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Denna studie undersöker hur svenska universitet argumenterar för sina respektive medie- och 

kommunikationsvetenskapliga utbildningar, liksom vilken bild universiteten ger av 

kommunikatörsyrket utifrån detta. Mer specifikt studeras argumentationen och de retoriska 

resurserna i programbeskrivningarna på två olika universitets webbplatser. 

 

Syftet med studien är att undersöka och redogöra för de två valda universitetens sätt att 

uttrycka sig om kommunikatörsyrket - detta för att identifiera eventuella likheter och 

skillnader som kan påverka kommunikatörers yrkesidentitet. För att göra detta använder vi oss 

av kvalitativ textanalys och analyserar webbtexterna retoriskt. På så sätt kan vi bryta ner 

texten och hitta underliggande budskap. De teorier som används i studien rör yrkesidentitet 

och tillhörighet. 

 

Resultatet visar att de två valda universiteten har olika fokus i sina texter - det ena med 

huvudfokus på att den som utbildar sig till kommunikatör kan förändra världen och det andra 

med huvudfokus att den som utbildar sig till kommunikatör kan få jobb i en växande bransch. 
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ABSTRACT 

Author(s): Klara Ferngren Ådemark och Ellen Gräntz 

Title and subtitle (English): Study media and communication – change the world: A 

rhethorical analysis of the program descriptions of Uppsala University and University of 

Gothenburg 

Language: Swedish 

Pages: 42 

 

The intention of the following study is to examine how Swedish universities supply potential 

students with information about their media and communication program. Furthermore, we 

are interested in how the universities describe the career opportunities that these programs 

give access to. More specifically, we study two different universities and their use of 

rhetorical resources to attract students.  

 

The purpose of the study is to bring attention to how universities express themselves 

regarding the role of the communicator. The aim is to identify differences and similarities 

in  the descriptions of the role as a communicator, and how they may cause a shattered picture 

of the profession– which is the struggle this study is based on. We use a qualitative text 

analysis and analyse the web texts with rhetorical terms. By doing this, we are able to find 

underlying messages in the texts. The theories we use concern professional identity and 

belonging.  

 

Conclusions from this study shows that the two examined universities supply the student with 

different perspectives. One of them can be shortly described as “study media and 

communication – change the world”, while the other one highlights “study media and 

communication – become employed”. 
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1. Inledning 

Varje år söker tusentals personer till medie- och kommunikationsvetenskapliga program (även 

kallat MKV) på svenska universitet (Universitets- och högskolerådet, u.å.). 

Kommunikationsbranschen är bred och lockar allt fler. Titeln kommunikatör är relativt ny och 

fungerar som ett paraplybegrepp för så väl PR-konsulter, medieproducenter, analytiker och 

många andra yrkesroller, så vad utbildar man sig egentligen till när man läser MKV? 

 

Vi har identifierat ett problem i en splittrad bild av kommunikatörsyrket, vilket också är den 

tes studien tar avstamp från. En aktör som är delaktig i skapandet av kommunikatörers 

yrkesidentitet är de universitet som erbjuder en kommunikationsutbildning. Framför allt är 

deras kommunikation gällande utbildningen till sina presumtiva studenter intressant då det är i 

den både förväntningar på utbildningen och yrket skapas. Därför är det av vikt att undersöka 

vilka budskap universiteten sprider om kommunikatörsyrket i det material där yrket beskrivs. 

 

Studien kontextualiseras i bakgrundskapitlet som förklarar uppkomsten av medie- och 

kommunikationsvetenskapliga utbildningar, kommunikatörens breda yrkesroll och 

framgångsrika strategier inom studentrekrytering. Ett allt vanligare steg i processen att välja 

utbildning är att läsa om programmen på respektive universitets webbplats, texter som utifrån 

studiens kontext är relativt outforskade, varför just detta material har valts ut som 

studieobjekt. 

 

För att kartlägga universitetens budskap, och på vilka sätt man genom webbtexterna försöker 

övertyga, behöver just argumentationen brytas ner. I vår studie görs detta genom en retorisk 

analys av de programbeskrivningar som finns på de webbplatser som tillhör de mest sökta 

MKV-programmen i Sverige. Resultatet av den kvalitativa textanalysen sätts sedan i relation 

till teorier om social identitet och tillhörighet, vilka båda spelar stor roll för hur människor 

definierar sig i relation till sin yrkesroll. 

 

Studien kommer bidra till kartläggningen av vilka budskap universitet sänder ut om 

kommunikatörsyrket via deras argumentation. Vårt resultat kan senare vara underlag för 

effektstudier på samma tema. 
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2. Bakgrund 

Kommunikatörsyrket är brett och uppfattningarna om vad rollen innebär är skilda. En viktig 

aktör i formandet av kommunikatörens yrkesidentitet är universiteten som bedriver medie- 

och kommunikationsvetenskapliga utbildningar. I följande kapitel redogörs därför för 

framväxten av MKV-utbildningar och kommunikatörsyrket, kort information om de två 

universiteten vi undersöker, samt webbens roll vid studentrekrytering. Detta ligger till grund 

för syftet som beskrivs i nästa kapitel. 

  

2.1. MKV - statistik och historia 

Trots det faktum att människor alltid har kommunicerat med varandra på olika sätt är fältet 

medie- och kommunikationsvetenskap relativt nytt jämfört med andra vetenskaper (Simonson 

et al., 2013). Medie- och kommunikationsvetenskap är studiet av massmedier och 

masskommunikation, utbildningens benämning förkortas ofta till MKV. Fram till 1990-talet 

kallades utbildningen för informationsteknik eller informationskunskap (Medie- och 

kommunikationsvetenskap, u.å.). Även yrket som kommunikatör är relativt nytt - enligt 

yrkesnätverket Sveriges Kommunikatörer har professionaliseringen av yrket pågått i ungefär 

50 år (Sveriges Kommunikatörer, u.å.). 

  

2.1.1. Uppsalas universitet och Göteborgs universitet 

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap ges idag på de flesta stora svenska 

högskolor och universitet, under varierande namn och med olika inriktningar. Till 

höstterminen 2018 hade Uppsalas universitet den mest sökta MKV-inriktningen med 341 

förstahandssökande, följt av Göteborgs universitet med 290 förstahandssökande (Universitets- 

och högskolerådet, u.å.). Siffrorna avser i detta fall antal sökande till en specifik inriktning, 

och inte det totala antalet sökande till respektive universitets MKV-utbildning i de fall där ett 

universitet har flera olika inriktningar. För att få en plats på utbildningen krävdes, i första 

urvalet år 2017, 19.70 i antagningspoäng på Göteborgs universitet, och 20.75 för att få en 

plats på Uppsalas universitet (Antagningspoäng, u.å). Det är alltså relativt svåra utbildningar 

att komma in på vilket tyder på att de är populära. 
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Uppsalas universitet grundades 1477 och är således ett mycket gammal universitet. Uppsala 

universitet är statligt och var bland annat universitetet där Carl Von Linné blev professor och 

Alfred Nobel blev hedersdoktor (Uppsala universitet, u.å.). Göteborgs universitet grundades i 

slutet av 1800-talet och är också statligt. Universitetet har sedan det grundades rankats på 

plats 198 i världens främsta lärosäten av Times Higher Education (Göteborgs universitet, u.å; 

Times Higher Education, u.å). Uppsalas universitet rankades samma år på plats 86. 

  

2.2. Kommunikatörens yrkesroll 

Yrkesnätverket Sveriges kommunikatörer (u.å.) skriver att det inte finns någon tydlig 

definition av en kommunikatör, utan att det finns ungefär lika många definitioner av yrket 

som det finns just kommunikatörer. Kommunikatören har tidigare titulerats som bland annat 

pressombudsman och personaltidningsredaktör (Kommunikatör, u.å). 

 

Kommunikationsbranschen är alltså bred och dess historia relativt är kort. Den viktigaste 

uppgiften för en kommunikatör anses vara att göra sin organisation till en kommunikativ 

organisation. Detta förväntas kommunikatören göra antingen som en processutvecklare, 

medlare, coach eller påverkare. Den utbildade kommunikatören har ofta grundläggande 

kunskaper inom områden som omvärldsanalys, kommunikationsteori, samhällskunskap, 

företagsekonomi, juridik, ledarskap och krishantering (Sveriges kommunikatörerer, u.å). 

Antalet kommunikatörer har fördubblats på tio år vilket kan ses som en konsekvens av att 

bland annat kommuner och företag lägger mer tid på marknadsföring (Kommunikatör, u.å). 

Fördubblingen kan dessutom vara kopplad till den ökande användningen av sociala medier 

som bidrar till att företag behöver anställa personer med ansvar för just det området (ibid.). 

 

Trots att branschen är bred och yrkesnätverket Sveriges Kommunikatörer inte har någon fast 

definition av yrket, finns det ändå definitioner av rollen som kommunikatör som en “[...] 

person inom privat eller offentlig verksamhet vars uppgift är att hantera information och 

relationer till olika målgrupper, exempelvis allmänheten, medier eller kunder” 

(Kommunikatör, u.å). Definitionen är dock bred, och flera yrkestitlar skulle kunna passa in 

beskrivningen. 
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2.3. Studentrekrytering 

Universitet rekryterar numera många av sina studenter online - presumtiva studenter kan 

exempelvis få en guidad visning av sitt potentiella campus genom videofilmer och 

statusuppdateringar på Facebook (Burns, 2015). Det är därför viktigt för universitet att 

använda sig av sina sociala medier och sin webbplats på ett sätt som fångar den presumtiva 

studentens uppmärksamhet.  

 

Burns presenterar de främst avgörande faktorerna för huruvida en student väljer ett universitet 

eller inte; kostnad, var universitetet är beläget samt om universitetet har ett specifikt 

utbildningsprogram. Burns skriver också att “student stories”, det vill säga reportage med 

tidigare eller nuvarande studenter som berättar om sin utbildning och/eller jobbet de fått 

efteråt, kan vara avgörande om de tre andra faktorerna redan är uppfyllda. Burns intervjuade 

flera personer som sa att “student stories” endast var effektiva om den presumtiva studenten 

redan övervägde universitetet i fråga. De intervjuade sa även att ju mer realistiska och 

relaterbara berättelserna var i dessa “student stories”, desto bättre effekt gav de. 

 

De personer Burns intervjuade fick också frågan om vad de tyckte att universitet skulle ha 

med i sitt rekryteringsmaterial. Svaren var generellt att universiteten bör ha en balans mellan 

det akademiska och det sociala livet i materialet som presenteras - det ska inte vara extremt åt 

något håll. De intervjuade personerna uppfattade dessutom material som gjorde universiteten 

unika som något positivt (ibid.) 

