarna kunskap och 

driver gemensamma frågor kring kommunikationsbranschens utveckling. Global Alliance 

presenterar varje år The Global Communications Report, som är en internationell 

enkätundersökning för kommunikatörer och PR-chefer över hela världen som tillsammans 

lyfter viktiga aspekter och därmed visar vart kommunikationsbranschen är på väg (Sveriges 

Kommunikatörer, 2017). Enligt The Global Communications Report (2016) är det efterfrågan 

om innehållsskapande, sociala medier och traditionella aktiviteter som varumärkesarbete, 

mätning och utvärdering som är det aktuella i kommunikationsbranschens utveckling de 

kommande fem åren. När det pratas om tillväxt slår fortfarande de klassiska 

medierelationerna högt medan reklam och betald media hamnar en bit ifrån. 

 

För utmaningarna som branschen står inför menar både kommunikatörer och PR-chefer att 

den största utmaningen för att kunna nå framtida mål ligger i att rekrytera och behålla rätt 

talanger. Inom de fem närmaste åren menar de att strategisk planering, ha goda 

skrivkunskaper samt verbal kommunikation är kompetenser som ligger i toppen över vad 

arbetsgivare letar efter. Det behövs rekrytera människor som har nyfikenhet, kreativitet och 

ett kritiskt tänkande. Alla respondenter i undersökningen var överens om att 

kommunikationsyrket kommer att bli mer komplext, utmanande och strategiskt. 

 

The Global Communications Report lyfter fem olika slutsatser när det kommer till 

kommunikationsbranschens utveckling och dessa är: 

 

1. Ta in förändring: Kommunikationsbranschen växer och arbetet blir mer utmanande. För 

att kunna bemöta framtiden gäller det att acceptera förändringar i media, analys och teknik. 
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2. Investera i idéer: Kommunikationsbranschen behöver bli mer kreativ och ha ett tekniskt 

kunnande i exempelvis nya plattformar. 

3. Anställ olika: Kommunikationsbranschen har en tendens att rekrytera samma personer från 

samma platser. Främja mångfald och uppmuntran till att anställa olika människor. 

4. Få betalt: Idag kommer det nya mediekanaler vilket resulterar i affärsmöjligheter. 

Branschen behöver lära sig att utnyttja betald media eftersom att där är konkurrensen hög. 

5. Ha mod: Kommunikationsbranschens nästa generation måste vara experter på 

kommunikation. De måste tänka kritiskt, kreativt men samtidigt ha en anpassningsförmåga, 

nyfikenhet och våga bemöta risker (The Global Communications Report, 2016). 

 

Tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och empirisk bakgrund bildar tillsammans en 

teoretisk mättnad som kommer möjliggöra att studien kan dra välgrundade resonemang i 

analysen och slutsatser som återkommer senare i uppsatsen.  

5. Metod och Material 

I detta kapitel kommer forskningsdesignen samt tillvägagångssättet som använts för den 

kvalitativa studien att presenteras.  

 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då syftet i studien är att tolka och förstå hur företrädare för organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket ser på yrkets utveckling har vi valt att placera vår studie inom det 

hermeneutiska perspektivet. Det ses som en process där uppgiften är att skapa förståelse och 

mening för det som ska studeras där tolkning är i största fokus (Esaiasson, m.fl, 2017: 226). 

Detta perspektiv tillsammans med en kvalitativ metod blir således det bästa valet för vår 

studie eftersom att det tillåter oss att vara en del i processen att förstå hur 

kommunikationsyrket ser ut idag och i dess framtida utveckling.  
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5.2 Metod 

Valet av kvalitativ metod grundar sig i att den kommer kunna ge oss en bredare förståelse och 

nå insikt i de fenomen vi har valt att undersöka, då det kvalitativa angreppssättet försöker att 

förstå världen utifrån respondenternas ögon (Dalen, 2008: 11). Eftersom att det är 

företrädarnas egna erfarenheter och tankar kring kommunikationsyrkets utveckling vi är 

intresserade av att studera har vi valt att bygga vår undersökning på intervjuer. Den typ av 

intervju vi kommer att applicera på vår studie är samtalsintervjuer med en respondentkaraktär 

då vi som forskare inte har stora kunskaper inom det område vi har tänkt att undersöka 

(Esaiasson, m.fl, 2017: 261). Samtalsintervjuundersökningar av respondentkaraktär bygger på 

enskilda människors uppfattningar och föreställningar om ett visst fenomen. Vi som forskare 

kan inte säga vad som är sant eller falskt i dessa tolkningar utan vår utmaning ligger i att hitta 

deras gemensamma nämnare kring ämnet och undvika att använda oss av intervjufrågor 

baserade på egna fördomar (Esaiasson, m.fl, 2017: 268).  

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket betyder att frågorna kommer att vara 

tematiskt upplagda med möjlighet att ställa följdfrågor om det uppkommer något nytt och 

intressant under intervjuns gång (Dalen, 2008: 31).  

 

5.3 Urval och utförande 

Då denna studie syftar till att ta reda på hur företrädare för organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket ser på yrkesrollens framtida utveckling blir således företrädarna den 

grupp som studien ska baseras på (Esaiasson, m.fl, 2017: 156). Vi väljer att vända oss till 

organisationer som arbetar med att stötta och utveckla kommunikationsyrket då de 

förhoppningsvis kan mycket kring kommunikationsbranschen samtidigt som de vill vara med 

i processen att precisera hur kommunikationsyrket ser ut idag och i framtiden. Detta sker 

därför utifrån ett strategiskt urval, då vi själva har valt att låta organisationerna ingå i studien 

(Esaiasson, m.fl, 2017: 158). Organisationerna är både renodlade fackförbund, yrkesnätverk 

och branschorganisationer och kan ge en bredd då de arbetar mot samma mål men på olika 

sätt. De valda organisationerna är: DIK, Juseks professionsförening för kommunikatörer, 

Sveriges Kommunikatörer, PRECIS och Sveriges Kommunikationsbyråer.  
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Nästa steg i urvalsprocessen var att bestämma vilka företrädare som skulle delta i studien. Vi 

valde att intervjua två förtroendevalda styrelsemedlemmar i varje organisation. Det urval som 

lämpade sig bäst var obundet slumpmässigt urval då vi ansåg att alla styrelsemedlemmar 

hade lika stor sannolikhet att kunna delta (Esaiasson, m.fl, 2017: 176). Vi använde därför det 

traditionella sättet med lappar där vi skrev varje styrelsemedlem på dessa, blandade och drog 

sedan slumpvis ut vilka av dessa vi skulle kontakta (ibid). Totalt sett blev det intervjuer med 

tio styrelsemedlemmar och de utvalda personerna fick därefter ett mail kring studiens syfte 

och varför det skulle vara intressant att genomföra en intervju med just den personen. 

Därefter bestämdes tid, plats och det gavs även en möjlighet att få intervjufrågorna i förväg 

om respondenterna ville förbereda sig.  

5.3.1 Organisationer 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning över de organisationer som företrädarna är 

verksamma inom och som ingår i studien.  

 

DIK 

DIK är ett svenskt fackförbund som står för dokumentation, information och kultur som 

tillsammans med andra föreningar ingår i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). 

DIK grundades år 1972 och har idag drygt 20 000 medlemmar som är fördelade i olika 

delföreningar som arbetar ingående med frågor som rör yrkes- och kompetensområden som 

fackförbundet representerar. Några av föreningarna inom DIK är: Kommunikation, 

Bibliotikarieförbundet, Kulturfacket och Museimannaförbundet. Det är yrke och utbildning 

som utgör grunden i ett medlemskap hos DIK och gemensamt för alla medlemmar är att de 

arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt. En vision som DIK har är att de hjälper 

sina medlemmar med inspiration och kunskap så att människor vågar ta nästa steg i karriären 

(DIK, 2017).  

 

Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är Sveriges största yrkesnätverk för professionella 

kommunikatörer och har idag över 7500 medlemmar. Nätverket grundades år 1950 av 

pressombudsmän som var dåtidens pressansvariga från statliga organisationer som la 
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grunderna till nätverket. Sveriges kommunikatörer är uppbyggd av nio regioner där alla har 

sina egna programgrupper och runt om i landet finns olika erfagrupper som drivs ideellt av 

medlemmar. Idag erbjuder Sveriges Kommunikatörer kompetensutveckling, nätverk och 

omvärldsbevakning. Det kan vara allt ifrån kortare kurser i kommunikationsplanering till 

längre utbildningar i ledarskap för chefer. Sveriges kommunikatörer anser att det är viktigt att 

yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen träffas och utbyter kunskap och 

erfarenheter med varandra. Därför anordnar de årligen regionala evenemang, erfagrupper och 

nätverk för att detta ska bli möjligt för deras medlemmar (Sveriges Kommunikatörer, 2017).  

