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Sammanfattning 
 
Kommunikatören inte bara ”nice to have” utan ”need to have” 
En jämförande studie av kommunikatörens upplevda yrkesstatus i privat respektive offentlig 
sektor 
Charlotta Kjerrman, Maria Larsson, Nikolina Vorkapic 
 
 
Vårt samhälle idag präglas av ett ökat flöde av varor, tjänster och information och avståndet 
till världen runt omkring oss krymper. För organisationer innebär detta att kravet på 
effektivitet har blivit ett faktum och i samband med information kan begreppet strategisk 
kommunikation vara nyckeln till framgång. Vi som studerar medie- och 
kommunikationsvetenskap funderar ofta på vilka krav och förväntningar kommande 
arbetsgivare har på oss kommunikatörer som snart ska ut på arbetsmarknaden. Vi har också 
funderat på vilka arbetsgivare som bäst kommer att kunna möta vår strävan efter intressanta 
och utvecklande arbetsuppgifter. I den diskussion som just nu pågår har vi uppmärksammat 
att många ser organisationer inom den privata sektorn som mer attraktiva än organisationer 
inom den offentliga. Denna förutfattade mening gjorde oss intresserade av att undersöka om 
det finns några skillnader av upplevd yrkesstatus mellan kommunikatörer anställda inom de 
olika sektorerna. Är det någon skillnad och i så fall vilka faktorer är det som påverkar och 
orsakar dessa skillnader? 
 
För att vi skulle kunna belysa och diskutera frågan om det fanns någon skillnad av upplevd 
yrkesstatus hos kommunikatörer i privat respektive offentlig sektor, valde vi att studera 
tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen. Ett mål för studien var även att ge förslag på 
åtgärder som kunde höja kommunikatörers yrkesstatus oavsett vad den är idag. Vi utgick från 
en kvalitativ ansats och genomförde åtta intervjuer med yrkesverksamma kommunikatörer 
inom de båda sektorerna. 
 
Resultatet av studien visar att samtliga intervjupersoner upplever tillfredsställelse och stolthet 
i yrkesrollen men att faktorerna som påverkar denna upplevelse skiljer sig åt mellan de båda 
sektorerna. Inom den privata sektorn tenderar intervjupersonerna att sträva efter yttre 
bekräftelse medan intervjupersonerna inom den offentliga sektorn tenderar att sträva efter inre 
bekräftelse. I resultatet kan vi även skönja en förändring i klimatet inom den privata sektorn. 
Den tidigare så goda tillgången på resurser har minskat och har fått konsekvenser för 
intervjupersonerna. Kravet på lönsamhet gör att några organisationer inom denna sektor har 
koncentrerat och flyttat sina kommunikationsenheter till storstäder. Därmed har möjligheterna 
till personlig utveckling och till avancemang inom organisationen begränsats. En tolkning 
som vi gör utifrån diskussionen kring centralisering är även att den externa kommunikationen 
har prioriterats på bekostnad av den interna. För den som är intresserad ser vi här en möjlighet 
att bygga vidare på vår studie genom att undersöka hur kommunikatörens yrkesstatus har 
förändrats i organisationer som har centraliserat sina kommunikationsverksamheter. 
 
 
Nyckelord: privat- och offentlig sektor, kommunikatör, yrkesstatus, motivations- och 
hygienfaktorer 
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Stort TACK utan inbördes ordning till 
 
Våra intervjupersoner; Maj Holmström, Moderaterna i Göteborg, Hans G. Larsson, Telia 
Sonera i Göteborg, Kerstin Ericsson, Vägverket Region Sydöst, Eva-Marie Wulff, 
Försäkringskassan i Jönköping, Hanna Blixt, Svenska kyrkan i Jönköping, Sofia Petterson, 
Ikea i Jönköping, Lena Roos, Volvo Personvagnar AB i Skövde, Anne Lehes Löwenberg, 
Ericsson i Göteborg samt Anders Jonzon, Saab Training Systems AB i Huskvarna. För att vi 
fick stjäla några timmar av Er dyrbara tid och för Ert visade intresse för vårt uppsatsämne. 
Utan Er hade vår uppsats aldrig kunnat genomföras. 
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1 Inledning 
Vårt samhälle präglas av ett ökat informationsflöde vilket ställer höga krav på 
kommunikation. Har strategisk kommunikation blivit nyckeln till framgång? Om svaret är ja 
på denna fråga, borde kommunikatörer värderas allt högre i organisationer, då de har speciell 
kompetens på området. Men hur ser det ut i verkligheten? Med tanke på professionens bredd 
är säkerligen den upplevda yrkesstatusen hos enskilda kommunikatörer tämligen olika. En 
organisations verksamhetsmål påverkar kommunikationsarbetet. Inom den offentliga sektorn 
styrs stora delar av kommunikationen av offentlighetsprincipen och kravet om lika 
information till alla. I den privata sektorn är däremot kommunikationen mer 
målgruppsanpassad. 
 