 

Utöver det Burns (2015) kom fram till visar studier även att vissa nyckelord är gemensamma 

när studenter ska välja lärosäte för sin utbildning. Chapleo, Durán och Díaz (2011) undersökte 

om brittiska universitet kommunicerar sina respektive varumärken tillräckligt effektivt på sina 

hemsidor. Faktorer de lyfter fram som viktiga i universitets kommunikation på webben är 

exempelvis lärande och forskning, socialt ansvar samt universitetens läge och 

omkringliggande miljö. En annan studie undersöker vilka faktorer turkiska studenter 

värdesätter högst när de söker en utbildning utomlands. Resultatet visar att det absolut 

viktigaste är att det finns goda arbetsmöjligheter efter avslutad utbildning, vilket därmed bör 

framgå tydligt på universitetens hemsidor (Tas & Ergin, 2012). 
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3. Syfte & frågeställningar 

Att studera hur Göteborgs universitet och Uppsalas universitet argumenterar för sina medie- 

och kommunikationsvetenskapliga utbildning och kommunikatörens yrkesroll är intressant ur 

flera aspekter - dels i fråga om yrkesidentitet, dels för att bidra med förståelse för hur olika 

retoriska resurser påverkar universitets budskap. I det här kapitlet presenteras 

problemformuleringen och syftet som ligger till grund för resterande delar av studien. 

  

3.1. Problemformulering 

För att ett yrke ska nå professionell status och vara legitimt i samhället krävs en samlad och 

respekterad bild av yrket från omvärlden. Grandien (2016) beskriver hur samhälleliga 

aspekter snarare än kommunikatören själv styr utvecklingen av ett yrke. Förväntningarna på 

kommunikatörsrollen är splittrade; en kommunikatör på en PR-byrå och en kommunikatör 

som arbetar inom offentlig sektor har exempelvis helt skilda roller och uppgifter. Skillnader i 

arbetsuppgifter inom kommunikatörsyrket leder till att många utövare upplever att deras 

arbetsuppgifter ibland får dem att känna sig omoraliska. En gemensam yrkesidentitet, det vill 

säga en homogen bild av yrket, skulle minska problemet samt öka kommunikationens värde 

(ibid.). Det är alltså värdefullt att skapa en gemensam bild av kommunikatörsyrket, det vill 

säga en stark yrkesidentitet, för att på sikt legitimera yrket ytterligare. Detta skulle även stärka 

yrkets status både i samhället och bland personerna som utövar yrket. Att studera hur 

universitetens programbeskrivningar framställer det yrke de utbildar sina studenter till är 

alltså av vikt eftersom en gemensam yrkesidentitet skulle gynna både yrket och universiteten. 

 

Inom det strategiska kommunikationsfältet debatteras det om i vilken grad strategisk 

kommunikation kan påverka ryktet för universiteten. Lee, Park och Cameron (2018) 

behandlar ämnet genom att studera hur föräldrar till presumtiva studenter uppfattar 

universitetens identitet. Det finns alltså internationell forskning som berör hur olika 

universitets rykten påverkas av deras val av kommunikation, men däremot brister forskningen 

när det rör effekter av svenska universitets strategiska kommunikation. 
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3.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikatörsyrket framställs på två 

webbplatser vars universitet erbjuder en utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, 

för att på så sätt kunna identifiera eventuella likheter och skillnader som kan påverka 

kommunikatörers yrkesidentitet.  

  

3.3. Frågeställningar 

Hur argumenterar universiteten för kommunikatörsyrket på respektive webbplats? 

 

Vilka retoriska resurser används för att locka presumtiva studenter till kommunikatörsyrket? 

 

Vilka likheter och skillnader går att identifiera i texterna? 
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas forskning kring strategisk kommunikation och mer specifikt 

grenen extern kommunikation. Vår empiri är en form av externkommunikation. Även 

yrkesidentitet, professionalisering och professioner lyfts fram, liksom dess roll i 

kommunikationsbranschen. Dessutom presenteras begreppet status och på vilket sätt det 

påverkar. Hur universitet framställer den yrkesroll de utbildar sina studenter till är hittills 

outforskad. 

  

4.1. Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation grenade ut ur kommunikationsfältet för ungefär 20 år sedan och är 

därmed ett relativt ungt fält. Sedan dess har strategisk kommunikation etablerats inom både 

yrkesvärlden och den akademiska världen - begreppet används dessutom av såväl politiker 

och diplomater som chefer (Falkheimer & Heide, 2018). Trots att strategisk kommunikation 

existerar inom både yrkes- och akademivärlden finns det ingen etablerad definition som 

täcker hela fältet. 

 

Många har dock försökt att definiera fältet, och flera förslag liknar den definition som 

Falkheimer och Heide (2018) skrivit. De definierar strategisk kommunikation som följande: 

 

[...] we define strategic communication as conscious communication activities aimed at 

reaching overall organizational goals. Hence, it is not the goals of a certain 

communication activity that are at the center, but overall and long-term goals. Strategic 

communication builds on an understanding of the fundamental importance of 

communication for the existence, legitimacy, and operations of a organizations 

(Falkheimer & Heide, 2018, s. 56). 

 

Andra forskare vars definitioner liknar Falkheimers och Heides är bland annat Frandsens och 

Johansens (refererad i Falkheimers och Heides, 2018) som definierar strategisk 

kommunikation enligt följande: “strategic communication can be defined as the study of how 

organizations use communication purposefully to fulfill their overall missions”. De båda 

definitionerna behandlar alltså strategisk kommunikation som något vars syfte är att uppfylla 
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inte bara ett mål, utan organisationens alla övergripande mål. Vi kommer att utgå från dessa 

definitioner när vi vidare skriver om strategisk kommunikation. 

 

Trots att strategisk kommunikation betraktas som ett eget fält och är etablerat både inom 

yrkes- och akademivärlden är det inte oberoende andra fält. Strategisk kommunikation ses 

ofta som ett multidisciplinärt fält eftersom det ligger mellan både det renodlade 

kommunikationsfältet och organisationsfältet (Falkheimer & Heide, 2011). 

  

4.1.1. Extern kommunikation 

En del av den strategiska kommunikationen är extern, det vill säga att den riktar sig utanför 

organisationen i sig. Detta betyder att organisationer, företag och myndigheter måste förhålla 

sig till en omkringliggande omvärld och de relationer som kommer med den. Organisationers 

beroende av omvärlden utgör ett avgörande faktum för dess överlevnad eftersom omvärlden 

bidrar med resurser och legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att organisationer 

överhuvudtaget ska ses som legitima av omvärlden krävs det att de medvetet kommunicerar 

för att skapa ett gott anseende. Det goda anseendet möjliggör för företaget att exempelvis 

locka till sig nya kunder eller rekrytera nya medarbetare. Att kommunicera för att förstärka ett 

företags anseende kallas bland annat för organisatorisk retorik, företagskommunikation och 

integrerad marknadsföring (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

  

4.2. Yrkesidentitet 

Människor identifierar sig ofta i relation till vilka grupper eller sammanhang de tillhör; 

arbetsplatsen de är anställd på, familjen de tillhör, lärosätet de studerar vid eller sporten de 

utövar. Denna tillhörighet skapar kollektiv förståelse för olika fenomen, vilket innebär att 

identitet är en social process snarare än en individuell. Det är alltså viktigt för människor att 

kunna identifiera sig med andra eftersom det är där de skapar gemensam förståelse för 

omvärlden. För personer som har ett yrke med hög status brukar yrkesrollen vara den som 

personerna i fråga först och främst identifierar sig med (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). 

 

Vidare är identitetsskapande i en organisation en gemensam process mellan organisationen 

och individen - identiteten uppkommer i ett samspel, även om organisationens påverkan på 

identiteten är starkast. En tydlig yrkesidentitet kan bidra till att individen finner ytterligare 
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egenskaper att identifiera sig med; en läkare identifieras ofta som, förutom någon som hjälper 

sjuka, en högutbildad person som bryr sig mycket om andra människors välmående. Det är 

dock svårt att i arbetslivet ha en bestämd och fast identitet, eftersom yrken och yrkesroller 

ständigt förändras och omformas (Larson & Gill, 2017). Däremot är det av vikt att skapa en 

samlad yrkesidentitet för att bibehålla en gemenskap mellan de som arbetar inom yrket och 

för att på så sätt också stärka yrkesgruppens status. 

  

4.3. Professioner och professionalisering 

Länge har det debatterats om vilka yrken som bör betraktas som professioner. Likaså har det 

debatterats om vad som över huvud taget kännetecknar och utgör en profession. Få 

ifrågasätter juristers och revisorers professionsstatus, medan journalisters, och i detta fall 

kommunikatörers status, är mer omdebatterad. 

  

4.3.1. Definition och skillnad 

Trots att det finns svårigheter i att exakt definiera vad en profession faktiskt är finns det några 

försök till det, exempelvis “detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta 

snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta 

universitetsbaserad” (Profession, u.å). Det finns utöver föregående definition även fyra 

överlappande likheter vars egenskaper i stora drag ringar in professionsbegreppet. Dessa är att 

professioner besitter specialistkunskap, att de verksammas inträde i yrket grundas på meriter, 

att professionens verksamhet är reglerad och att de är bundna till en gemensam värdegrund 

(Susskind & Susskind, 2017). En profession ska alltså på något sätt grundas i kunskap, yrket 

ska baseras på vissa meriter, det ska vara reglerat och det ska finnas värden att förhålla sig till 

- förslagsvis etiska förhållningsregler. En profession kan på så sätt liknas vid en klubb där 

enbart särskilt utvalda blir insläppta, vilket skapar en känsla av prestige och status (ibid.). 

Eftersom professioner betraktas med just prestige och status arbetar allt fler yrkeskategorier 

för en professionalisering, av den enkla anledning att allmänheten litar på professionsutövare 

och respekterar deras expertkompetens. 

 

Professionalisering definieras som en “[...] process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar 

sig de kännetecken och den kompetens som utmärkande för en profession” 

(Professionalisering, u.å). Professionalisering innebär alltså att ett yrke får ett särskilt 
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erkännande i gemene mans medvetande - en profession kan kännetecknas av hög utbildning 

och att professionen själv har kontroll över utbildningens utformning. Professioner definierar 

vanligtvis själva vilket jobb som ska utföras, och på vilket sätt. De baserar sin verksamhet på 

vetenskaplig forskning. Läkare och advokater är typiska exempel på professioner, medan 

yrken som sjuksköterska och lärare ofta räknas som semiprofessionella då de till viss del 

bygger sin verksamhet på vetenskapliga grunder men inte i samma utsträckning som 

professionerna (Brante, 2009). 

  

4.3.2. Kommunikatören, strategisk kommunikation & 

professionalisering 

Kommunikatörsyrket är relativt ungt men har trots det en stor betydelse för organisationer. 

Falkheimer & Heide (2014) skriver att Public Relations (PR), som ju är en del av 

kommunikationsbranschen, genomgått en professionalisering under de senare åren. Samtidigt 

skriver de att yrket aldrig kommer kunna uppnå samma professionsstatus som exempelvis 

läkaryrket; kommunikatörsyrket kommer alltså aldrig bli en faktiskt profession eftersom det 

kräver en universell standard. Trots att kommunikatörsyrket förmodligen aldrig kommer bli 

en renodlad profession har yrket genomgått en hastig lönehöjning sedan 1990-talet, och 

antalet medlemmar i föreningen för Public Relations har ökat - vilket kan tyda på någon form 

av professionalisering. 