 

Juseks professionsförening för kommunikatörer 

Jusek är ett svenskt akademikerförbund för kommunikatörer, jurister, ekonomer, 

systemvetare och personalvetare. Jusek grundades år 1937 och de totala medlemsantalet är 

upp emot 85 000 medlemmar. I Jusek finns det olika professionsföreningar och en av dessa är 

professionsföreningen för kommunikatörer som har i uppdrag att aktivt arbeta med 

professionsutveckling och opinionsbildning för kommunikatörer. De arbetar med att ta fram 

förslag och underlag till aktiviteter, debattartiklar och undersökningar som intresserar  

kommunikatörer. Mandatperioden för denna professionsförening är ett år och styret hade sitt 

första möte i september 2017 (Jusek, 2017).  

 

PRECIS 

PRECIS grundades år 1990 och är en branschföreningen för PR-konsultföretagen i Sverige 

som specialiserar sig på rådgivning och implementering inom Public Relations. PRECIS 

representerar inte konsulterna som individer utan riktar sig till företagen inom PR-branschen. 

Idag har PRECIS ca 35 medlemsföretag och företräder därför mer än tre fjärdedelar av den 

rådgivning i Public Relations som utförs i Sverige. PRECIS syfte är att företräda 

medlemmarnas intressen genom att framhäva värdet av Public Relations för att organisationer 

ska uppnå sina verksamhetsmål. De vill även öka kunskapen om PR-branschen samt vårda 

och synliggöra den gemensamma branschnormen samt fungera som ett kvalitetsmärke för 

sina medlemmar (PRECIS, 2017). 
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Sveriges Kommunikationsbyråer   

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för byråer inom nio olika 

discipliner: marknadskommunikation, action marketing, design, direktreklam, event, 

interactive, mobil, media, PR och reklam. Sveriges kommunikationsbyrå, som förr hette 

Sveriges Reklamförbund grundades år 1986 och har idag cirka 280 medlemmar. Sveriges 

Kommunikationsbyråer har en vision om att vara den självklara mötesplatsen för inspiration, 

utveckling och affärer för alla konsulter som arbetar med marknadskommunikation. 

Målsättningen med Sveriges kommunikationsbyråer är att skapa ett brett förbund till alla 

olika typer av byråer och vara en relevant intresseorganisation. De arbetar med att bygga 

broar till kommunikationsköpare för att förbättra det internationella arbetet men även för att 

sätta Sverige på den globala reklamkartan (Sveriges Kommunikationsbyråer, 2017).  

5.4 Utförande av intervjumanual 

Intervjufrågorna är formulerade efter en semistrukturerad intervju som innebär att frågorna är 

framtagna efter teman baserat på studiens frågeställningar samt teori och tidigare forskning 

och presenteras därefter i en intervjumanual (Dalen, 2008: 31). Varje tema innehåller flera 

frågor som ska täcka studiens forskningsområde och de teman vi valt är enligt följande:  

 

Bakgrund. Här besvaras frågor kring företrädarnas nuvarande yrkesroll och deras 

styrelseuppdrag i organisationer som omsluter kommunikationsyrket.  

 

Kommunikatörens yrkesroll. Intervjupersonerna får utrymme att besvara hur de ser på 

kommunikationsyrket idag och vilken status yrkeskåren besitter samt även vilka kompetenser 

som krävs av yrkesutövarna.  

 

Kommunikationsbranschens utveckling. Här återfinns frågor som kan ge svar på hur 

intervjupersonerna ser på kommunikationsbranschens utveckling och vilka utmaningar 

branschen står inför.  

 

Legitimitet. Under denna sista rubrik presenteras de frågor som handlar om hur 

intervjupersonerna ser på kommunikationsbranschens externa legitimitet och etik.  
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5.5  Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes i Stockholmsområdet under en två veckors period. Platserna 

som intervjuerna ägde rum på varierade beroende på var respondenten befann sig just den 

dagen men majoriteten av intervjuerna skedde på varje respondents arbetsplats. För att få 

respondenterna att känna sig bekväma fick de själva bestämma på vilken plats intervjun 

skulle äga rum (Esaiasson, m.fl, 2016: 268). Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att 

genomföra och inleddes med att vi presenterade oss själva samt informerade om studiens 

syfte. Vi informerade också om vetskapen att det finns många olika yrkesroller inom 

kommunikationsbranschen men att vi, i vår undersökning har valt att benämna de i ett 

samlingsnamn: yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen och det ville vi upplysa för 

att underlätta för respondenterna själva då de kommer ifrån olika arbetsplatser men också för 

att minska vilseledning i intervjufrågorna. Innan intervjuerna initierades frågade vi 

respondenterna om de hade samtycke till att spela in.  

 
Samtliga intervjuer utgick från den intervjumanual som presenterades tidigare men själva 

utformningen av intervjun varierade beroende på situationen, svaren vi fick och eventuella 

följdfrågor vilket är vanligt förekommande i semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2008: 31). 

Då vi var två personer som medverkade på varje intervjutillfälle ställde en person 

intervjufrågorna och den andra förde anteckningar om tankar och reflektioner från en dator. 

För att inte upplevas upptagen menar Esaiasson, m.fl (2016:268) att det hade varit bättre med 

penna och papper, vilket vi skulle ta hänsyn till om studien gjordes om på nytt. När varje 

intervju var slut informerades respondenten om hur vi kommer att gå tillväga med det 

inspelade materialet samt om det fanns samtycke till att citera personen i studiens resultatdel, 

vilket alla tio respondenter godkände.  
 

5.6 Sammanställning av material 
Efter varje intervju genomfördes en transkribering av det insamlade materialet för att kunna 

bevara varje respondents egna ord men också för att förstå varje respondents tolkning av de 

fenomen som denna studie avser att undersöka (Ekström, Larsson, 2010: 200). Efter tio 

intervjuer resulterade transkriberingen i totalt 57 datorskrivna A4-sidor. För att sedan 

sammanställa materialet användes kartläggningsmetoden för att få fram relevanta aspekter ur 
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undersökningen (Esaiasson, m.fl, 2016: 272). För att få en överblick av det insamlade 

materialet skrevs transkriberingen ut och för att koda materialet fick varje tema i 

intervjumanualen en varsin färg för att vi på ett tydligt sätt kunde stryka under det viktigaste 

från varje respondent. Därefter samlade vi in det material som är mest relevant och utifrån det 

skapades ytterligare teman där namnet på temat blev en förklaring till en aspekt som vi 

kommit fram till i undersökningen. Detta gjordes för att enkelt och tydligt kunna presentera 

materialet i resultatdelen i förhållande till frågeställningarna som ska besvaras. 

 

5.7 Problemlösning och analys av svagheter 

Genom att titta tillbaka på undersökningen går det att identifiera problem som stöttes på, där 

bland annat en intervju som genomfördes spelades in på en mobiltelefon via en 

inspelningsapp som förstörde ljudfilen och gjorde att vi inte kunde spela upp den i efterhand. 

Tankar och reflektioner fanns nedskrivna på en dator men vi saknade det inspelade materialet 

för att kunna analysera och tolka respondentens resonemang. Problemet åtgärdades genom att 

vi kontaktade respondenten i efterhand via mail, och frågade om det fanns möjlighet för 

respondenten att svara på frågorna igen, i en mer kortfattad version. Det accepterades av 

respondenten och inom två veckor fick vi svar på samma frågor igen och kunde tillgodose det 

materialet till undersökningen. I fortsättningen spelade vi in på två mobiltelefoner och 

använde oss av en inspelningsapp som Apple själva rekommenderar. Detta påverkade 

resultatet eftersom respondentens svar via mail inte gav lika stor mängd och fördjupande 

resonemang som de övriga intervjuerna gav. Respondenten lyfte det mest relevanta på varje 

fråga vilket gjorde att vi fick svar på våra frågor och kunde därför användas vidare i studien. 