Idag verkar kommunikatören inom diverse olika organisationer och företag och det vi avser 
belysa med denna uppsats är om det finns någon skillnad i upplevd yrkesstatus mellan 
kommunikatörer inom den privata respektive offentliga sektorn. Tidigare forskare har 
undersökt yrkesrollen och till viss del yrkesstatusen men då främst oberoende av 
anställningssektor. I en studie genomförd i början av nittiotalet jämförde Emanuelsson och 
Karlsson informatörers upplevda arbetssituation i privat och offentlig sektor. Studiens 
problemområde vill vi bygga vidare på. 
 
Med vår studie vill vi identifiera eventuella skillnader av upplevd yrkesstatus mellan 
kommunikatörer anställda inom den privata respektive offentliga sektorn. Jämförelsen mellan 
dessa sektorer är av intresse för oss att studera då vi har uppmärksammat att våra 
studiekamrater finner organisationer inom den privata sektorn mer attraktiva än inom den 
offentliga. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på samtalsintervjuer med 
yrkesverksamma kommunikatörer. Utifrån resultatet vill vi ge förslag på åtgärder som kan 
höja kommunikatörens yrkesstatus oavsett vad den är idag. 

1.1 Disposition 
Vi inleder med att redovisa den tidigare forskning som är relevant för vår studie. Härefter 
följer vår problemformulering där vi beskriver bakgrund, syfte och frågeställningar. Under 
teoriavsnittet utvecklar vi begrepp och beskriver vår teoretiska plattform och visar med en 
modell hur vi har tänkt praktisera den i vår studie. Innan slutlig resultatredovisning och 
diskussion går vi in på studiens metod, urval och kvalitet. 
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2 Tidigare forskning 
I nedanstående kapitel vill vi belysa tidigare forskning om yrkesstatus samt presentera en 
studie som jämfört kommunikatörens arbetssituation i privat och offentlig sektor. Studierna 
nedan är tre olika exempel där begreppen yrkesstatus, privat och offentlig sektor berörs och 
diskuteras. Den tidigare forskningen beskriver vi dels för att motivera vår valda studie och 
dels för att i ett senare skede jämföra tidigare resultat med egna resultat. 

2.1 Forskning om yrkesstatus 
Forskning om yrkesstatus har i stora drag syftat till att på något sätt rangordna yrken eller att 
beskriva vad människor förknippar med status. Ulfsdotter Erikssons avhandling Yrke, Status 
och Genus hade avsikten att belysa och tolka uppfattningar kring yrkesstatus och att 
undersöka relationen mellan yrkesstatus och genus samt att rangordna yrken utefter status. 
Ulfsdotter Eriksson beskriver i sin avhandling intressanta tidigare gjorda undersökningar 
angående yrkesstatus och yrkesprestige. År 1947 gjorde Hatts via National Opinion Research 
Center (NORC) en undersökning inom området. NORC-studiens syfte var att finna yrkens 
relativa status samt att se vilka kriterier människor hade när de bestämde yrkens status.1 Reiss 
presenterade den tidigare nämnda NORC-studien i sin helhet i studien Occupation and social 
status. Finansiella belöningar och utbildning var kriterier som förknippades med status och 
Reiss menade att kriterierna symboliserade, "an american value - to get as much education as 
possible, to work hard, and to make a lot of money". 2 Intelligens, ansvar, ärlighet och hög 
moral var andra kriterier som förknippades med att ge yrken en hög ställning eller status. 
Exempel på yrken som rangordnades högt var diplomat, guvernör och läkare. Yrken som 
rangordnades lågt var exempelvis taxiförare, servitör och sopåkare. 
 