 

Falkheimer och Heide (2014) argumenterar därefter för att strategisk kommunikation - till 

skillnad från PR - är bättre för svenska organisationer eftersom det är gränsöverskridande, 

holistiskt och består av ett konceptuellt ramverk. De menar att det strategiska fältet inom 

kommunikation är bättre anpassat till dagens samhälle och att det därför bör implementeras än 

mer i svenska företag och organisationer. Den strategiska kommunikationen kan således 

fungera bättre i en professionaliseringsprocess än vad just PR-yrket har gjort. 

  

4.4. Status 

Begreppet status återfinns inom flera fält och syftar ofta till ett visst typ av agerande gentemot 

andra människor eller grupper. Det handlar om att visa hänsyn, eller aktning, till andra 

personer eller grupper utifrån vilka de är. Status är ofta något som tilldelas av andra utifrån 

personens i fråga egenskaper eller bidrag, exempelvis kan det handla om att buga för en 
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drottning eller att göra plats åt äldre och gravida på bussar (Lindquist & Chase, 2011). 

Personer agerar alltså på ett visst sätt utifrån andra människors eller gruppers status. 

Begreppet status definieras som en “[...] benämning på en persons ställning i en grupp eller 

gruppens ställning i samhället”, och tillskrivs eller förvärvas genom bland annat personens 

kön, ålder, yrke eller talang” (Status, u.å). I vår studie är det just definitionen av status som 

förvärvad genom yrke och talang som hänvisas till när begreppet används fortsättningsvis. 

 

Om en person har hög status inom en grupp kommer dennes agerande ha större betydelse för 

resterande personer i gruppen - statusen har betydelse för hur människor runt omkring 

kommer utvärdera personen i fråga. Personer med hög status blir automatiskt betraktade som 

mer trovärdiga och värdefulla än andra. Studier visar dessutom att hög status, som ofta kan 

innefatta bland annat ledarskap och popularitet, också kännetecknas av hög kvalitet - trots att 

det egentligen inte behöver finnas någon koppling status och kvalitet emellan (Lindquist & 

Chase, 2011). 

 

Statusbegreppet kan utifrån definitionen också appliceras på grupper, där vissa grupper har 

högre status än andra. Det blir därför viktigt för exempelvis kommunikatörsyrket att uppnå 

hög status för att på så sätt få ökad trovärdighet bland omkringliggande organisationer och 

personer. 

  

4.5. Vårt bidrag 

Forskning som rör yrkesidentitet och professionalisering pekar på vikten av att känna 

tillhörighet till sitt yrke och betydelsen av att yrket har en hög status både i utövarens och 

andras ögon. Många yrkesgrupper jobbar för att genomgå någon form av professionalisering 

för att på så sätt legitimeras av samhället. 

 

Det saknas dock forskning om vad den första anhalten - utbildningen och dess framställning - 

säger om yrket och hur det kan påverka dess identitet. Därför ämnar vår studie kartlägga hur 

kommunikatörsyrket framställs av de olika universiteten genom att analysera deras 

argumentation. Vårt resultat kan sedan användas som underlag för kommande effektstudier 

rörande exempelvis studentrekrytering, samt bidra med kunskap om hur eventuellt olika 

budskap påverkar bilden av kommunikatören och kommunikatörsyrket. 
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5. Teoretiskt ramverk 

Nedan beskrivs studiens teoretiska ramverk. De teorier som redogörs för i kapitlet är 

identitetsteorin Social Identity Theory och en tillhörighetsteori i form av Vogls sju principer. 

Båda teorierna lyfter fram vikten av att känna samhörighet, vilket i studiens fall syftar till 

samhörigheten till och inom en bransch. Teoriernas respektive centrala begrepp förklaras 

övergripande. 

  

5.1. Social Identity Theory 

För att förstå hur människor identifierar sig med varandra och på så sätt skapar meningsfulla 

sammanhang kommer vi ta hjälp av och utgå från Social Identity Theory (SIT). Teorin hjälper 

oss att förstå hur olika beskrivningar av kommunikatörsyrket kan påverka hur 

yrkesverksamma ser på sitt arbete och samhörigheten kommunikatörer emellan. 

 

Social Identity Theory utgår från att människor identifierar sig med personer som liknar dem 

själva. Människor skapar, utifrån likheter med andra, grupperingar som kallas för 

“innegrupper” respektive “utegrupper” (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). Innegruppen är 

den grupp en person känner samhörighet med och utegruppen är den grupp som står utanför. 

Det skapas alltså en känsla av ett “vi” och en känsla av “dem”. Människor tenderar att förbise 

olikheter inom den egna innegruppen, samtidigt som de tenderar att överdriva eventuella 

skillnader mellan innegruppen och utegruppen. SIT argumenterar för att människors 

självkänsla ökar av att vara del av en grupp och på så sätt känna samhörighet (ibid.). 

  

5.1.1. SIT i praktiken 

Kenny, Whittle & Willmott (2011) exemplifierar SIT genom att presentera en studie som 

genomfördes år 2002 på ett sjukhus i Amerika. Exemplet visar hur innegrupper och 

utegrupper inte alltid är något positivt som bidrar till ökad självkänsla och en sammansvetsad 

grupp, utan hur det också kan skada företag och organisationer om det går överstyr. Syftet 

med exemplet är att tydliggöra hur innegrupper och utegrupper kan verka positivt i vissa fall, 

men negativt i andra. 
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Personalen på det amerikanska sjukhuset kom att tydligt dela in sig själva i grupperna läkare, 

ledning och administration - vilket skapade en “vi” och “dem”-känsla. Läkargruppen 

upplevde att administrationens agerande var ett direkt hot mot vilka de uppfattade sig själva 

vara, vilket resulterade i att läkarna gick emot administrationens utvecklande av exempelvis 

service. Läkarnas agerande ledde i sin tur till att administrationsavdelningen gjorde motstånd 

vilket ytterligare förstärkte känslan av ett vi och dem. Processen ledde till kostsamma och 

ineffektiva konflikter som slutade i att sjukhuset skadades (Kenny, Whittle & Willmott, 

2011). Inne-grupper och ute-grupper kan alltså skapa stora sprickor inom företag och 

organisationer, men det kan också bidra till en känsla av samhörighet och öka människors 

självkänsla. Många gånger är det bra att ha något att identifiera sig med och på så sätt känna 

en koppling till, medan det ibland kan gå för långt och skapa konflikter i ett större 

sammanhang. 

 

Utifrån kommunikatörens perspektiv fungerar denna teori genom att visa hur känslor av vi 

och dem kan skapa splittringar inom yrket eftersom arbetsuppgifterna kan skilja åt; det finns 

marknadskommunikatörer, strategiska kommunikatörer, medieproducenter och så vidare. 

Teorin visar samtidigt hur en eventuellt samlad bild av kommunikatören och dennes 

arbetsuppgifter kan skapa en känsla av en gemensam identitet - vilket också är av vikt utifrån 

ett professionaliseringsperspektiv. 

  

5.1.2. Kritik 

Teorin har fått kritik för att den bland annat förminskar identitetsbegreppet till ett fenomen 

oberoende andra sociala processer som kan påverka hur människor identifierar sig med andra. 

Den har också fått kritik för att den inte inkluderar och behandlar historiska perioder och 

andra kulturer, samt för att den tar inte hänsyn till hur olika maktstrukturer kan påverka 

huruvida människor identifierar sig med varandra eller inte (Kenny, Whittle & Willmott, 

2011). 

  

5.2. Tillhörighet 

Att känna tillhörighet inom en grupp är viktigt för att en grupp ska växa och vara trygg. I detta 

kapitel presenteras sju principer för tillhörighet som kan implementeras av organisationer och 

gruppledare. Principerna bidrar till förståelse om hur tillhörighet möjliggör starkare och 
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tryggare gruppkonstellationer samt på vilka sätt grupper bör använda sig av principerna för att 

stärka deras gemenskap (Vogl, 2016). 

 

5.2.1. De sju principerna 

Den första principen handlar om att göra skillnad på de som är i en grupp, och de som är 

utanför gruppen. Principen kallas för “boundary” - det vill säga gräns. Det handlar om att 

skapa en trygghet för de som är medlemmar i en grupp snarare än att stänga ute de som inte är 

med i gruppen. Det ska däremot fortfarande finnas en skillnad på de som är gruppmedlemmar 

och de som inte är. Där det finns en tydlig distinktion känner gruppmedlemmar mer 

tillhörighet till varandra (Vogl, 2016). 

 

Den andra principen handlar om att initiera nya gruppmedlemmar. Principen kallas för 

“initiation”, vilket översätts till initiering. Principen handlar om att få nya gruppmedlemmar 

att känna sig välkomna genom att tydligt göra skillnad på när de inte var medlemmar, och när 

de blev medlemmar. Initieringen behöver inte vara något stort, utan kan ofta vara något så 

simpelt som ett brev eller ett telefonsamtal - huvudsaken är att det tydligt representerar ett 

välkomnande (Vogl, 2016). 

 

Den tredje principen handlar om ritualer och kallas därför också för “rituals”. Vogl (2016) 

beskriver ritualer i en grupp som något de gör tillsammans som tillför mening. Det kan vara 

att gå och äta lunch tillsammans varje fredag. Han påpekar att ritualer ofta ändras över tid i 

takt med att gruppdynamiken förändras, och att det inte behöver vara något negativt. 

 

Den fjärde principen handlar om att en grupp behöver ett ställe att samlas på, principen kallas 

för “temple” (Vogl, 2016). Stället behöver inte vara konstant utan kan förändras och 

förflyttas, men det ska vara en plats där personerna i gruppen vet att de kommer hitta andra 

medlemmar. Stället ska symbolisera gruppens styrka och legitimitet (ibid.). För 

kommunikatörer kan ett sådant ställe exempelvis vara en gemensam byggnad där de ofta 

samlas, yrkesföreningens lokaler, en gemensam hemsida och så vidare. 

 

Den femte principen handlar om gemensamma berättelser som representerar vad som är 

viktigt för gruppen. Principen kallas för “stories” och är just det - berättelser (Vogl, 2016). 

Berättelser är grundläggande för att människor både inne i gruppen och utanför ska förstå 
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vilka gemensamma värdegrunder gruppen lutar sig mot. Berättelserna måste finnas och 

spridas för att medlemmarna ska få en bild av gruppens identitet. En av de viktigaste 

berättelserna är ursprungsberättelser - exempelvis berättelser om hur gruppen uppstod (ibid.). 

 

Den näst sista principen handlar om symboler och heter därför också “symbols”. Att ha 

symboler inom en grupp är ett sätt att påminnas om värdegrund, identitet och engagemang för 

gruppen. En symbol kan vara vad som helst, vissa symboler uppkommer av sig själva medan 

vissa arbetas fram under lång tid (Vogl, 2016). 

 

Den sista principen handlar om att det finns grupper inom gruppen. Denna princip kallas för 

“inner rings” och fokuserar på vikten av att det finns grupper inom gruppen som är 

tillgängliga men inte öppna. Det finns både informella och formella grupper inom gruppen, 

och nästan alla utanför dessa inre grupper önskar komma in i de inre grupperna. Detta är inget 

negativt i sig, utan positivt - de inre grupperna erbjuder djupare kunskap, mer makt, mer 

personlig kontakt och så vidare. Det är däremot möjligt att inre grupper blir till något negativt, 

och för att undvika det är det viktigt att grupper erbjuder tydliga sätt för andra att få tillgång 

till inre grupper (Vogl, 2016). 