 

Det var även en intervju där en annan respondent fick förhinder på avsatt tid och därför fick 

intervjun hållas över telefon veckan därefter. Det är svårt att förutse om detta har påverkat 

vårt faktiska resultat men det som skiljde denna intervju med de andra var att vi inte kunde 

avläsa respondentens kroppsspråk som till exempel gester och minspel. Däremot kunde det 

inspelade materialet transkriberas och analyseras på samma sätt som de respondenterna som 

vi haft ett personligt möte med. Därför kan det antas att intervjun via telefon gav lika stora 

analysmöjligheter som de övriga respondenterna gav. 
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Ekström och Larsson (2010: 18) skriver att det är svårt att uppnå generaliseringar i kvalitativa 

studier. Då denna studie har sin utgångspunkt i tio kvalitativa intervjuer är inte målet att 

uppnå ett generaliserbart resultat utan istället få en grundlig och djup förståelse inom ämnet. 

Genom att ha förankrat de utvalda teorierna i varje steg i forskningsprocessen visar studien på 

god validitet (Larsson, 2010: 63). Varje del i processen och slutsatserna har även tydligt 

presenteras och motiveras för att studien ska vara värderingsfri samt oberoende av vem som 

utför den och för att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat (Esaiasson, m.fl, 2017: 

26). Däremot är det svårt i kvalitativa studier att uppnå reliabilitet eftersom att det kräver 

både replikerbarhet och stabilitet (Heide & Simonsson, 2014:220). Detta har haft betydelse 

eftersom att studien har följt en öppen process då det inte fanns några tydliga svar från 

början, samt eftersom att studien baseras på individers egna erfarenheter och kunskaper, och 

därför kan det vara en komplicerad uppgift.  

6. Resultat och analys 
Detta kapitel presenteras först i en beskrivning av studiens resultat som sedan följs av en 

tolkning och analys. Resultatet presenteras utifrån olika teman och under varje tema finns det 

kommentarer och citat som visar på företrädarnas åsikter och erfarenheter kring ämnet som 

sedan följs av en analys som är kopplad till teori och tidigare forskning. 

6.1 Kommunikation som värdeskapare 

Beskrivning 

Ett genomgående mönster som kunde utläsas i respondenternas svar är att kommunikation ses 

som en viktig beståndsdel för framgång i organisationer och de menar till och med att 

kommunikation är avgörande, vilket förstärks genom följande citat: 

 

“Jag tycker att kommunikation är det som definierar vår existens. Att utan 

kommunikation så fungerar ingenting”- Jennifer Sköld, DIK.  

 

Hur organisationer kommunicerar har förändrats och det visade sig genom intervjusvaren 

beror på att förr var kommunikationen i större utsträckning på avsändarens villkor där denne 

kunde bestämma vad som skulle kommuniceras ut, men så fungerar det inte idag. Resultatet 
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visar att det är en bättre balans och större dynamik i kommunikationen från båda håll med en 

transparens. Majoriteten av respondenterna påstår att kommunikation behövs både internt och 

externt vilket de förklarar genom att säga att kommunikation både finns i det lilla och i det 

stora, samt att det handlar om att engagera sina medarbetare samtidigt som att lyckas 

förmedla budskap till sina kunder. Det finns en enighet om att kommunikation bör finnas 

med från början och att det inte blir något som tillkommer i sista steget, eftersom att det leder 

till bättre resultat. Däremot visade resultatet att kommunikation är svårt att ta på men att god 

kommunikation är sådant som skapar långsiktighet i relation med ett varumärke.  

 

Tolkning/Analys 

Resultaten visar att företrädarna ser kommunikation som viktigt, vilket stämmer väl överrens 

med CCO-teorin, då den säger att kommunikation behövs för att organisationer ska 

upprätthållas och bevaras (Putnam, m.fl, 2009: 5). Utifrån respondenternas svar finns det inga 

tecken som tyder på att det traditionella transmissionssynsättet som innebär att 

kommunikationen ses som en enkelriktad process där påverkan och övertalning är ett bra sätt 

att driva dagens organisationer (Larsson, 2014: 14). De lyfter istället att dialog, bibehålla 

relationer och öppenhet är viktiga komponenter precis som det meningsskapande synsättet 

framhäver (Falkheimer, Heide, 2003: 83). Detta resonemang är aktuellt eftersom det bara blir 

viktigare att ha en relation till sina intressenter för att skapa framgång för organisationen. 

Kritiken mot transmissionssynsättet är att mottagaren inte får vara med och påverka 

budskapet (Simonsson, Johansson, 2012: 27), vilket ytterligare stärks genom respondenternas 

svar då de menar på att samtliga parter måste kunna samspela och kommunicera med 

varandra för att uppnå effektivitet. 

 

Idag är det en självklarhet att intressenter ska kunna interagera med organisationer vilket 

Fredriksson och Pallas (2011: 46) stärker när de förklarar att strategisk kommunikation tas 

för givet. De menar att det är omvärlden som bestämmer riktningen för vad som sker i 

kommunikationssammanhang och detta är något som professionella inom 

kommunikationsbranschen måste ta hänsyn till för att de främst ska nå sina organisatoriska 

mål men samtidigt fånga uppmärksamheten ute bland intressenterna, vilket även Falkheimer 

och Heide (2011: 13) beskriver när de förklarar vad strategisk kommunikation innebär. Ett 

resultat i undersökningen är att respondenterna inte bara ser kommunikation som något som 
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skall kommuniceras utan det handlar om allt ifrån att engagera medarbetare till att förstå att 

kommunikation både kan vara stort och smått. Detta är något som Falkheimer och Heide 

(2003: 151) stärker genom att förtydliga att en viktig insikt i kommunikationsyrkets arbete är 

att ha kunskap om att kommunikation inte enbart är en enkelriktad process, utan det gäller att 

förhålla sig till all sorts kommunikation inom en organisation vare sig det är den interna, 

externa, formella eller informella. Det kan antas att kommunikation behövs för att skapa ett 

gott arbetsklimat i en organisation och det behövs uppe på ledningsnivå men även på en 

vardaglig nivå som exempelvis i fikarummet.  

 

6.2 Ska kommunikationsyrket ha tydliga definitioner?  

Beskrivning 

Respondenternas syn på kommunikationsyrket idag är att de ser bilden av befattningen som 

varierande där det inte finns en klar och enhetlig definition av vad en yrkesverksam inom 

kommunikationsbranschen arbetar med. Detta kan enligt respondenterna bero på att 

informationsmängden har blivit större i samhället i stort och även i människors vardag. De 

finns en samlad syn på att kommunikationsyrket är väldigt brett som innefattar en mängd 

olika roller och arbetsuppgifter vilket citatet nedan visar tydligt på att yrkesrollen 

kommunikatör är en otroligt bred befattning: 

 

“Det är fruktansvärt brett att prata om kommunikatörer” - David Orlic, Sveriges 

Kommunikationsbyråer. 

 

Ett intressant resultat som visade sig när respondenterna skulle beskriva 

kommunikationsyrket  var att det finns en delad mening kring om kommunikationsyrket 

behöver en tydligare definition. Däremot finns det en visad osäkerhet kring vikten av att 

definiera vad en kommunikatör är, vilket citatet nedan visar där Agnes utgår ifrån sin egna 

arbetsplats på Cancerfonden:  
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“Är det viktigt att definiera vad en kommunikatör är, jag vet inte? Skulle jag gå upp 

till vår contentavdelning och fråga om de är kommunikatörer så skulle svaret bli nej. 

Men om jag hade frågat om de arbetar med kommunikation, så hade de sagt ja” - 

Agnes Palinski, Juseks professionsförening för kommunikatörer.  

 

Vidare förklarar samma respondent att problematiken med tydliga definitioner och riktlinjer 

för vad en kommunikatör är kan leda till att yrkesverksamma inte kan arbeta med samma 

typer av arbetsuppgifter som utförs idag om det ställs högre krav på att ha en akademisk 

utbildning inom kommunikation, då alla personer inte alltid har det. Utifrån respondenternas 

svar blev det däremot tydligt att en kommunikatör inte nödvändigtvis måste ha läst 

kommunikation då personer kan dra nytta av att exempelvis läst ekonomiutbildningar. 

 

Detta resonemang tydliggörs genom citatet nedan som visar att många yrkesverksamma idag 

inte har en traditionell kommunikationsbakgrund: 

 

“Jag är inte en klassisk kommunikatör med en kommunikationsutbildning men det 

tror jag inte många är heller” - Jennifer Sköld, DIK.  