Under 1950-talet gjorde Carlsson en prestigestudie för att förklara hur män har rörts sig 
mellan yrkesgrupper. Projektets huvudsakliga uppgift var att kontrollera om en svensk 
yrkesrangordning skulle få ett liknande resultat som de tidigare utförda studierna i andra 
länder. Om resultaten visade sig likna varandra kunde ett större antal yrken få en bestämd 
status. Carlssons svenska studie visade sig i stora drag överensstämma med tidigare utförda 
yrkesrangordningar i andra länder.3 Yrken som professor och verkställande direktör 
rangordnades högt medan brevbärare och kypare rangordnades lågt. I Ulfsdotter Erikssons 
avhandling återfanns liknade resultat som i de tidigare nämnda. I toppen rangordnades yrken 
som ambassadör, advokat och professor och i de lägst rangordnade yrkena återfanns 
städerska, gatuköksbiträde och diskare.4 
 
Dessvärre har inte någon av tidigare studier rangordnat yrket informatör/kommunikatör vilket 
hade varit av stort intresse för vår studie. Vi har dock valt att presentera forskningen då den 
berör begreppet yrkesstatus. Som vi tidigare nämnt har de flesta studier utförts med mål att 
rangordna yrken. Därför har vi valt att utgå från Ulfsdotter Erikssons avhandling då hon 
utöver rangordning även tar upp och förklarar yrkesstatus och vilka faktorer som påverkar 
den. Vi citerar: ”Som redan har nämnts har utbildning och lönenivå betydelse för 
yrkesstatusen. Att vara välkänd och figurera i offentlighetens ljus är tecken på status, eller vid 
negativ publicitet försämra. Fysiskt slitsamma arbetsförhållanden, låg lön och om utövaren 
var ung, kvinna eller invandrare var däremot indikatorer på låg status i ett yrke”5 

                                                 
1 Reiss, 1961:4; Ulfsdotter, 2006:33 
2 Reiss, 1961:4; Ulfsdotter, 2006:34 
3 Carlsson, 1958:149 
4 Ulfsdotter Eriksson, 2006:74-75 
5 Ulfsdotter Eriksson, 2006:206 
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2.2 Jämförande studie mellan privat och offentlig sektor 
I stycket ovan beskrevs tidigare forskning gällande yrkesstatus. I föreliggande stycke 
presenterar vi en tidigare studie av Emanuelsson och Karlsson, Informatörer inför 90-talet - 
en jämförelse mellan informatörers arbetssituation inom privat och offentlig sektor. 
Emanuelsson och Karlsson har till skillnad från oss fokuserat på upplevd arbetssituation 
snarare än på upplevd yrkesstatus. Studien är trots allt mycket relevant för oss då vi ämnar 
undersöka liknande faktorer för att uttala oss om yrkesstatus. Emanuelsson och Karlsson 
redovisade i sina resultat att "…informationsenhetens sektorstillhörighet utövar ett starkt 
inflytande på informatörens arbetssituation". 6 Författarna menade att båda sektorerna 
skapade två olika "klimat" för informationsenheten. 
 
Den offentliga sektorns klimat karaktäriserades av 

• små resurser 
• vag definition av informationsenhetens funktion 
• avsaknad av ledningens insikt och förståelse för informationsverksamheten 
• goda yttre förutsättningar för informationsenhetens professionalism dock var den 

organisatoriska placeringen under ledningen inte självklar7 
 
Den privata sektorns klimat karaktäriserades av 

• stora resurser 
• väldefinierad funktion för informationsenheten 
• väl införstådd ledning angående informationsenhetens villkor 
• mycket goda yttre förutsättningar för informationsenhetens professionalism8 

 
Vi har ovan presenterat tidigare forskning som är relaterad till vårt problemområde. Som vi 
tidigare nämnt finns det många studier som syftar till att rangordna yrken i förhållande till 
yrkesstatus. Vi har inte för avsikt att rangordna utan snarare uttala oss om eventuella 
skillnader i yrkesstatus mellan yrkesverksamma kommunikatörer inom den privata respektive 
offentliga sektorn. Författarna diskuterade i studiens avslutande kapitel en fråga angående hur 
klimaten som beskrevs ovan konkret skulle påverka informatörens situation. För att de mer 
ingående skulle kunna besvara frågan menade de att mer kunskap om förhållandet mellan 
informationsenheten och informatören behövdes. De resonerade om att ett bra sätt att erhålla 
den kunskapen var att samtala med yrkesverksamma informatörer inom de båda sektorerna. 
Utifrån detta resonemang såg vi en möjlighet att kunna bygga vidare på deras arbete med 
hjälp av vår studie. Vi såg en chans att utveckla deras slutsatser kring skillnader mellan privat 
och offentlig sektor genom att gå ut och undersöka detta i empirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Emanuelsson och Karlsson, 1991:113 
7 Emanuelsson och Karlsson, 1991:85 
8 Emanuelsson och Karlsson, 1991:86 
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3 Problemformulering 
I följande kapitel kommer vi att ge en bakgrund till vår valda studie som sedan mynnar ut i 
vårt syfte och vår frågeställning. 