 

Utifrån ett yrkesidentitetsperspektiv går dessa principer att applicera eftersom de alla ägnar 

sig åt att stärka en grupps känsla av tillhörighet. För utövare inom kommunikatörsyrket blir 

det på så sätt ett viktigt redskap för att kunna stärka yrkesidentiteten och yrkets övergripande 

status. Det är dessutom av vikt utifrån ett professionaliseringesperspektiv eftersom det är 

betydelsefullt för kommunikatörsyrket att vara en sammanhållen grupp där alla som är 

medlemmar känner tillhörighet och delar en gemensam grund. 
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6. Material & urval 

I följande kapitel presenteras studiens material, det vill säga texter från Uppsalas och 

Göteborgs universitets webbplatser, samt hur det valts ut och varför med hjälp av Flyvbjergs 

(2003) beskrivning av kritiska fall.  

  

6.1. Minst sannolikt fall 

För att konfirmera eller falsifiera vår tes har vi strategiskt valt ut våra två fall. Ett 

representativt fall är inte alltid det bästa, inte heller ett slumpartat. Istället har vi valt två 

kritiska fall som har betydelse i förhållande till vår problemformulering. Vi har utgått från 

Flyvbjergs (2003, s. 195) beskrivning av det “minst sannolika” fallet - fall som minst 

sannolikt bekräftar antaganden och hypoteser, utan snarare falsifierar. Empirin fungerar då 

alltså som ett sätt att undersöka huruvida det faktiskt finns en splittrad bild av 

kommunikatörsyrket eller ej. 

 

Materialet har begränsats till två universitet med de mest sökta kommunikationsvetenskapliga 

inriktningarna. Detta eftersom de mest sökta inriktningarna med största sannolikhet har 

liknande syn på och kunskap om kommunikatörsyrket - de båda universiteten är etablerade 

lärosäten i Sverige med lång erfarenhet av att utbilda. Universiteten bör därför minst sannolikt 

skiljas i deras argumentation kring och framställan av kommunikatörsyrket. De universitet 

som valts vars program har flest sökande har dessutom en programbeskrivning som, får vi 

anta, lockar och läses av fler - vilket också gör att vad de säger påverkar fler. 

 

Vi undersöker hur universiteten framställer kommunikatörsyrket på deras webbplatser, för att 

sedan analysera programbeskrivningarna och det material som hör till. Empirin vi använder 

kommer från universitetens egna webbplatser och består dels av den introducerande 

programbeskrivningen, men också av material som universiteten länkat vidare till. Analysen 

görs enbart på de texter som beskriver studenters framtida yrkesroll eftersom vi vill undersöka 

om och hur framställningen skiljer sig samt påverkar yrkesidentiteten. Vi har alltså valt att 

begränsa materialet genom att utesluta annan information än just de båda universitetens 

beskrivningar av MKV. Det finns exempelvis länkade berättelser från studenter att ta del av, 

samt diverse andra flikar som ger information om utbildningen men som saknar intresse för 

just vår studie. 
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De universitet som haft de mest sökta kommunikationsvetenskapliga utbildningarna baseras 

på ansökningsstatistik från hösten 2018, som i skrivande stund är den färskaste. Eftersom 

medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar går under olika namn på olika 

universitet har urvalet begränsats till treåriga program på grundnivå, med en filosofie 

kandidatexamen med huvudområde medie- och/eller kommunikationsvetenskap. Siffrorna 

som varit till grund för urvalet är antalet förstahandssökande till respektive utbildning. 

  

6.2. Valda universitet 

6.2.1. Uppsala universitet 

Uppsalas universitet (UU) erbjuder ett kandidatprogram i medie- och 

kommunikationsvetenskap och journalistik. Inriktningen hade till hösten 2018 totalt 341 

förstahandssökande. UU:s programbeskrivning består av en förstasida med ett inledande 

stycke, en text om programmet, samt ett avslutande stycke som presenterar vilken examen 

som ges vid avslutad utbildning. 

  

6.2.2. Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet (GU) erbjuder ett program inom medie- och kommunikationsvetenskap 

med inriktning på PR, opinionsbildning & omvärld. Inriktningen hade till hösten 2018 totalt 

290 förstahandssökande. GU:s programbeskrivning består av en kort inledande text där 

utbildningen beskrivs samt vilka vidareutbildningar som erbjuds på universitetet. En länk 

leder vidare till en närmare beskrivning av MKV-programmet, det vill säga det program som 

ger en examen i just medie- och kommunikationskunskap. På denna sida presenteras de olika 

terminerna och vilka inriktningar som erbjuds. Längst ner på sidan finns en länk till en folder 

där man kan läsa mer utförligt om både yrket och utbildningen. Foldern är en del av vårt valda 

material. I foldern ges en inblick i kommunikationsfältet, vilka arbetsmöjligheter som finns 

samt en beskrivning av varje termin. 
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7. Metod 

I det här kapitlet beskrivs kvalitativ textanalys som metod och varför den är applicerbar på 

vår studie, vi redogör dessutom mer ingående för fördelarna med fallstudieforskning. Vidare 

redogörs för den sammanhållna fallbeskrivningen. Även kritik som vanligen riktas mot 

metoden tas upp, samt reflekterar vi över vårt val av metod. 

  

7.1. Kvalitativ textanalys som metod 

Kvalitativ textanalys är en metod som kommer ur tolkningsläran hermeneutik. Metoden 

används för att analysera olika typer av texter för att på så sätt finna underliggande budskap. 

Metoden går ut på att noggrant läsa in både delar, helhet och kontext i det man undersöker. 

Kvalitativ forskning fokuserar på ett fenomens karaktär eller egenskaper och syftar därmed 

främst till att klargöra ett fenomens innebörd. Den kvalitativa textanalysen är således 

användbar om man intresserar sig för meningsskapande processer, det vill säga hur något får 

mening. Metoden används inte för att ta reda på huruvida en tolkning är sann eller inte; 

utgångspunkten är istället att all mening på något sätt påverkar. När man använder metoden 

intresserar man sig därför för frågor såsom “vad”, “vilka” och “hur” i förhållande till rådande 

kontext, snarare än frågor som “varför” (Esaiasson et al., 2017; Widerberg, 2002). 

  

7.1.1. Den sammanhållna fallbeskrivningen 

Att studera kvalitativt inom strategisk kommunikation är inte lika vanligt förekommande som 

att studera kvantitativt; forskningstraditionen är positivistisk och därmed starkt kopplad till 

kvantitativa metoder (Eksell & Thelander, 2014). 

 

Trots att kvalitativ forskning inom strategisk kommunikation inte är lika vanligt 

förekommande som kvantitativ forskning, finns det flera strategier för att studera just 

kvalitativt. Det finns exempelvis olika preferenser vad gäller framställning av material när 

man studerar kvalitativt; en viktig del är hur man ser på relationen mellan text och verklighet, 

samt förhållandet mellan forskaren och texten. Ulrica Nylén har tagit fram en matris som 

beskriver fyra olika framställningsstrategier för en kvalitativ studie (Eksell & Thelander, 

2014). Vår studie kommer falla under beskrivningen för “den sammanhållna 

fallbeskrivningen”. 



21 

 

“Den sammanhållna fallbeskrivningen” är den vanligaste framställningsstrategin inom 

strategisk kommunikation. Den baseras på att empirin speglar en fristående social verklighet, 

och att forskarens röst sätts åt sidan för just empirin (Eksell & Thelander, 2014). Ambitionen 

med strategin är att beskriva helheter. Vår empiri kommer analyseras och presenteras utifrån 

grundpremissen att det speglar en fristående social verklighet, det vill säga att det som står i 

programbeskrivningarna reflekterar verkligheten. Framställningen bör presentera empirin, och 

forskaren bör visa hur de har kommit fram till sina slutsatser och hur slutsatserna förhåller sig 

till en fristående social verklighet – vi kommer alltså att göra en beskrivning av vårt material i 

relation till omkringliggande kontext (ibid.). 

  

7.2. Metodreflektion 

Vi arbetar med en kvalitativ metod för att hitta texternas budskap om kommunikatörsyrket för 

att på så sätt uppnå studiens syfte, och därmed kunna besvara dess frågeställningar. En 

kvalitativ metod ger oss möjlighet att analysera empirin inte bara utefter det faktiska 

innehållet utan även innehållets innebörd. I detta fall innebär det att vi exempelvis analyserar 

vad universitetens ordval har för betydelse snarare än att bara konstatera att de är där. Om vi 

istället använt oss av en kvantitativ metod hade vi exempelvis kunnat undersöka hur många 

gånger specifika branschord förekommer i texterna - det hade alltså handlat om en helt annan 

typ av studie där man snarare intresserat sig för någon form av statistisk mätning. 

 

Både i kvalitativ och kvantitativ forskning är det viktigt att kunna legitimera det man uttalar 

sig om. Reliabilitet, som handlar om att flertalet mätningar ska ge samma resultat, och 

validitet, som innebär att man faktiskt mäter det man avsett att mäta, är begrepp som används 

inom kvantitativ forskning för att motivera en studies resultat. Inom den kvalitativa 

forskningen är dessa begrepp svårare att applicera eftersom syftet inte är att forskaren ska 

vara lätt att byta ut eller att det finns ett förutbestämt värde att mäta. Detta kräver att den 

kvalitativa forskningen visar på studiens tillförlitlighet på annat sätt - vanligtvis genom att 

forskaren i fråga löpande under processen dokumenterar och reflekterar över sina val och 

tolkningar. Kan man motivera sina val noggrant får läsaren en chans att värdera både 

forskningen och dess resultat (Widerberg, 2002).  

Vår analys bygger på tolkningar, vilket på sätt och vis alltid är subjektivt, även om vi ämnar 

göra dem allmängiltiga med hjälp av teorier. Vår kvalitativa textanalys ger oss möjlighet att 

undersöka budskap i texten, men med i beräkningen för vårt urval finns inte omkringliggande 
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faktorer som att de valda universiteten kan ha fått många sökande av fler anledningar än att de 

skrivit bra texter på sina webbplatser. Faktorer som universitets geografiska placering och 

utbudet i staden universitetet ligger i spelar troligtvis stor roll när presumtiva studenter väljer 

lärosäte. Dessa aspekter behandlas inte i vår studie. 

 

7.3. Analysverktyg 

Nedan redogörs för de verktyg som används för att identifiera olika egenskaper i vårt valda 

material - universitetens webbtexter. Här förklaras den analysmodell som används samt olika 

retoriska begrepp så som ethos, logos, pathos och påstående, sakförhållande och garanti; de 

tre senare begreppen från Toulmins modell. 

  

7.3.1. Retorik 

För att undersöka hur Uppsalas universitet och Göteborgs universitet framställer 

kommunikatörens yrkesroll kommer vi analysera materialet med hjälp av retorik. Detta 

eftersom retorik handlar om konsten att övertyga - vilket är vad universiteten försöker göra 

genom att beskriva studenters yrkesframtid  (Hellspong, 2001; Kjeldsen, 2013). I en retorisk 

analys kontextualiseras en text med hjälp av faktorer såsom talare/avsändare, en situation och 

en publik/läsare - detta görs för att identifiera textens persuasiva funktion. 