 

Ett annat perspektiv som uppkom kring definitionsproblematiken var att yrkesrollen inte 

nödvändigtvis behöver ha en definition då det är slöseri med tid, Ulrika Lilja på Sveriges 

Kommunikatörer förtydligar detta nedan: 

 

“Jag vet inte varför yrket är så besatt av att definiera sig själva, det tycker jag är 

väldigt konstigt. (...) Jag tror inte att många yrkesgrupper lägger energi på att 

definiera sig själva” - Ulrika Lilja, Sveriges Kommunikatörer. 

 

Ett motsatt perspektiv på definitionsproblematiken som visade sig i studien var att det ligger 

rätt i tiden att sätta definitioner då många känner av en spretighet inom 

kommunikationsbranschen, vilket citatet nedan visar: 
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“Vi gör så mycket definitioner och försöker förtydliga saker i samhället men själva är 

vi så dåliga på att förtydliga vad vi själva gör. (...) Det finns en längtan om att 

definiera” - Gabriella Ringvall, Juseks professionsförening för kommunikatörer.  

 

Önskan om definitioner återfinns även i andra svar från respondenterna där de förklarade att 

yrkesrollen kommunikatör är bred och därför krävs det att definiera efter arbetsuppgifter. Det 

gavs exempel på hur definitioner skulle kunna se ut där bland annat digital kommunikatör, 

strategisk kommunikatör och projektkommunikatör kom på tal. En motsägelse till det smala 

perspektivet uppkom och det blev tydligt att det istället borde läggas fokus på en bredare 

definition kring yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen, vilket stärks av citatet 

nedan: 

 
“Yrket kommunikatörer eller branschen är ju så otroligt bred och det finns så många 

grejer man kan göra. Vissa definierar det ganska brett och andra definierar det 

ganska smalt och jag lutar nog mer åt den breda definitionen” - Michael Jäderlind, 

Sveriges Kommunikationsbyråer.  

 

Tolkning/Analys 

Det framgick ur diskussionen kring om kommunikationsyrket borde fokusera på att definiera 

sig att organisationer som omsluter kommunikationsyrket även för detta resonemang internt, 

samt att åsikterna är varierande vilket kan tyda på att de olika respondenterna har olika 

upplevelser när det gäller den frågan. Respondenterna poängterade vikten av att ha 

definitioner inom kommunikationsyrket för att skapa en tydlighet både internt och externt. 

Detta överensstämmer med Fortune’s undersökning som visar att utan en klar definition vad 

yrkesrollen innebär och vilket värde som skapas kan vem som helst kalla sig för 

kommunikatör (Hutton, m.fl, 2001). Det kan antas skapa en stor förvirring kring vad 

kommunikationsyrket gör för skillnad och vilket värde de tillför i ett större 

samhällsperspektiv. Larsson (2011: 307-308) säger att typifiera olika roller ger en ökad 

förståelse för hur organisationer är uppbyggda, och forskningen visar på att det bör utgå ifrån 

vilka arbetsuppgifter personen har. Detta ser vi exempel på från intervjusvaren då ett förslag 

var att definiera kommunikationsrollerna på en mer specifik nivå. Det leder till att 

medarbetare får bättre koll på varandra och chefer vet vad som förväntas av de anställda. 
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Löneaspekten är också något som därför kan antas bli bättre då kommunikationsutövaren kan 

svart på vitt förklara vad den arbetar med och därefter få rätt ersättning.  

 

Likväl som det finns de som vill definiera, finns det även de respondenter som är tveksamma 

om det är nödvändigt. Denna tveksamhet om att definiera kommunikationsyrket kan bli 

påverkade av hur andra ser på yrkesrollen då Svensson och Ulfsdotter (2009: 15) menar att 

beroende på vilken syn människor har på ett yrke så formas även deras sätt att förstå 

omvärlden och samhällsstrukturen. Detta kan då leda till att människor ser 

kommunikationsyrket mer som en hobby och något som är oklart än att det är ett riktigt 

arbete. Med det i åtanke finns det argument som kan stärka den möjligtvis negativa bild av 

yrket som har skapats, då det inte tas på ett seriöst sätt.  

 

Av de tio respondenterna så är det endast en respondent som har en utbildning inom 

kommunikation där resterande respondenter från grunden är ekonomer, statsvetare och 

civilingenjörer. Vid ett tillfälle menade en respondent att om det skulle det bli krav på att 

kommunikatörer måste ha en utbildning inom kommunikation skulle många inom 

kommunikationsbranschen inte kunna arbeta med det som de gör idag och det skulle 

troligtvis drabba fler av de intervjuade respondenterna, vilket ändå visar att vem som helst 

kan arbeta med kommunikation idag. Däremot menar Gower (2006) att det kan vara bra att få 

in nya perspektiv från andra yrkesområden då detta kan ge en nyansering till 

kommunikationsyrket. Likväl som det kan vara positivt finns det även en negativ aspekt då 

det kan bli att personer inte har kunskap om kärnämnet som just är kommunikation. För att 

arbeta inom branschen kan det antas underlätta att först utbilda sig inom kommunikation för 

att få grunden, och sedan läsa till ett biämne om specialisering önskas.  

6.3 Branschglidningen bidrar till den breda yrkesrollen 

Beskrivning 

Enligt David Orlic på Sveriges Kommunikationsbyråer förändras tiden vi lever i genom stora 

krafter och det påverkar även strukturer i dagens organisationer, som alla måste förhålla sig 

till. Han tar upp ett exempel på branschglidning genom att beskriva hur 

kommunikationsavdelningar och marknadsavdelningar konvergerar idag men menar att 
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historiskt sett har dessa två discipliner haft helt olika roller att spela i en organisation. 

Följande citat beskriver hur stor innebörd ordet kommunikation har fått och David Orlic 

förklarar problematiken med att samla olika arbetsområden under en kategori:  

 

“Det vi ser nu är att alla discipliner smälter samman. Intern- och 

externkommunikation blir ett på grund av den tekniska utvecklingen som skapat en 

radikal transparens och insyn i processerna och strukturerna inuti bolag. Det innebär 

att internkommunikation, som tidigare handlat mycket om medarbetar- och 

policyarbete, idag kan omsättas i extern kommunikation, anseendefrågor och till och 

med marknadsföring (...) men många i vår bransch bryr sig inte om såna här 

distinktioner, utan använder ordet kommunikation oavsett vilken disciplin de pratar 

om” - David Orlic, Sveriges Kommunikationsbyråer.  

 

En annan respondent, Kaj Flick på PRECIS ser branschglidningen som en integration mellan 

olika discipliner såsom kommunikationsavdelningar, PR-byråer och marknadsavdelningar 

och menar på att professionella inom branschen måste få mer kunskap kring alla dessa 

områden. Detta bekräftas ytterligare som ett aktuellt begrepp då även organisationer som 

omsluter kommunikationsyrket diskuterar detta internt: 

 

“Branschglidning är något som vi diskuterar i Sveriges Kommunikationsbyråer som 

innebär att alla byråer rör sig i en riktning, eller snarare att alla rör sig åt olika håll” 

- Michael Jäderlind, Sveriges Kommunikationsbyråer.  

 

Det finns en samstämmighet att när samhället blir komplext blir även organisationerna det 

och de menar att rörelsen inom kommunikationsdisciplinen ses som en konsekvens av detta. 

Gabriella Ringvall från Juseks professionsförening för kommunikatörer uttrycker att personer 

som har arbetat länge vill utvecklas i sin roll för att kunna bemöta omvärldens krav. Vidare 

beskriver hon att förflyttningen mellan intern- och extern kommunikation, HR och 

marknadsföring går samman och att kommunikationsyrket därför många gånger arbetar med 

ledarskapsfrågor. Något som även presenterades som ett vanligt fenomen var att 

kommunikatörer blir inblandade med att driva HR-frågor som de varken har tid eller får 

betalt för att göra. Detta bekräftas genom citatet nedan: 
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“En kommunikatör får vara inblandad i väldigt många områden, vilket förstås är 

jättekul men det kräver också mycket av en som person” - Maria Niemi, DIK.  