3.1 Synsätt på yrkesrollen 
För oss som studerar kommunikationsvetenskap är diskursen om informationsbranschens 
framtid ständigt aktuell och frågorna om vår framtid är många. Något som vi ofta diskuterar 
är hur vi ska profilera oss på arbetsmarknaden. Vi diskuterar även vilka organisationer som 
bäst kan möta vår strävan efter personlig utveckling. Tendenserna i diskussionen bland våra 
studiekamrater visar att det är mer attraktivt att arbeta inom den privata sektorn. Det är där de 
ser stora karriärmöjligheter och arbeten med intressanta och utvecklande uppgifter. Den 
offentliga sektorn anses ofta vara omodern och kopplas samman med styrda arbetsuppgifter 
där möjlighet till personlig utveckling är mycket begränsad. Detta till trots att kommuner i 
dag investerar i marknadsföringsstrategier som exempelvis place branding. Många 
studiekamrater och vi själva tror att det är stora skillnader i arbetssätt mellan privat och 
offentlig sektor. Vi vill ta reda på om deras förutfattade meningar stämmer överens med hur 
det ser ut i verkligheten. 
 
För att få en djupare inblick i informationsbranschen började vi göra efterforskningar. Vi tog 
del av studier som gjorts för och med yrkesverksamma människor inom branschen. Efter 
kontakt med Sveriges Informationsförening blev vi hänvisade till föreningens hemsida där vi 
fann tre intressanta medlemsstudier. Medlemsstudierna innefattade informationsbranschen om 
förändringar i informationsbranschen ur yrkesverksamma informatörers/kommunikatörers 
perspektiv. Studierna hade gjorts vartannat år sedan 1982 och de gav en god bild av 
yrkesrollens historia, nuläge och framtid. Undersökningen VD/GD 2005 - En undersökning 
om chefers syn på informationsbranschen var en uppföljning av en tidigare undersökning 
gjord år 2000. Syftet med undersökningen var att undersöka informationsbranschens upplevda 
framgång och efterfrågan genom att ta reda på hur uppdragsgivarna såg på 
informationsbranschen, dess utveckling, kompetens och tjänster. En annan intressant 
medlemsstudie var Info 2005 och Info 2007 som visade att intresset för informations- och 
kommunikationsfrågor väntades öka mest inom den offentliga sektorn. Vi fann även siffror i 
rekryteringsföretagets Hammer och Hanborgs undersökning Kommunikatören 2005 som 
visade att fler kommunikatörer var anställda inom den privata sektorn än i den offentliga 
aktuellt år. 
 
Genom att vi tog del av de ovan nämnda resultaten skapade vi oss en bild av 
informatörsyrkets nutid och framtid, utifrån både arbetsgivarens och de yrkesverksamma 
kommunikatörernas perspektiv. Både arbetsgivare och de yrkesverksamma visade en 
gemensam tendens på att framtiden för informationsbranschen såg ljus och positiv ut och att 
det fanns en tro på tillväxt. Generellt hade informationsfrågor blivit allt viktigare och gavs 
högre status i organisationer och det hade blivit vanligare att informationschefer och 
informationsdirektörer ingick i ledningsgruppen. De yrkesverksamma kommunikatörerna såg 
stolt på sin yrkesroll och började alltmer intressera sig för strategiska frågor medan intresset 
för att arbeta som producent minskade. Undersökningen visade även att det finns ett glapp 
mellan vilja, kompetens och efterfrågan framförallt angående de strategiska frågorna. De 
flesta av de yrkesverksamma kommunikatörerna kände att de hade viljan och att efterfrågan 
fanns men att kompetensen saknades. Arbetsgivarna ansåg att de informationsansvariga hade 
etablerat sig i vissa nyckelprocesser i organisationerna. 
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Utifrån materialet ovan klarnade en bild av nuläget och vi började diskutera kring vår studies 
tänkbara perspektiv. I det ena perspektivet kunde vi välja att utgå från studentens syn på sin 
framtida yrkesroll. I det andra perspektivet kunde vi välja att istället utgå från hur ledningen 
inom organisationer såg på kommunikatörens roll och status. Båda perspektiven hade 
säkerligen givit oss intressanta resultat men vi var mer intresserade av att vinkla vår studie ur 
den verksamme kommunikatörens perspektiv och dennes upplevda yrkesstatus. Detta då vi 
ansåg att den enskilde kommunikatören kunde ge oss intressant information angående 
yrkesrollen och var bäst lämpad för att bedöma upplevd yrkesstatus. En jämförande studie 
mellan privat respektive offentlig sektor med kommunikatören i fokus skulle bli början till en 
formulering av vårt problemområde. 
 