  

7.3.2. Analysmodell 

För att undersöka hur de valda universiteten framställer kommunikatörsyrket kommer 

analysen baseras på en analysmodell beskriven av Mral, Gelang och Bröms (2016) där bland 

annat den retoriska situationen, dispositionen, tesen, argumentationen samt stilen analyseras. 

Vi har valt att reducera analysmodellen så att den lämpar sig bättre till just vårt material.  

Den retoriska situationen går att beskrivas som textens sammanhang - här undersöks bland 

annat vem eller vilka avsändaren försöker övertyga och hur, vad avsändaren över huvud taget 

vill och försöker övertyga om, samt vilka som befinner sig i publiken (Mral, Gelang & 

Bröms, 2016). 

 

Dispositionen analyseras därefter eftersom den fungerar som ett sätt att steg för steg leda 

mottagaren mot det önskade målet, nämligen övertygelse (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 
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Dispositionen bör enligt den klassiska retoriken innehålla exordium, narratio, propositio, 

argumentatio och conclusio. Exordium är den inledande delen av texten och syftar till att göra 

publiken uppmärksam, välvillig och läraktig. Narratio fungerar som bakgrund och ger 

publiken nödvändig information för att förstå vad resterande delar handlar om. 

Propositio är talets tes och argumentatio är argumentationen. Trots att propositio och 

argumentatio tillhör dispositionen kommer dessa redogöras för i egna stycken senare i 

analysen. Conclusio är slutligen slutsatsen och kommer inte att analyseras eftersom ingen av 

de båda universiteten använder sig av det. I argumentationsstycket kommer dessutom ethos, 

pathos och logos att redogöras för, dessa begrepp förklaras längre ned i detta kapitel. 

 

Efter att den retoriska situationen, dispositionen samt argumentationen presenterats i analysen 

kommer dessutom texternas stil analyseras. Textens stilnivå, med fokus på troper, kommer 

också att presenteras mer ingående längre ner i detta kapitel. 

  

7.3.3. Toulmins modell om praktisk argumentation 

För att fördjupa analysen kommer vi använda oss av Stephen Toulmins teori om praktisk 

argumentation som beskrivs i bland annat böcker av Kjeldsen (2013) och Andrews, Leff & 

Terrill (1998). Modellen är en retorikanalys som fokuserar på argumentationens delar. 

Modellen består av tre huvudsakliga begrepp vars egenskaper utgör ett argument; påstående, 

sakförhållande och garanti (Kjeldsen, 2013). Vi kommer i vår analys främst fokusera på de tre 

huvudsakliga begreppen, men beskriver nedan modellen i sin helhet. 

 

Ett påstående kan exempelvis vara att “det är inte jämställt mellan kvinnor och män” - här 

presenterar den som uttryckt sig en synpunkt som den vill att andra ska hålla med om. För att 

därefter rättfärdiga och bygga på påståendet går det att lägga till ett sakförhållande: “Kvinnor 

tjänar mindre än män”. Ett sakförhållande fungerar som ett stöd till påståendet men endast 

genom en garanti. Garantin baseras på att det finns gemensamma faktorer som gör att 

avsändaren och mottagaren delar liknande normer, principer och grundhållningar: “Det är inte 

jämställt mellan kvinnor och män eftersom kvinnor tjänar mindre än män”. Garantin bygger 

alltså på att avsändaren och mottagaren delar samma uppfattning om olika löner; att olika 

löner faktiskt inte är jämställt - det vill säga normer om att kvinnor och män är lika mycket 

värda och därför förtjänar samma lön (Kjeldsen, 2013). 
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Om mottagaren av argumentet inte delar samma normer som gör att garantin fungerar behöver 

avsändaren tydliggöra basen för garantin. Detta görs med en stödjande faktor som innebär att 

garantin backas upp av mer konkret fakta; exempelvis att det finns statistik som visar på 

strukturella skillnader i lön mellan kvinnor och män. För att ytterligare stärka argumentet och 

för att utesluta eventuella invändningar om undantag finns styrkemarkörer. En styrkemarkör 

anger vilken säkerhet sakförhållandet ger påståendet; ord som förmodligen, till mesta del, 

oftast och så vidare fungerar som styrkemarkörer. I vårt exempel kan en styrkemarkör vara att 

“det är inte jämställt mellan kvinnor och män eftersom kvinnor vanligtvis tjänar mindre än 

män”. Styrkemarkören hindrar på så sätt invändningar som “alla kvinnor tjänar inte mindre än 

män”. För att färdigställa argumentet kan vederläggning behövas. Vederläggning innebär att 

ange ett undantag där påståendet inte stämmer, exempelvis att det faktiskt finns kvinnor som 

tjänar mer än män (Kjeldsen, 2013). 

 

Toulmins modell appliceras på studiens empiri för att se hur universiteten argumenterar för att 

locka presumtiva kommunikationsstudenter att söka till en utbildning som kan leda till ett 

yrke i kommunikationsbranschen. 

  

7.3.4. Ethos, logos och pathos 

Inom retoriken används vanligtvis tre begrepp för att beskriva olika sätt att argumentera; 

ethos, logos och pathos. 

 

Ethos, trovärdighetsargumenten, handlar om avsändarens förmåga att legitimera sig själv och 

på så sätt attrahera mottagaren. Människor intresserar sig inte bara för vad sägs, utan även av 

vem. Att presentera sig själv med en titel är ett vanligt sätt att använda sig av ethos - 

mottagaren blir på så sätt mindre benägen att ifrågasätta det som sägs. Att rätta sig efter 

auktoriteter och expertisen hos exempelvis en bilmekaniker som rekommenderar ett 

bromsbyte tillhör vanligheten. Samtidigt är människor mindre benägna att låta sig övertalas av 

dem som har en tydlig intention att göra just detta (Falkheimer, 2001; Kjeldsen, 2013). I 

studiens material kan ett exempel på ethos vara att universitetet använder sig av välkända och 

etablerade yrkestitlar för att attrahera presumtiva studenter, eller att de förlitar sig på sitt eget 

ethos i egenskap av just universitet. 
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Logos syftar till att ge bevis för ett påstående, det översätts ofta till just “argument”. Logos, 

också kallat för förnuftsargumenten, har hög status och är det flest människor övertygas av 

(Lindqvist, 2016). Exempel på logos kan vara olika typer av sakargument som tillåter 

sändaren att verka mer trovärdig såsom “rösta på vårt parti, för under vårt styre har 

arbetslösheten minskat med tre procent” (Falkheimer, 2001, s. 88). Logos är starkt 

sammankopplat med ethos - vi köper faktabaserade argument bäst, men de når inte sin fulla 

potential förrän de sammankopplas med ethos. Exempelvis värderas ett förslag att byta 

bromsar på bilen högre om det kommer från en bilmekaniker än om det kommer från en 

granne (Kjeldsen, 2013). 

 

Medan logos får mottagaren att tro att sändaren har rätt, får pathos mottagaren att känna för 

det sändaren försöker förmedla. Att spela på känslor är alltså ett knep som kan få även den 

mest motstridiga att övertygas. En emotionell påverkan kan forma personers attityder och 

handlingar. I vårt valda studiematerial kan pathosargument användas för att skapa en känsla 

för universitetet, utbildningen eller yrket som leder till att en presumtiv student väljer just 

kommunikationsbranschen. Det finns tre viktiga faktorer när en sändare vill väcka en känsla 

hos en mottagare: att förstå mottagarens sinnesstämning när en specifik känsla uppstår, vad 

som framkallar känslan samt av vilken anledning känslan kommer. Exempelvis är många 

rädda för plötsliga och tillfälliga hot men oroas sällan för att dö en dag, eftersom den dagen 

antas ligga långt fram i tiden. För att tala till människors känslor krävs också en förförståelse 

för olika människotyper och hur de resonerar i olika sammanhang och vilken grundinställning 

de har till nya saker; exempelvis brukar unga ses som känslostyrda, tillitsfulla och impulsiva 

medan äldre ofta är mer misstrogna och skeptiska (Kjeldsen, 2013; Lindqvist, 2016). 

  

7.3.5. Troper 

Troper är en typ av stilfigur. Med stilfigurer menas i princip allt som avviker från det vanliga 

sättet att uttrycka sig; troper är en form av estetik med ett retoriskt syfte. Med stilfigurer vill 

avsändaren undvika långtråkighet i text eller tal för att på så sätt få en särskild effekt hos 

mottagaren och således kunna övertyga om sitt budskap. Stilfigurer förtätar språket genom att 

säga mycket med få antal ord. En trop är något som säger något mer eller något annat än det 

orden gör. Till troper räknas exempelvis metaforer, ironier, fabler, liknelser och citat. De 

troper som lyfts fram i studiens analysresultat beskrivs av Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 

62) som nedan: 
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Eufemism: En förskönande omskrivning - exempelvis att skriva lokalvårdare istället för 

städare. 

 

Hyperbol: En förstärkande överdrift - exempelvis att skriva “jag har ungefär tusen koppar i 

köksskåpet”. 

 

Metafor: En bildlig liknelse - exempelvis att skriva “jag är en prinsessa” och mena att man 

besitter egenskaperna som en prinsessa sägs ha. 

 

Metonymi: Ett namnbyte - exempelvis där “ta en kopp kaffe” egentligen syftar till att dricka 

kaffet som finns i koppen. 

 

Synekdoke: Olika sätt att beteckna en del eller en helhet - exempelvis att låta “i morgon” 

representera framtiden. 
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8. Analysresultat 

Nedan följer resultaten av den retoriska analys som gjorts på studiematerialet. 

Analysverktygen har låtit oss studera materialet utifrån retoriska begrepp som situation, 

disposition, argumentation och stil. Kapitlet avslutas med en sammanfattande jämförelse av 

de två studieobjekten. Texterna som analyserats finns som bilagor. 

  

8.1. Den retoriska situationen 

8.1.1. Syftet med texten 

Eftersom studiens empiri har publicerats på webbplatser tillhörande två universitet som 

erbjuder likvärdiga utbildningar tolkar vi den retoriska situationen som densamma - både 

Uppsalas och Göteborgs universitet beskriver sitt MKV-program för att informera presumtiva 

studenter om vad de kan förvänta sig av att läsa programmet på det specifika universitetet. 

Syftet med texterna är således att övertyga mottagaren att just det nämnda universitets 

utbildning är det bästa. Denna argumentation kommer analyseras längre ner. 

  

8.1.2. Förhållandet till publiken 

Både Uppsalas och Göteborgs universitet är stora och etablerade lärosäten i Sverige, vilket 

gör att många förmodligen känner igen dem. Personer som besöker webbplatserna för att läsa 

om MKV-programmet har redan, får vi anta, ett intresse av just utbildningen eller 

universitetet. I och med detta har de båda universiteten redan från början starkt ethos, och 

därmed också, så som Falkheimer (2001) och Kjeldsen (2013) beskriver att en expert har, ett 

stort förtroendekapital. Utöver ett starkt ethos har universiteten också hög status i egenskap av 

just universitet, de har en särställning i samhället vilket gör att deras påståenden ofta ses som 

trovärdiga (Lindquist & Chase, 2011). Universitetens starka ethos och höga status bidrar alltså 

till att personer som intresserar sig för utbildningen litar på samt har förtroende för de 

påståenden som återfinns i materialet. Att människor ställer sig mer skeptiska till personer de 

vet försöker övertala dem anser vi inte påverkar i den här situationen, främst på grund av 

universitetens starka ethos och höga status (ibid.). 