 

Maria Niemi från DIK förklarar vidare att en kommunikatör måste bli bättre på att sätta 

gränser och poängterar att om arbetsuppgifterna överstiger det som är utöver arbetstid ska 

personen kompenseras för det, eftersom att tjänsten har förändrats. Kommunikationsyrket 

visade sig vara mångsidigt utifrån resultatet och intervjupersonerna förklarar att 

arbetsuppgifterna är väldigt varierande där de uttrycker att den gemensamma nämnaren för en 

yrkesverksam är att utveckla varumärken, bygga relationer och nå uppsatta mål. En 

respondent belyser även att oavsett hur och var kommunikatören befinner sig i organisationen 

ska denne alltid arbeta aktivt med att förstärka förtroendet och attityder för den verksamhet 

den arbetar för. En övervägande del från respondenterna anser att de traditionella 

arbetsuppgifterna som att skriva, kunna hantera språket och att ha grundläggande kunskap 

inom kommunikation fortfarande är viktigt samt poängterar att kommunikationsyrket 

däremot har gått från en producerande roll till en mer strategisk.  

 

Tolkning/Analys 

Ett nytt begrepp som respondenterna lyfte i undersökningen var branschglidning och det 

upplevs vara ett aktuellt fenomen i dagens kommunikationssamhälle. Respondenterna 

förklarar att det sker en förskjutning bland olika discipliner inom kommunikationsbranschen 

vilket Falkheimer och Heide (2014) menar är vanligt för moderna organisationer och att det 

behövs för att alla ska arbeta nära organisationens identitet. I och med branschglidningen 

förändras även många tjänster och personer kan bli inblandade i fler saker än tidigare. Detta 

kan antas vara ett effektivt sätt att spara tid då till exempel internt material även kan 

publiceras externt. Det kan däremot ha sina nackdelar då dessa personer kan få en väldigt hög 

arbetsbelastning som kan leda till missnöje.  

 

Enligt rollforskarna Broom och Smith går det att dela in kommunikationsyrket i fyra olika 

roller: experten, lotsen, problemlösaren och teknikern (Dozier, 1992). Kritiken mot detta 

menar att de tre första rollerna går ihop och att teknikern står ensam (Larsson, 2011: 309). I 

undersökningen framgick det inte vilka specifika roller respondenterna har utan de 

förklarade, precis som kritiken säger, att rollerna mer går ihop idag. Det går därför att dra en 
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parallell till branschglidningen och diskutera om den breda yrkesrollen faktiskt har vuxit fram 

genom detta fenomen. Hade inte branschglidningen skett så hade möjligtvis inte 

arbetsuppgifterna blivit så varierande vilket då hade lett till att yrkesrollen blivit smalare och 

det hade blivit enklare att placera kommunikationsutövare i specifika roller som exempelvis 

experten eller lotsen.  

 

Digitaliseringen ställer nya krav på kompetenser och arbetssätt för kommunikationsyrket och 

forskning visar att yrkesrollerna går mot en mer strategisk roll istället för att ha en 

producerande roll (Johansson, Heide, 2008: 116). Det visade sig från respondenterna att de 

ansåg sig själva ha en mer strategisk roll då de arbetat länge inom kommunikationsbranschen. 

Därför finns det underlag till att argumentera för att det är juniorer inom branschen som får 

producentrollen och att det är de mer erfarna seniorerna som har de mer strategiska rollerna i 

organisationen. Detta resonemang är inte förvånande då det kan antas att de som arbetat länge 

inom branschen har mer erfarenhet och kunskap samt att de ska lära och utbilda de juniora 

som oftast har en mer producerande roll i början.  

6.4 Utvecklingen ställer nya krav på kommunikationsyrket 

Beskrivning 

Efter att ha ställt frågan om hur företrädarna ser på kommunikationsyrkets utveckling svarade 

några respondenter att utvecklingen har att göra med att kommunikatörer har blivit mer 

professionella i sin yrkesroll. Jennifer Sköld från DIK betonar att organisationer har förstått 

vikten av att ha en kommunikatör i ledningsgrupper samt att låta dessa vara delaktiga i 

projekt från början. Detta bekräftas även genom ett resonemang kring att 

kommunikationsyrket har fått en plats i organisationen där andra vet deras betydelse vilket 

leder till att arbetet blir effektivt. Däremot menar majoriteten av respondenterna att 

utvecklingen främst har påverkats av digitaliseringen. Michael Jäderlind från Sveriges 

Kommunikationsbyråer, som har arbetat i kommunikationsbranschen i cirka 20 år förklarar 

att utvecklingen har gått från att alla tittade på TV och att det inte fanns några smartphones 

till hela internets genomslag. Samma respondent stärker detta genom ytterligare ett citat: 
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“Jag tror framförallt att det är den tekniska utvecklingen som har skapat en 

samhällsförändring som i sin tur har utvecklat kommunikationsbranschen” - Michael 

Jäderlind, Sveriges Kommunikationsbyråer.  

 

Digitaliseringen har fört med sig nya kanaler vilket respondenterna menar ställer andra krav 

på kommunikationsyrket att kunna nå ut med sina budskap och att det blivit en högre medial 

konkurrens, detta stärks i följande citat där respondenten utgår från sina egna arbetsplats på 

Stora Enso: 

 

“Vi vill inte vara en traditionell kommunikationsavdelning som bara gör the basics. 

Omvärlden triggar oss att bli bättre, smartare och hela tiden hitta nya sätt” - Ulrika 

Lilja, Sveriges Kommunikatörer.  

 

Vidare förklarar Ulrika Lilja att hon ser det som en positiv utveckling då det idag går att mäta 

i större utsträckning eftersom att allt är mer digitalt, vilket hon även anser är viktigt. 

Diskussionen kring kommunikationsyrkets utveckling landade i ett resonemang om att 

digitaliseringen inte har förändrat innebörden av god kommunikation utan att det endast har 

förändrat villkoren för hur en yrkesverksam ska kommunicera. Utifrån detta uttryckte de att 

träffsäkerheten kommer bli utmanande i framtiden och att en yrkesverksam inom 

kommunikationsbranschen måste bli skarpare och mer precisera budskapen eftersom det är 

mycket brus. Ett flertal respondenter påpekar att det är hastigheten som skiljer sig från hur 

kommunikationen sköttes förr och hastighetsförändringen förtydligas genom detta citat: 

 

“Tiden som står till förfogande blir kortare och kortare, vi har gått från deadline till 

online och den utvecklingen fortsätter, inte minst genom digitaliseringen” - Per 

Mossberg, Sveriges Kommunikatörer.  

 

Martin Petersson från PRECIS håller med om att tiden har påverkat kommunikationsyrket 

men vill ändå poängtera vikten av att tänka efter blir allt större vilket Martin Petersson menar 

skapar en utmaning att se till att läsa på och få ett tillräckligt djup i sitt arbete. Det finns en 

enighet bland respondenterna där de förklarar att kommunikationsyrket ständigt handlar om 

lärande och omvärldsorientering. Vidare menar många respondenter att en yrkesverksam 
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inom kommunikationsbranschen måste tycka om att förutsättningarna inte är förutbestämda 

och att aldrig erkänna sig som klar utan hela tiden värdesätta lärandet. Detta ansågs även vara 

en utmaning vilket presenteras i följande citat där det framgår att en yrkesverksam ständigt 

behöver vara medveten om att vad som helst kan hända:  

 

“Jag tror att utmaningen är att följa med i de stora omvärldsförändringarna och 

hålla hårt i nyfikenheten. Att inte för en sekund tro att vi vet något – för det gör vi 

inte” - David Orlic, Sveriges Kommunikationsbyråer.  

 

En annan utmaning som kommunikationsbranschen står inför i framtiden beskrivs genom 

nedanstående citat: 

 

“Det här är ett mångdimensionellt yrke så jag tror att en utmaning är just 

mångfalden. Det ser inte bra ut på alla håll, även fast det blir bättre hela tiden. Det är 

ofta homogent men det borde bli mer heterogent och detta måste 

kommunikationsbranschen tänka på för att vara representativ i hela 

samhällsbredden” - Martin Petersson, PRECIS.  

 

Efter att ha ställt frågan vad företrädarna tror är viktigt för framtida rekryteringar, svarade 

majoriteten av respondenterna att det kommer ställas högre krav på nya kompetenser inom 

kommunikationsbranschen. Det visade sig att en kommunikatör har en förväntning på sig att 

både vara en generalist men samtidigt ha spetskompetens inom ett område, som till exempel 

sociala medier. Två specifika kompetenser lyftes som aktuella inom kommunikationsyrket 

och det är att yrkesverksamma ska vara analytiska och strategiska. Ett perspektiv visar att 

dessa två kompetenser krävs för att kunna bedöma en situation i fall det behövs en enkel eller 

en mer komplicerad åtgärd då det ofta handlar om att bedöma en situation snabbt. Ett annat 

perspektiv menar att analytisk och strategisk är viktiga nyckelkompetenser för att kunna 

anpassa sina budskap och vara en god lyssnare gentemot sina intressenter.  

 

Däremot beskrivs problematiken kring kombinationen av generell kunskap och 

spetskompetens där de menar att ett sammansatt team med olika färdigheter och kompetenser 

kompletterar varandra bättre. Ett generellt resultat som framgick var att flertal respondenter 
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ändå anser att en yrkesverksam behöver ha spetskompetens idag för att kunna sticka ut. 

Martin Petersson från PRECIS anser att det inte bara är viktigt att vara en bra kommunikatör 

utan att ha en sakkunskap om något ämne, detta poängterar Martin Petersson är något som 

kommer bli allt viktigare i framtiden.  

 

Tolkning/Analys 

Den bakomliggande orsaken till kommunikationsyrkets utveckling är enligt respondenterna 

digitaliseringen vilket för med sig en mängd möjligheter men även utmaningar för yrket. För 

att kommunikationsbranschen ska kunna bemöta framtiden behövs det en öppenhet gentemot 

förändringar i form av att acceptera den utveckling som digitaliseringen för med sig (The 

Global Communications Report, 2016). Ett resonemang utifrån resultatet är att 

digitaliseringen både förändrar på mikro- och makronivå vilket betyder att arbetssättet 

förändras för yrkesverksamma men att det också påverkar hur samhället och individer tar till 

sig information. Den nya trenden idag är att det är användare av olika medier som styr 

budskap, kanalval eller tidpunkt och inte avsändaren (Eriksson, 2017: 19). Det betyder att 

organisationer behöver lägga ännu mer fokus på att värna om relationerna till sina 

intressenter, vilket även Mahoney (2011) även stärker när det gäller att arbeta med strategisk 

kommunikation. Detta är något som kommunikationsbranschen måste förhålla sig till 

eftersom att det kommer bli svårare för organisationer att vinna det mediala utrymmet när det 

bara blir svårare att nå ut i bruset.  

 

Genom kommunikationsbranschens utveckling finns det ett tydligt mönster som visar att 

kommunikation har gått från propaganda där budskapen skulle produceras ut snabbt för att 

påverka människor (Larsson, 2005: 49). Idag behöver kommunikation ha hög kvalite, bra 

budskap och vara sanningsenliga då det inte går att kommunicera ut något som inte stämmer 

(Johansson, Ottestig, 2011). Denna utveckling framgick utifrån respondenternas svar då de 

anser att kommunikationsyrket har blivit mer professionellt och att det nu finns tydliga 

riktlinjer att förhålla sig till. Däremot blev det tydligt att utvecklingen i framtiden medför 

utmaningar som kommunikationsyrket kommer ställas inför. En utmaning som 

kommunikationsyrket har tampats med men som kommer fortsätta vara aktuell är att de 

måste bevisa vilket värde de medför till organisationen de arbetar för. Trots att 

ledningsgrupper många gånger har förstått vad kommunikation kan göra finns det fortfarande 
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en osäkerhet kring vad en kommunikatör gör. Därför måste mätning av 

kommunikationsinsatser bli mer implementerat och centralt eftersom då kan kommunikatörer 

visa hur arbetet ska bli ännu mer effektivt i organisationen (Johansson, Olsson, 2013).  

 

Trots att respondenterna anser att mätning av kommunikationsinsatser är viktiga menar 

Watson (2012) att det är vanligt att de mer blir en diskussion inom organisationerna än en 

faktisk handling. Anledningen till detta kan vara att tid eller resurser inte alltid finns, samt att 

organisationer inte har den kunskap kring vad eller hur mätningen ska ske. Forskning kring 

att mäta kommunikationsinsatser blir allt mer central idag för att kunna visa hur 

organisationer ska kunna nå sina organisatoriska mål (Gregory, 2001). Detta resonemang 

ligger till grund för att dagens medielandskap blir komplext och därför kan det antas vara 

viktigt att forska om detta eftersom det då blir lättare att hitta nyanserade strategier att 

använda sig av.  

 

Enligt vår studie finns det en enighet om att kommunikationsyrket är attraktivt men 

företrädarna menar på att för att kunna arbeta inom branschen måste personen vara 

förändringsbenägen och veta att ingen dag blir den andra lik. Falkheimer och Heide (2003: 

153) menar att en modern kommunikatör behöver se till omvärldens förändringar för att 

kunna ta ställning om det är något som kommer påverka den egna organisationen. Detta leder 

till att kommunikationsyrket aldrig får sluta lära sig nya saker då en samhällsförändring kan 

vara till stor fördel att använda sig av i exempelvis kampanjer likväl som det kan vara en 

negativ förändring som kommer påverka organisationen på ett dåligt sätt.  

 

6.5 Hög status i kommunikationsyrket 

Beskrivning 

Det finns en samstämmighet bland respondenterna när de blev tillfrågade vilken status 

yrkesrollen har idag, där de ansåg att statusen aldrig har varit högre.  Statusens utveckling 

beskrivs från att ingen visste vad en kommunikatör gör till att nu förstår människor vikten av 

kommunikation därför att det syns på ett helt annat sätt än vad det gjorde förut. Det visade sig 

även att högre chefer ser värdet av kommunikation och förklarar att det läggs mer resurser på 

att anställa professionella kommunikatörer och det beskriver respondenterna som en 
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statusförskjutning. Martin Petersson från PRECIS bekräftar detta men menar samtidigt att det 

kan bli bättre: 

 

“Företag och organisationer lägger mer resurser på det här, frågorna kommer högre 

upp i organisationerna och det blir viktigare att förhålla sig till omvärlden på ett bra 

sätt, och det gynnar statusen för vår yrkeskår, men det kan bli bättre” - Martin 

Petersson, PRECIS.  

 

Att statusen var hög var det inga tvivel på, men ett resonemang som uppkom var att det 

handlar om att kommunikation kring ett varumärke är viktigt när det gäller 

statuskomplexiteten i det informationssamhälle vi lever i idag: 

 

“Jag anser att yrket har väldigt hög status. Det händer mycket i en affärsverksamhet 

och allting måste vid någon tidpunkt kommuniceras. Ett varumärke är så oerhört 

värdefullt och sköter man inte kommunikationen runt det så riskerar trovärdigheten 

att försvinna” - Ulrika Lilja, Sveriges Kommunikatörer.  

 

Att kommunikationsyrkets status kan vara varierande framgick även i resultatet och ett 

perspektiv på detta är att i de moderna organisationerna har kommunikatören en hög status 

eftersom att medvetenheten finns om att deras arbete bidrar till organisatoriska mål. Det 

andra perspektivet menar istället att statusen beror på hur länge personen har arbetat inom 

kommunikationsbranschen samt om denne ingått i förändringsarbeten inom en viss 

organisation. Om personen har varit med i organisationens utveckling menar respondenterna 

att det kan resultera i ett erkännande om högre status av andra anställda då det bevisar ett 

värde till affärsnyttan. Det finns tecken på att den externa statusen däremot kan vara låg bland 

människor som inte förstår innebörden av yrket och en missuppfattning om att det endast 

handlar om reklam, vilket citatet nedan visar: 
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“En kommunikatör har en hyggligt bra status i många skikt i samhället idag och det 

finns inga tecken på imageproblem i storstäderna. Men människor som blandar ihop 

yrkesrollen med reklam och som har en negativ inställning till det kan lätt uppleva att 

yrket har låg status (...) Men ju mer man vet om det, desto bättre tycker man om och 

förstår vilken nytta yrkesrollen gör” - Kaj Flick, PRECIS.  

 

Tolkning/Analys 

När intervjufrågan om kommunikationsyrkets status ställdes blev det självklart att alla 

respondenter tycker att statusen aldrig har varit högre än vad den är idag. Resultatet visar att 

en hög status kan bero på att moderna organisationer förstår att kommunikation bidrar till 

organisatoriska mål och det stärker även Heide m.fl (2012: 17-18) i sin forskning som visar 

att statusförskjutningen beror på chefernas inställning till kommunikation. Däremot fanns det 

varierande tankegångar om vad som kan ligga bakom en låg status internt i 

kommunikationsbranschen utifrån respondenterna, vilket även kan kopplas till vad Heide m.fl 

(2012: 17-18) menar att kommunikationsfrågor inte alltid hamnar på chefers agenda och att 

medarbetare kan uppleva att det är problem med kommunikationen på sina arbetsplatser. 

Därför går det att föra en diskussion kring hur hög den interna kommunikationsstatusen är. 