 

Förhållandet mellan presumtiva studenter och de båda universiteten präglas av förtroende och 

tillit, men det finns också ett maktförhållande mellan de båda parterna. Universiteten besitter 
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makt i form av kunskap; för en outbildad presumtiv student utan kunskap inom ämnet kan 

universiteten argumentera för något och inte hänvisa till källor och statistik. Om mottagaren 

är en presumtiv student med förtroende för universitetet är det möjligt att denne inte 

ifrågasätter de påståenden universiteten framför. 

  

8.2. Uppsalas universitets disposition 

8.2.1. Exordium 

Uppsalas universitet använder inte en rubrik som är till för att väcka intresse hos mottagaren, 

de skriver endast “Om programmet” (se bilaga 1). Istället fungerar rubriksättningen som ett 

sätt att visa mottagaren vad det kommande stycket handlar om. Därefter följer en 

inledningstext som rymmer både metaforer som “[...] så många budskap slagits om 

människors uppmärksamhet”, och hyperboler som “aldrig tidigare i historien [...]” (se bilaga 

1). 

 

Inledningstexten har ett tydligt exordium. Bland annat skrivs “aldrig tidigare i historien har så 

många budskap slagits om människors uppmärksamhet” och “utan kommunikation stannar 

världen” (se bilaga 1). Dessa påståenden förmodas fånga mottagarens uppmärksamhet. 

Därefter följer en fråga i texten om mottagaren vill få kunskap som hjälper personen att 

förändra världen. UU svarar på sin egen fråga genom att skriva “då är det här din utbildning” 

(se bilaga 1). Detta kan göra mottagaren läraktig, eftersom utbildningen påstås ge den 

presumtiva studenten färdigheter att förändra världen - detta kan bidra till universitetets ethos. 

Inledningstexten gör mottagaren välvilligt inställd om hen litar på det UU påstår och 

argumenterar för i egenskap av universitet - det finns dock inget som backar upp och ger stöd 

för det universitetet skriver, så som källhänvisningar eller statistik. Inledningstexten upplevs 

generellt som engagerande och dramatisk; på så sätt fångar UU mottagarens intresse och gör 

att personen vill fortsätta läsa texten. UU:s exordium fyller således den funktion som den 

klassiska retoriken menar att den inledande delen ska ha - att göra mottagaren välvillig och 

läraktig (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

Noterbart är att av de många påståendena i UU:s exordium saknar samtliga sakförhållande 

och garanti i argumentationen. Av detta faktum att döma är påståendena i exordium till för att 
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väcka uppmärksamhet och intresse snarare än att faktiskt visa på en stark och trovärdig 

argumentation (Kjeldsen, 2013). 

  

8.2.2. Narratio 

Efter inledningstexten följer rubriken “Om programmet” där UU beskriver och ger bakgrund 

till MKV samt utbildningen. Att presentera bakgrund till uppkomsten av MKV-utbildningar 

kan liknas vid en av Vogls (2016) sju principer, nämligen stories. När en presumtiv student 

får bakgrundsinformation om en grupp de eventuellt kommer tillhöra, känner de tillhörighet. 

 

Vidare skriver UU varför deras program är nödvändigt i dagens samhälle och hur 

utbildningen öppnar dörrar för studenterna “i en mängd olika branscher”. I detta stycke 

framförs även flera argument för att stötta påståendet att deras utbildning ger studenten 

möjlighet att förändra världen. Dessa argument kommer analyseras vidare i ett eget stycke. 

Efter stycket som ger bakgrund till utbildningen slutar UU följa retorikens regler och ger 

därför inget conclusio - ingen slutsats. Deras text är istället uppbyggd av exordium, narratio, 

proposito och argument. Resterande text från UU handlar om de olika inriktningarna som 

erbjuds, samt vad studenten kommer lära sig under sin tid som student. Slutligen beskriver 

UU vad deras program kan leda till för jobb efter examen. Allt innehåll i UU:s narratio går i 

enighet med vad som förväntas enligt den klassiska retoriken (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

  

8.3. Göteborgs universitets disposition 

8.3.1. Exordium 1 

Det första textmaterialet som rör MKV-programmet inleds med en rubrik som heter just detta. 

Det är en informativ rubrik som visar var mottagaren är någonstans och vad efterföljande text 

handlar om. Därefter fortsätter en kort inledande och informativ text som beskriver vad 

Göteborgs universitet erbjuder i och med sin MKV-utbildning. GU beskriver hur deras 

utbildning ger en “gedigen grund för en framtida arbetsmarknad” (se bilaga 4). Detta bidrar 

till universitetets ethos. Trots en kortfattad text upplevs GU som kunniga i ämnet, eftersom de 

argumenterar för att just GU kan bidra till att den presumtiva studenten får en stabil grund att 

stå på inför sitt kommande arbetsliv. Samtidigt beskriver Mral et al. (2016) vikten av att ha en 

intresseväckande inledning för att mottagaren ska fortsätta läsa - att ha mottagarens 
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uppmärksamhet är kanske den viktigaste förutsättningen för att kunna övertyga. Detta 

misslyckas GU med i och med sitt anonyma tilltal. 

 

Genom att rikta fokus mot framtida arbetsmöjligheter gör GU mottagaren läraktig - 

mottagaren vill veta mer. För att uppfylla den sista delen av retorikens exordium beskriver 

GU hur en tveksam presumtiv student kan välja att läsa enbart två kurser för att få försmak för 

utbildningen; detta gör mottagaren välvilligt inställd eftersom GU inte enbart försöker 

övertyga om att välja MKV-programmet i sin helhet, utan också ger förslag på andra 

möjligheter för den osäkra (Mral, Gelang & Bröms, 2016). Inledningstexten är väldigt 

kortfattad och informativ, men den fungerar sorterande eftersom personer som inte känner 

intresse förmodligen inte kommer läsa vidare i den länkade foldern. GU har valt att presentera 

resterande material i just denna länkade folder. I den förekommer en ny inledning och därför 

också ännu ett exordium. 

  

8.3.2. Exordium 2 

Inledningen i GU:s folder har mer konkreta spår av de olika delarna av exordium än deras 

första inledningstext. Rubriksättningen fångar mottagarens intresse genom att beskriva 

kommunikatörsyrket som ett växande område. Här lyckas alltså GU att väcka ett intresse på 

ett bättre sätt än i exordium 1. Av den anledningen är det av vikt för GU att de presumtiva 

studenterna tar sig hela vägen till foldern, varför den mer uppmärksamhetsväckande versionen 

av exordium borde presenteras först. 

 

Inledningstexten som följer trycker ytterligare på poängen att kommunikationsbranschen 

växer - något som gör mottagaren läraktig eftersom hen ser potential för framtiden i 

utbildningen. Detta påstående stärks av flera sakförhållanden när GU beskriver på vilket sätt 

kommunikationsbranschen växer (Kjeldsen, 2013). 

 

I den sista meningen riktar sig GU till mottagaren genom ett du-tilltal för att än en gång visa 

hur personer som intresserar sig för medier och kommunikation har goda möjligheter i 

branschen efter avslutad utbildning - vilket, om man tror på detta påstående, gör mottagaren 

välvilligt inställd. Att GU uttrycker sig på detta sätt utan att hänvisa till någon källa visar att 

de förlitar sig på sitt ethos och status (Mral, Gelang & Bröms, 2016; Lindquist & Chase, 

2011). 
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8.3.3. Narratio 

Göteborgs universitet fördjupar sig i sin inledning genom att beskriva utbildningens innehåll, 

möjliga framtida yrkesområden samt eventuella kompletteringar såsom annan 

specialistutbildning. GU presenterar i stora drag vad studenten kan arbeta med efter att ha 

slutfört deras MKV-utbildning. GU skriver till exempel att den presumtiva studenten kan 

arbeta “professionellt med informations- och kommunikationsfrågor” (se bilaga 6). Här och i 

inledningen finns dessutom textens argument, som presenteras längre ner. 

Göteborgs universitet slutar följa retorikens regler efter sitt narratio, istället beskriver de olika 

yrkesgrupper inom kommunikationsbranschen. GU presenterar inte heller någon slutsats eller 

sammanfattning av huvudargumenten, det vill säga conclusio. Deras folder är uppbyggd av 

exordium, narratio, proposito och argument. 

  

8.4. Uppsalas universitets argumentation 

8.4.1. Proposito 

Uppsalas universitets proposito, som också kallas för tes, är byggd på både en uppmaning och 

flera påståenden som hänger samman; kommunikation förändrar världen - därför bör den 

presumtiva studenten läsa deras MKV-program. Tesen tydliggörs redan i textens exordium 

där UU skriver “Vill du få kunskap som hjälper dig att förändra den [världen]? Då är det här 

din utbildning” (se bilaga 1). UU uppmanar alltså mottagaren att söka just deras utbildning 

om hen vill förändra världen - vilket också är ett av deras påståenden; att kommunikation 

förändrar världen. 

 

Fortsättningsvis presenterar UU påståenden som “medier styr inte bara vår världsbild [...]” 

och “medier som de ser ut idag bygger våra samhällen” (se bilaga 1). UU konstaterar, med 

utgångspunkt i föregående citat, att deras utbildning möjliggör framtida arbete inom flera 

olika branscher. De uttrycker sig med ord som “samhällsutveckling” och “förändringsarbete”, 

vilket stärker deras tes. Här förekommer försök till flera sakförhållanden till påståendet, 

däremot saknas garantier; det är inte allmänt vedertaget att ett yrke som förändrar världen är 

något som behöver arbetskraft - inte heller är det allmänt vedertaget att just kommunikation 

och kommunikatörsyrket har möjlighet att förändra världen. 
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UU:s tes kan leda till att presumtiva studenter känner samhörighet med andra yrken som har 

förmåga att förändra världen; läkare, diplomater, politiker och liknande. Presumtiva studenter 

kan alltså föreställa sig en framtida yrkesroll där de befinner sig i samma “innegrupp” som 

andra yrkesgrupper vars arbetsuppgifter egentligen inte har några likheter (Kenny, Whittle & 

Willmott, 2011). Tesen kan också fungera som en berättelse med uppgift att skapa en 

gemensam värdegrund för personerna som befinner sig i inne-gruppen; de som utövar yrket 

ser sitt arbete som världsförändrande och initierar här den bilden hos framtida kollegor (Vogl, 

2016). 

 

8.4.2. Ethos, logos och pathos 

För att stärka huvudtesen är UU:s inledning främst baserad på ethos- och pathosargument, det 

vill säga sådana som försöker övertyga genom trovärdighet och känslor. Exempelvis stärker 

UU sitt ethos genom att skriva att “vi vet [...]”, samt genom att beskriva sig som ett universitet 

som ger studenter en bred utbildning med goda framtida arbetsmöjligheter (se bilaga 1). UU 

presenterar däremot inga källor som verifierar att det de skriver stämmer. Senare i texten 

lyfter de fram att de under utbildningen erbjuder studenterna utlandsstudier och praktik, 

liksom möjlighet till personlig profilering och vidare studier samt forskning på UU. 

 

Pathosargumenten, så som “utan kommunikation stannar världen”, syftar troligt till att skapa 

sympati för kommunikation som ämne och arbetsområde  (se bilaga 1). Denna sorts argument 

bidrar dessutom till att de presumtiva studenterna känner att de kan bidra med något viktigt. 

Pathosargumenten hjälper dessutom tesen; kommunikation förändrar världen och därför bör 

den presumtiva studenten söka till just UU:s MKV-utbildning. 

 

Den större delen av texten som följer innehåller främst logosargument, det vill säga sådana 

som talar till förnuftet. UU beskriver vilka kunskaper den presumtiva studenten kommer få 

genom att läsa MKV-programmet, hur studierna är upplagda med olika moment och att 

utbildningen kan kopplas till en rad olika yrken på arbetsmarknaden. Vid flera tillfällen 

använder UU ett du-tilltal i texten, “du lär dig [...] och “du och dina kurskamrater [...]”, när de 

beskriver utbildningens utformning (se bilaga 2). Detta retoriska knep gör att mottagaren 

inkluderas och läser vidare som att hen redan är en av studenterna som läser programmet. Att 

använda grepp som “du och dina kurskamrater” bidrar även till att mottagaren kan uppfatta 

sin roll som student som att vara en del av en innegrupp (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). 
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8.5. Göteborgs universitets argumentation 

8.5.1. Proposito 

GU:s tes är baserad på påståendet att kommunikatörsyrket växer, och att den presumtiva 

studenten därför bör söka sig till deras MKV-utbildning. GU skriver bland annat att 

kommunikation är “ett område som växer” och att “[...] medieutveckligen och ett ökat intresse 

för kommunikation och opinionsbildning öppnar för nya arbetsmöjligheter [...]” (se bilaga 5). 

De uppmanar alltså presumtiva studenter att söka deras utbildning eftersom den ger goda 

arbetsmöjligheter. Citaten ovan fyller även en funktion som sakförhållande till 

huvudargumentet eftersom även garantin är uppfylld; de flesta skulle säga att ett växande yrke 

är i behov av arbetskraft vilket gör att utbildningen erbjuder framtida arbetsmöjligheter. 

 

GU uttrycker inte en tydlig uppmaning om att den presumtiva studenten ska söka just deras 

utbildning, de är snarare vaga i den argumentationen. Detta kan vara ett sätt för dem att skapa 

förtroende hos mottagaren eftersom de på så vis inte upplevs som säljare som försöker tvinga 

på mottagaren något vilket kan bidra till skepsis, utan de har snarare ett objektivt 

förhållningssätt (Falkheimer, 2001; Kjeldsen, 2013). I det första stycket efter inledningen i 

foldern skriver GU om MKV som att den presumtiva studenten kan läsa utbildningen på 

vilket universitet som helst - “med en akademisk examen i medie- och 

kommunikationsvetenskap, MKV, kan du arbeta professionellt med [...]” (se bilaga 5) - det är 

inte förrän i sista meningen i stycket som GU konkretiserar att universitetsutbildningen de 

syftar på är sin egen. 

 

GU skapar ingen känsla av samhörighet i form av Social Identity Theory’s inne- och 

utegrupper, de använder sig istället av förnuftsargument för att övertyga den presumtiva 

studenten (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). Inte heller går det att finna spår av de sju 

principerna för tillhörighet - GU uttrycker sig istället neutralt och förnuftsbaserat för att 

attrahera presumtiva studenter. 

 

8.5.2. Ethos, logos, pathos  

U:s argumentation är nästan undantagslöst logosbaserad. GU beskriver hur MKV-

utbildningen lämpar sig för den som vill arbeta med kommunikation och PR, att programmet 

ger både teoretiska och praktiska kunskaper och därmed “[...] en gedigen grund för en 
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framtida arbetsmarknad” (se bilaga 4). GU lyfter även fram möjligheten att gå vidare i den 

akademiska världen som forskare. Ett annat förslag som ges är att komplettera sin MKV-

utbildning “[...] med annan specialistutbildning eller andra ämnen vid universitetet [...] för att 

få ytterligare arbetsområden att välja på (se bilaga 6). Efter detta beskrivs ett antal 

yrkesgrupper, vilket gör det otydligt om detta är yrken som studenten kan ha efter avslutad 

MKV-utbildning eller om det krävs komplettering med ytterligare specialistutbildning. 

 

Om vi antar att de olika rollerna presenteras som arbetsmöjligheter efter den treåriga MKV-

utbildningen kan denna information ses som indirekta argument till huvudtesen - att GU kan 

erbjuda utbildning i ett växande yrkesområde. GU skriver inte ut att studenten under 

studietiden får färdigheterna de nämner när de beskriver yrkesrollen, men däremot bidrar 

beskrivningen till att mottagaren underförstått ser dessa som färdigheter hen kommer utveckla 

under utbildningen. 

  

8.6. Uppsalas universitets stil 

Texten på UU:s webbplats har ett lättillgängligt och korrekt språk. Särskilt inledningen har 

många värdeladdade ord och begrepp, så som “slagits om”, “krig”, “demokratier och 

diktaturer” och “kan raseras” (se bilaga 1).  

 

Texten har smyckats med många retoriska troper; såväl synekdoker och hyperboler som 

metaforer återfinns. Exempelvis skriver UU att “utan kommunikation stannar världen” (se 

bilaga 1). Antalet metaforer sticker ut - UU skriver exempelvis att “[...] budskap slagits om 

uppmärksamhet”, att utbildningen “öppnar dörrar”, att “medier bygger våra samhällen” och 

att studenterna får lära sig att göra ett reportage “från ax till limpa” (se bilaga 1 och 2). 

  

8.7. Göteborgs universitets stil 

På GU:s webbplats och i foldern används ett lättillgängligt och korrekt språk. Språket är 

dessutom neutralt. I GU:s texter återfinns inte många värdeladdade ord och begrepp, generellt 

är GU:s ton mer objektiv. De skriver exempelvis i sin folder att “Du kan också gå vidare som 

utredare eller fortsätta inom den akademiska världen som forskare. I din MKV-examen ingår 

både medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnen – teori och praktiska färdigheter – och 

andra ämnen du valt att läsa.” (se bilaga 6) vilket är ett neutralt uttryckssätt.  
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Det finns få retoriska troper - endast enstaka metaforer och metonymier kan hittas. GU skriver 

exempelvis att MKV-programmet är “byggt på” en rad kurser och skriver “kurser” när det 

egentligen är kunskapen kurserna ger som det syftas på (se bilaga 4). Vidare använder GU 

även en eufemism, det vill säga en förskönande omskrivning, när de benämner MKV-

utbildningen som en specialistutbildning när den vanligtvis nämns som en grundutbildning. 

  

8.8. En sammanfattande jämförelse 

Blickar vi tillbaka på studiens frågeställningar, kan vi kort sammanfatta analysresultatet som 

följande: 

 

Kommunikatörsyrket framställs på både UU:s och GU:s webbplats som en roll i en växande 

bransch. Båda universiteten ger exempel på yrkestitlar studenten kan ha efter avslutad 

utbildning. Budskapen är lika på så sätt - båda texterna beskriver hur 

kommunikationsbranschen kommer ha många jobb att erbjuda. Vad som skiljer 

argumentationen åt är att UU lägger större vikt vid kommunikationens möjlighet att påverka 

samhället, och fokuserar mer på studentens möjlighet att göra något viktigt för världen. GU är 

istället objektiva i sin beskrivning av vilka sorts jobb studenten kan få inom den växande 

branschen. 

 

Att UU i större utsträckning använder pathosargument lockar möjligen en annan 

mottagargrupp, andra studenter, än den GU riktar sig till. Pathosargument som talar till de 

presumtiva studenternas vilja att förändra världen kan eventuellt locka studenter i andra 

målgrupper än vad logosargument som “du får jobb” gör. Eftersom unga ofta ses som 

känslostyrda och impulsiva, och äldre mer misstrogna och skeptiska, kan UU:s argumentation 

vara ett tecken på att de söker en yngre målgrupp med ambitioner att påverka och förändra 

världen. De logosargument GU använder sig av kan istället attrahera personer med ambitioner 

att få jobb, samt personer som möjligtvis inte tror på UU:s påståenden (Kjeldsen, 2013; 

Lindqvist, 2016). 

 

Vad som kan sägas om UU:s och GU:s webbtexter är att de har samma syfte och retoriska 

situation, och ett likvärdigt ethos på förhand. Vad som främst skiljer de två universitetens 

texter åt är att UU:s text är avsevärt mer retoriskt utsmyckad - i texten används fler retoriska 

troper jämfört med GU:s text. Framför allt har UU och GU tagit två olika grepp när de 
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författat sina texter; UU använder stora ord, och har som tes att den som läser MKV-

programmet hos dem kan förändra världen. GU använder istället ett jämförelsevis neutralt 

språk, och har en tes som går ut på att deras utbildning kan ge arbetsmöjligheter i en växande 

bransch. Både UU:s och GU:s texter följer retoriska regler, framför allt i de bådas disposition, 

men UU:s text sticker ut vad gäller retorisk stil. 

 

Universitetens texter är alltså i många delar lika; de utnyttjar dispositionen på liknande sätt 

och den retoriska situationen är densamma. Skillnaderna finns istället i de två olika teserna, 

den efterföljande argumentationen med påstående, sakförhållande och garanti, samt i 

stilnivåerna.  
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9. Diskussion 

Studiens resultat visar att universitetens argumentation om kommunikatörsyrket är varierande, 

men att de båda bland annat beskriver - om än vagt i Uppsalas universitets fall - yrket som en 

bred roll i en växande bransch. Både UU och GU ger många exempel på potentiella yrken, 

vilket stärker deras tes. De många valmöjligheterna med rejält skilda arbetsuppgifter som 

texterna beskriver gör dock att vi återkommer till det problem vi från början definierat, 

nämligen en splittrad bild av kommunikatörsyrket. Vad leder egentligen utbildningen till? 

Vad definierar kommunikatören och den gemensamma branschen? 

 

Universiteten för två olika teser, varav UU påstår att om du pluggar MKV kan du förändra 

världen. Detta skapar ännu en splittring i och med att detta budskap, som återfinns i texten på 

Uppsalas universitet webbplats, inte alls framkommer i texterna som tillhör Göteborgs 

universitet. Trots att påståendet förmodligen förväntas läsas med en viss glimt i ögat skapar 

det två skilda bilder av kommunikatörsyrket beroende på om man läser texten som har UU 

som avsändare eller om man läser texten som har GU som avsändare. 