Baserat på de respondentintervjuer som genomfördes i studien finns det inga tecken på att 

säga att den är låg, men det finns underlag att säga att den kan vara av varierande karaktär 

beroende på vilken organisation personen befinner sig i.  

 

Ett genomgående mönster från undersökningen är att statusen för kommunikationsyrket 

externt beror på att fler personer idag har kunskap om vad en som arbetar med 

kommunikation gör då dennes arbete blir allt mer synligt. Detta resultat stärks av budorden 

från European Communication Monitor (Tench, m.fl, 2017) som menar att en professionell 

kommunikatör fungerar som en spindel i nätet som är sammankopplad med olika aktörer, allt 

från den egna organisationen, intressenter till samhället i stort. Däremot måste utövaren vara 

pålitlig och arbeta efter etiska och moraliska värderingar som enligt budord nio kan leda till 

förbättring och högre förtroende för sina externa intressenter (ibid). Det kan därefter leda till 

en högre status för yrkeskåren gentemot samhället i stort.  
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6.6 Kommunikationsyrket har ansvaret för den externa legitimiteten  

Beskrivning 

När respondenterna blev tillfrågade vilka de anser har ansvar att öka den externa legitimiteten 

för kommunikationsyrket var det en enighet om att det är de yrkesverksammas egna ansvar, 

och ingen annans. Martin Petersson från PRECIS förklarar att kommunikatörer inte kan 

förvänta sig att någon annan ska öka den externa legitimiteten och belyser att vi får de 

förtroende vi förtjänar. Vidare menar han att om en kommunikatör gör ett bra arbete, har god 

etik och moral så kommer det att skapas ett värde vilket framkallar respekt och detta är något 

som tar tid och inte sker över en natt. De övriga respondenterna höll med om att det är 

kommunikationsyrkets egna ansvar att öka den externa legitimiteten, vilket framgår genom 

följande citat: 

 

“Ansvaret för att hjälpa kommunikatörer att öka den externa legitimiteten ligger 

huvudsakligen hos kommunikatörerna själva genom att i handling, i 

vardagsverksamheten, tydliggöra den nytta man gör. Och att också kunna vara 

transparenta gentemot omvärlden och internt” - Per Mossberg, Sveriges 

Kommunikatörer.  

 

Resultatet visar att kommunikationsyrket behöver bli bättre på att lägga större vikt på att 

förklara vad de gör för skillnad i en verksamhet. Däremot fanns det ett argument att det också 

ställs krav på tillträde till vissa forum, såsom till exempel ledningsgrupper. Gabriella Ringvall 

på Juseks Professionsförening för kommunikatörer menar att ingen chef kommer tala om att 

en kommunikationsansvarig ska sitta med i ledningsgruppen, och då gäller det att ha den 

insikten själv, träda fram och förklara hur ens arbete gör skillnad.  

 

Det framgick även att det finns ett ansvar i den akademiska världen som till exempel 

universitet som ska skapa rätt förutsättningar för att möta kraven som 

kommunikationsbranschen ställer men hälften av respondenterna lyfter ändå att ansvaret 

ligger hos organisationer som omsluter kommunikationsyrket. Kaj Flick förklarar att 

legitimitetsfrågan är en nyckelorsak till varför PRECIS grundades och han beskriver hur 

42 



 

organisationen arbetar för att öka legitimiteten i form av att sätta upp ramar för vad som får 

göras och inte inom PR-branschen. Det som är framträdande av samtliga respondenter är att 

organisationerna driver legitimitetsfrågor för att stötta, utbilda och rådgiva både 

kommunikatörer och PR-byråer för att öka den externa legitimiteten. Däremot beskriver 

Ulrika Lilja, styrelseledamot på Sveriges Kommunikatörer hur legitimitetproblematiken ser 

ut i följande citat:  

 

“Först och främst tror jag inte att vi ska prata om låg legitimitet för det skapar i sig 

ett samtal. Vi ska istället erbjuda verktyg, relevanta kurser, inspirerande 

föreläsningar och självförtroende. Det handlar om att skapa goda förutsättningar att 

vara effektiv i sitt jobb” - Ulrika Lilja, Sveriges Kommunikatörer.  

 

Tolkning/Analys 

Att det är kommunikationsutövarnas egna ansvar att öka den externa legitimiteten var det 

ingen tveksamhet om efter respondenternas intervjusvar. De var överens om att 

kommunikatörer och PR-konsulter behöver agera professionellt i sina yrkesroller för att 

uppnå extern legitimitet och detta resultat tyder på, precis som Merkelsen (2011) säger att 

professionalisera sin yrkesroll bidrar till ökad legitimitet och förtroende gentemot samhället. 

Det spelar ingen roll om du är en professionell kommunikatör eller PR-konsult, för om du har 

låg legitimitet är det ingen som kommer fram till dig och säger det, utan det är en 

självinstinkt som alla yrkesverksamma måste ha idag, för att skapa gott arbetsklimat inom 

kommunikationsbranschen. 

 

Något som forskare belyser som en nyckel till att professionalisera sin yrkesroll är utbildning 

och där kommunikativa kompetenser värderas högt (Merkelsen, 2011). Detta utmärktes även 

i resultatet där respondenterna menar att den akademiska världen har ett ansvar att se till att 

studenterna får rätt förutsättningar som branschen kräver. Däremot ställer sig forskare kritiska 

till att professionaliseringen handlar om en uppsättning kompetenser och menar istället att 

utövare ska ha en bra attityd och en önskan om att hjälpa sina kunder (Parsons, 2008: 10). 

Organisationer som omsluter kommunikationsyrket har även ett ansvar utifrån studiens 

resultat, där företrädarna betonar att de ska finnas där för rådgivning kring till exempel 

utbildning och legitimitetsfrågor. Som yrkesverksam kan det upplevas finnas många att vända 
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sig till idag men det som måste lyftas som ett huvudresultat är att det inte är någon annan än 

de yrkesverksamma själva som står för huvudansvaret.  

 

Hur yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen ska kunna öka den externa 

legitimiteten handlar mycket om att vara modig och våga stå upp för sin yrkeskår, samt att 

stolt kunna visa på vilket värde de medför till organisationen som de är verksamma inom, 

vilket även The Global Communication Report (2016) anser är viktigt för 

kommunikationsbranschens utveckling. Därför gäller det att arbeta efter etiska riktlinjer som 

både Sveriges Kommunikatörer och PRECIS har tagit fram som stöd, vilka innebär att vara 

öppen, ärlig och att inte vilseleda sina målgrupper (Eriksson, 2017: 66-70). Utifrån resultatet 

framgick det tydliga mönster att det handlar om att säga sanningen och arbeta transparent, 

precis som Parsons (2008:8) förklarar ingår i de fem etiska pelarna. Med utgångspunkt i det 

går det att argumentera för att yrkesverksamma måste ha i åtanke att när allt går snabbt i och 

med nya kanaler, sprids både positiva men även negativa nyheter kring ett varumärke. På 

grund av detta är det viktigt att ha koll på sina egna och organisationens värderingar och att 

de är tydligt uttalade, och det är ännu viktigare i större organisationer som har ett 

framgångsrikt varumärke, enligt Merkelsen (2011).  

 

I undersökningen framgick det inte om företrädarna ansåg att det var varken låg eller hög 

legitimitet för kommunikationsbranschen, men däremot visade det sig att de organisationer de 

företräder arbetar med legitimitetsfrågor. Det finns en historisk aspekt på detta, att 

kommunikationsbranschen fortfarande har tankegångar tillbaka till uppbyggnadsperioden 

som präglades av propaganda och missvisande information (Larsson, 2005: 49). Detta 

resonemang känns väldigt gammalt och något som var aktuellt förr och idag borde 

yrkeskåren vara medvetna om att deras arbete gör skillnad på ett rättvist sätt. Det är dessutom 

vanligt att organisationer idag använder sig av policys för hur de ska vara etiska i sitt arbete 

och det är även denna typ av regelbok som ligger till grund för organisationers kultur, vilket 

även Fawkes (2012: 866) menar på.  
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7. Slutsatser och slutdiskussion 

Resultatet och analysen i föregående kapitel utgör ett underlag där vi kan dra slutsatser som 

hjälper oss att nå studiens syfte, vilket är att undersöka hur företrädare för organisationer som 

omsluter kommunikationsyrket ser på yrket idag och dess framtida utveckling, samt ta reda 

på vems ansvaret är att öka den externa legitimiteten. I vår studie är slutsatsen att det finns en 

delad mening kring om yrkeskåren har låg extern legitimitet, och respondenterna ställde 

många gånger frågan tillbaka till oss som en motreaktion till om tesen att 

kommunikationsyrket har låg extern legitimitet är ett rykte som startats, eller om det är 

kommunikationsbranschens egna kollektiva dåliga självförtroende i frågan. Det framgick att 

respondenterna inte har mött denna diskussion utanför branschen vilket därför kan betyda att 

detta samtal förs internt bland yrkesutövare.  

 

Branschglidning kan, utifrån resultatet sett, vara något som påverkar legitimiteten för 

yrkesrollen både internt och externt. Yrkesutövare inom kommunikationsbranschen får en 

stor utmaning att dels bredda sig på grund av nya arbetsuppgifter samt även ha en 

spetskompetens inom ett visst område för att kunna sticka ut. I och med branschglidningen 

blir den senare delen allt svårare då det mer och mer blir att utövare måste kunna lite om allt 

då rollen blir otydligare och större, vilket även ställer krav på chefer som måste bli bättre på 

att sätta gränser. Däremot har kommunikationsutövare själva ett ansvar när det gäller att sätta 

gränser och bevisa sitt värde för organisationer. Trots att ledningsgrupper och chefer har en 

bättre förståelse för hur kommunikation kan bidra till framgång blir en av de största framtida 

utmaningarna för kommunikationsyrket att fortsätta stärka yrket genom att bevisa ett 

mervärde. Det kan göras, om inte enklare idag genom mätning av kommunikationsinsatser, 

och det måste bli mer centralt i organisationer. Kommunikationsavdelningar och andra 

kommunikativa instanser har alla verktyg i och med digitaliseringen för att kunna skapa ett 

bättre självförtroende internt som sedan kommer att lysa ut även externt. Enligt de resultat 

som framkommit i vår undersökning handlar det om att först förankra yrkesrollen internt med 

tydliga arbetsuppgifter och riktlinjer för att sedan öka förståelsen för omvärlden genom ett 

gediget arbete som ska präglas efter branschens normer.  
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Under intervjuerna fick vi förklarat för oss att organisationerna som ingår i studien bland 

annat grundades på grund av legitimitetsfrågor och att de dagligen arbetar med att utveckla 

och stötta sina medlemmar och medlemsföretag inom området. Dessa organisationer har även 

ett framtidsperspektiv kring yrkesroller inom kommunikationsbranschen där de internt 

försöker att definiera på olika sätt, men där företrädarna anser att det är svårt. Med detta som 

grund finns det en upplevd känsla av att denna studie är aktuell och kan vara användbar även 

utanför den akademiska världen. Detta eftersom att organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket kan behöva nyanserade riktlinjer över hur de ska fortsätta sitt arbete 

med att öka förståelsen och förtroendet för befattningen. Vi lever i en värld där organisationer 

påverkas av yttre faktorer som till exempel Metoo-kampanjen vilket leder till att studiens 

organisationer måste ta ett större ansvar, vara rätt i tiden och delta i rådande diskussioner som 

kommer att påverka de olika yrkesrollerna inom kommunikationsbranschen.  

De organisationer som ingår i studien arbetar mot samma mål men på olika sätt och utan att 

göra för stora jämförelser mellan dessa, går det att se att deras syn på vad en kommunikatör 

är skiljer sig beroende på vilken organisation som respondenten företräder. Innan varje 

intervju förklarade vi för respondenterna att studien kommer att benämna alla olika roller 

inom kommunikationsbranschen under ett samlingsnamn, yrkesverksamma inom 

kommunikationsbranschen för att minska förvirring. Trots samlingsnamnet upplevdes det inte 

komma till sin rätt utan respondenterna förtydligade att deras svar antingen lutade mot 

PR-konsulten eller mot kommunikatören. Detta bevisar att det kan vara svårt att ha ett 

samlingsnamn för alla kommunikationsroller då de har olika uppdrag, kunder och 

arbetsgivare men gemensamt för alla roller är att de arbetar med kommunikation.  

 

I ett tidigt skede i studien hade vi, tillsammans med teori och tidigare forskning kring ämnet 

skapat en bild av att definitionsproblematiken kring kommunikationsrollen är stor och något 

som borde bli mer centralt i dagens organisationer. Efter intervjuerna med företrädarna för 

organisationerna som omsluter kommunikationsyrket upplevde vi att titulera sig som 

kommunikatör idag och i framtiden är komplicerat eftersom att yrkesrollen har blivit en 

alltför omfattande befattning. Vi är övertygade om att en kommande trend för att definiera 

kommer att utgå ifrån vilka arbetsuppgifter den yrkesverksamma tillhandahåller vilket leder 

till att yrkesrollerna inom kommunikationsbranschen blir smalare och mer specifika. 
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Detta bidrar till att denna attraktiva bransch kan rekrytera personer med de kompetenser som 

krävs för att rätt person ska hamna på rätt plats.  

 

Digitaliseringen för med sig höga krav på nya kompetenser vilket förändrar organisationers 

strategier att nå ut till sina målgrupper. Det blir en ökad medial konkurrens då det uppstår 

mycket brus samtidigt som att kommunikationen idag och framåt kommer att vara på 

användarens villkor. Sociala medier som fenomen är under ständig förändring och ser vi till 

framtiden är det en resa som kommunikationsbranschen vill vara en del av och utvecklas 

inom. Omvärlden vill fortsätta se sina mammor använda snapchat och interagera med 

organisationer och företag genom deras instastories, och det är de yrkesverksammas inom 

kommunikationsbranschens ansvar att se till att det sköts på ett snyggt sätt.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång uppkom det tankar kring hur fortsatt forskning skulle kunna 

genomföras. Ett förslag, med denna studie som grund skulle kunna vara att genomföra en 

större komparativ studie mellan organisationerna som omsluter kommunikationsyrket. Då 

ställs DIK, Jusek och Sveriges kommunikatörer mot Sveriges kommunikationsbyråer och 

PRECIS. Denna uppdelning baserar sig på att de tre förstnämnda arbetar mot den enskilda 

kommunikatören medan de två sistnämnda har PR-byråerna som sitt fokusområde. Detta för 

att kunna se skillnader och likheter mellan de olika organisationerna.  

 

Ett annat förslag är att avgränsa studien och att endast se om organisationer som omsluter 

kommunikationsyrket tar ansvar i att öka den externa legitimiteten för yrkeskåren. Detta 

genom att göra en större kvantitativ undersökning av organisationernas medlemmar och för 

att på så sätt ta reda på, genom en enkätundersökning om organisationerna tar ansvar i frågan.  
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Bilaga 1. Intervjumanual 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vad arbetar du med och hur länge har du varit aktiv inom kommunikationsbranschen? 

2. Hur kommer det sig att du engagerar dig i _____ (organisationen som de företräder) och 

hur länge har du gjort det? 

3. Vad tror du att ni i styrelsen kan bidra med? Är det något som du tycker att du bidrar med? 

4. Har du en akademisk utbildning inom Medie- & Kommunikationsvetenskap? 

Kommunikatörens yrkesroll: 

4. Hur skulle du beskriva kommunikationsyrket idag? Vilken status anser du att yrket har? 

5. Vilka egenskaper anser du är relevanta för en yrkesverksam inom 

kommunikationsbranschen?  

6. Vilken syn har du på kommunikation? 

7. Kommunikativa organisationer är något som ofta återfinns inom kurslitteraturen, hur skulle 

du beskriva en sådan organisation? 

Kommunikationsbranschens utveckling: 

8. Hur tycker du att kommunikationsbranschens har utvecklats under din tid som 

yrkesverksam?  

9. Vilka utmaningar tror du att kommunikatörer/PR-konsulter kommer att ställas inför i 

framtiden?  

10. Vilka kompetenser tror du att kommunikationschefer/byråchefer letar efter när det 

kommer till att rekrytera nya talanger till sin organisation? 

Legitimitet: 

11. Kommunikationsyrket ses ibland som ett svårdefinierat yrke som tampas med lågt 

förtroende. Vems ansvar tycker du att det är att hjälpa kommunikatörer/PR-konsulter att öka 

den externa legitimiteten?  

12. Vad tror du att ni som organisation kan göra för att öka den externa legitimiteten för 

kommunikationsyrket? 

13. Hur skulle du beskriva en yrkesverksam kommunikatör/PR-konsult som har ett etiskt 

förhållningssätt? 
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