  

9.1. Resultat i förhållande till tidigare forskning och bakgrund 

I relation till tidigare forskning som presenterats i studien visar analysresultatet att de båda 

universitetens argumentation är strategisk; de vill båda uppnå övergripande mål såsom att 

fylla alla platser till utbildningen med ambitiösa och motiverade studenter genom att bland 

annat argumentera för att just deras utbildning är den bästa. Vidare framkommer varken 

någon tydligt definierad bild av kommunikatörsrollen eller en samlad bild av 

kommunikationsbranschen - vilket tidigare forskning pekar ut som viktigt både i fråga om 

tillhörighet samt möjligheten till professionalisering av ett yrke. Det grepp som Uppsalas 

universitet använder sig av när de beskriver kommunikatörsrollen som en sådan roll som kan 

rädda världen, kan ses som ett sätt att ge kommunikatörsyrket extra status, vilket enligt 

Kenny, Whittle och Willmott (2011) stärker känslan av tillhörighet i en grupp. Denna 

tillhörighetskänsla är av största vikt för att ett yrke ska få någon form av professionalisering - 

även om professionaliseringen är mer informell i detta fall. Vidare är även den status UU 

tycks eftersträva genom sin text ytterligare ett sätt att peka mot det erkännande 

kommunikatörsyrket och dess utövare skulle kunna få. 
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Problematiken kring en splittrad yrkesidentitet kvarstår dock trots att det går att identifiera 

försök till att skapa tillhörighet och status. Göteborgs universitet beskriver utbildningen som 

en väg mot goda arbetsmöjligheter snarare än att de presumtiva studenterna kommer kunna 

förändra världen. De strategiska val universiteten gör för att locka till sig studenter kan 

således leda till olika förväntningar på yrkesrollen och därmed också medföra konsekvenser 

för den yrkesidentitet som är nödvändig för att uppnå någon form av professionalisering. Vi 

anser att vidare forskning om vilka eventuella effekter dessa val har är både viktigt och 

intressant för såväl universitetens studentrekrytering som kommunikationsbranschens 

utveckling. 

 

Att argumentationen skiljer sig universiteten emellan kan fungera filtrerande för de 

presumtiva studenterna, då UU och GU tycks rikta sig mot olika målgrupper. Detta kan leda 

till att mindre grupper skapas inom den stora yrkesgruppen - något som egentligen inte 

behöver vara negativt (Kenny, Whittle & Willmott, 2011). Däremot skapar denna gruppering 

inte någon form av olika nivåer inom yrkesgruppen - istället bidrar uppdelningen snarare till 

splittringar, och därmed två olika innegrupper som ser varandra som utegrupper (ibid.). Detta 

leder oss återigen till den övergripande problematiken kring en splittrad bild av 

kommunikatörsyrket. 

 

Att argumentationen skiljer kan också tyda på att universiteten försöker vara unika. Tidigare 

forskning har visat att studenter tycker att det är viktigt att universitet är unika, men att 

universitet däremot inte bör vara extrema åt något håll i deras beskrivningar (Burns, 2015). 

Forskning har också visat att turkiska studenter tycker att det viktigaste är att det finns goda 

arbetsmöjligheter efter avslutad utbildning, och att detta därför bör framgå tydligt på 

universitetens hemsidor (Tas & Ergin, 2012). Göteborg är tydliga med att det finns goda 

arbetsmöjligheter, likaså Uppsala har poängterat det. Däremot tolkar vi, främst Uppsalas, 

argumentation som extrem. Detta kan vara ett försök att skilja sig från andra universitet för att 

uppfattas som unik.Vi anser dock att det är argumentationen för yrket som är extremt, inte 

argumentationen för universitetet i sig. Detta kan leda till negativa konsekvenser inte enbart 

för universitetet, utan också för kommunikatörsyrket i stort eftersom studenter inte uppskattar 

den typen av beskrivning utan istället söker sig någon annanstans.  
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9.1.1. Påståenden utan belägg 

Som vi tidigare nämnt använder varken Uppsalas universitet eller Göteborgs universitet källor 

för att stärka sina påståenden. De förlitar sig fullständigt till sitt ethos och höga status i 

egenskap av etablerat universitet. Detta kan resultera i att en del presumtiva studenter faller 

bort, eftersom de helt enkelt inte litar på vad som sägs om utbildningen och det framtida 

yrket. Trots att GU använder många logosargument är de alltså inte nödvändigtvis så starka 

eftersom påståendena inte beläggs på ett tydligt sätt i texten. 

 

Utöver att presumtiva studenter kan falla bort med anledning av att de helt enkelt inte litar på 

de påståenden som framgår i de båda universitetens texter kan bristen på källor få än fler 

konsekvenser; kommunikatörsyrket är inte en profession och kommer förmodligen inte att bli 

det på samma sätt som exempelvis läkaryrket (Falkheimer & Heide, 2014). Med utgångspunkt 

i detta bör beskrivningen av och argumentationen för MKV-utbildningar och yrket som följer 

inte vara utan hänvisning till källor som verifierar de båda teserna - läkaryrket skulle kunna 

beskrivas som både en arbetsmöjlighet och ett yrke som låter dig förändra världen. 

Kunskapen kring MKV-utbildningen och det efterföljande yrket är däremot inte vedertaget på 

samma sätt som exempelvis läkaryrket (ibid.). Det blir därför viktigt att tydliggöra de fakta 

som presenteras genom att exempelvis hänvisa till flera källor, annars riskerar universiteten 

att bidra till just splittringar i formandet av en yrkesidentitet eftersom de skapar egna 

versioner av det. Vi antar att det är av stor vikt för både de presumtiva studenterna och de 

universitet som utbildar till kommunikatörsyrket att försöka skapa en sammanhållen bild av 

yrket. 

  

9.2. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur kommunikatörsyrket framställs på svenska 

universitets webbplatser, och att på så sätt försöka identifiera likheter och skillnader som kan 

bidra till kommunikatörens yrkesidentitet. Det vi funnit genom vår analys och diskussion i 

förhållande till våra frågeställningar går att sammanfatta som följande: 

 

Det finns både likheter och skillnader i analysresultatet och det som främst sticker ut är dels 

de båda universitetens likhet i val av disposition, dels de bådas olikhet i val av argumentation. 

Uppsalas universitet argumenterar för att kommunikatörsyrket förändrar världen, medan 
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Göteborgs universitet påstår för att kommunikatörsyrket växer. De retoriska resurser som 

används i texterna på universitetens webbplatser skiljer sig åt eftersom UU:s text främst 

baseras på pathosargument och metaforer, medan GU:s text innehåller främst logosargument 

och ett mer objektivt och neutralt språk. 

 

Tidigare forskning och teorier pekar på att hela kommunikationsbranschen skulle gynnas av 

en mer samlad bild av kommunikatören; inte enbart i fråga om någon slags 

professionalisering, utan kanske snarare i och med att en tydligare yrkesidentitet skulle skapa 

högre status för både yrket och personerna som utövar det. Det skulle dessutom bidra till att 

personer utanför branschen samt de som vill vara en del av den får större förståelse för och 

inblick i yrket, samt att yrket blir mer attraktivt. Analysresultatet bekräftar vår 

problemformulering om en splittrad bild av kommunikatörsyrket som vi observerat och som 

hela studien baseras på. 

 

Avslutningsvis tolkar vi vårt resultat i förhållande till föregående diskussion som att olika sätt 

att framställa kommunikatörsyrket påverkar yrkesidentiteten negativt, eftersom yrket inte är 

vedertaget likt andra yrken och på så sätt inte gynnas av flera skilda beskrivningar. Samt 

eftersom studenter inte uppskattar extrema beskrivningar. De teorier som ligger till grund för 

arbetet bekräftar också de brister som de olika framställningarna av kommunikatörsyrket kan 

bidra med. 

  

9.3. Reflektion inför framtiden 

För att lösa problematiken med en splittrad bild av kommunikatörsyrket kan framtida 

agerande vara att exempelvis dela upp yrket i flera olika yrkeskategorier och tydliggöra dessa 

på bästa möjliga sätt. Därefter skulle beskrivningen av både utbildningen och yrket också 

behöva omformuleras på ett sätt som gör att presumtiva studenters förväntningar blir i enighet 

med verkligheten. Det borde framgå tydligt att utbildningen i sådana fall är en grund att stå på 

inför flera olika val av yrken. Kanske borde kommunikatörstiteln minskas i sin innebörd så att 

den enbart representerar ett specifikt yrke. 

 

Å andra sidan är det viktigt att ha i åtanke att yrket och utbildningen är unga, och att det 

förmodligen är en bidragande faktor till varför bilden av yrket är splittrad. Vi tycker således 

att ett bättre alternativ är att aktivt arbeta för att kommunikatörsyrket på något sätt ska 
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professionaliseras genom att exempelvis tydliggöra dess faktiska innebörd och på så sätt 

sortera bort eventuella delar av rollen som inte bidrar till en sammanhållen bild. Exempelvis 

tycker vi att svenska universitet bör ha en gemensam profilering av kommunikatörsyrket som 

de förmedlar till sina presumtiva studenter. 

  

9.4. Reflektion 

En aspekt att ta i beaktning i fråga om studiens resultat är att detta är en fallstudie - vad de två 

universiteten som är studieobjekt framför för bild av kommunikatörsyrket är inte 

representativt för alla svenska universitet. Varför de två valda universitetens texter är 

intressanta är för att universiteten som skrivit dem har de mest sökta MKV-inriktningarna. 

Detta gör att det är osannolikt att de två fallen vi valt bekräftar det vi observerat i vår 

problemformulering. Vårt analysresultat verifierade dock vår problemformulering, vilket vi 

inte förväntade oss utan snarare observerade under analysens gång. 

  

Resultaten går inte att applicera på alla svenska högskolor och universitet, däremot går 

analysresultatens påverkan på yrkesidentiteten att tolkas utifrån att det är många som läser just 

Uppsalas universitet och Göteborgs universitet programbeskrivningar, och att det rimligtvis 

bör betyda att det är många som påverkas av de olika bilder av yrket som de båda 

universiteten förmedlar. Det krävs mer omfattande studier för att undersöka hur den generella 

bilden svenska universitet förmedlar av kommunikatörsyrket är, och för att undersöka till 

vilken grad programbeskrivningar faktiskt påverkar presumtiva studenters bild av yrket. 

  

9.5. Vidare studier 

Där vår studie fokuserar på budskap och retoriska resurser i universitetens texter finns ett 

intresse i att även studera vidare vilken effekt detta har på presumtiva studenter. Exempelvis 

skulle en sådan studie kunna genomföras genom intervjuer med presumtiva studenter, där 

man undersöker hur de upplever programbeskrivningarna på olika universitets webbplatser. 

Förutom att bidra till kartläggningen av budskapen om MKV-utbildningar och 

kommunikatörsyrket har vår studie alltså öppnat för frågan om vilka effekter retoriska 

resurser kan ha på branschen ur ett längre perspektiv. 
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Annan forskning skulle kunna fokusera på hur anställda inom kommunikationsbranschen 

upplever sin yrkesroll i jämförelse med hur den beskrivs på universitetens webbplatser. Detta 

för att återigen peka på sambandet mellan vad den första anhalten mot ett jobb i 

kommunikationsbranschen, utbildningen, säger om yrket och hur verksamma inom branschen 

faktiskt ser på sin roll.  
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