Innan vi fastställde vårt problemområde kontaktade vi flera välkända svenska forskare på 
området för att höra oss för om de ansåg att det vi ville studera var av intresse. Vi kontaktade 
professor Larsåke Larsson vid Örebro universitet. Han berättade om sin pågående forskning 
kring informationschefsrollen vilken hade varit intressant för oss att ta del av om den hade 
varit färdigställd. När vi berättade om vår egen studie gav han oss rådet att intervjua 
kommunikatörer som hade varit yrkesverksamma inom båda sektorerna. Han menade att 
dessa personer skulle ha större erfarenhet av eventuella skillnader. Vi tyckte att detta förslag 
var bra men vi insåg att urvalet skulle bli för komplicerat att genomföra. Universitetslektor 
Jesper Falkheimer vid Lunds universitet ansåg att vi hade en spännande och bra fråga att 
undersöka. Han gav oss förslaget att söka artiklar skrivna av Jacquie Létang och Magda 
Piezcka som skulle kunna vara relevanta för vår studie. Vi tog även kontakt med Magnus 
Fredriksson, forskaren inom PR/strategiskt kommunikation vid Göteborgs universitet, som 
påpekade att det finns otaliga studier gjorda utifrån ett professionsperspektiv. Med tanke på 
vår studie ansåg han att detta perspektiv hade varit intressant för oss att ta del av. Han 
påpekade även att sociologiska studier kring status och prestige var relevanta för vår studie. 
Om vi inte skulle hitta tidigare studier som var intressanta för vårt problemområde gav han 
oss rådet att se om liknande studier hade gjorts inom andra yrkesgrupper. Till slut kom vi 
fram till att det inte fanns någon som gjort det vi avsåg att göra och samtliga personer som vi 
kontaktade uppmuntrade oss att genomföra studien. Våra efterforskningar resulterade i 
följande syfte och frågeställning. 

3.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att se om det finns någon skillnad i upplevd yrkesstatus mellan 
kommunikatörer anställda i privat respektive offentlig sektor. För att kunna belysa och 
diskutera frågan om det finns någon skillnad av upplevd yrkesstatus har vi valt att studera 
tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen. Utifrån resultatet av vår studie vill vi ge förslag på 
åtgärder som kan höja kommunikatörens yrkesstatus oavsett vad den är idag. 

3.2.1 Frågeställning 
Är det någon skillnad mellan kommunikatörer anställda i privat respektive offentlig sektor 
vad gäller tillfredsställelse och stolthet i deras yrkesroll? 
 

1. Vilka är de mest utmärkande skillnaderna? 
2. Vilka faktorer påverkar och orsakar skillnaderna? 
3. Vilka åtgärder kan höja yrkesstatusen för kommunikatörer oavsett vad den är idag? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Vi kommer i följande kapitel ge en beskrivning av hur synen på människan i organisationen 
har förändrats med tiden. För att bättre kunna motivera vårt val av teoretisk plattform 
kommer vi att ge en historisk bakgrund till dagens studier kring motivation och prestation. 
Just dessa faktorer är något som tidigare studier har bekräftat påverkar individens upplevda 
yrkesroll. Vår metod, att undersöka individens tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen för 
att kunna uttala oss om upplevd yrkesstatus, bygger på frågor kring dessa faktorer. Vi 
kommer också att presentera den teoretiska plattformen och illustrera med hjälp av en modell 
hur vi har tänkt praktisera den för att besvara studiens syfte. Vi inleder detta kapitel med att 
först ge en beskrivning av relevanta begrepp för att underlätta läsarens förståelse för 
kommande resultatredovisning och resultatdiskussion. 

4.1 Begreppsdefinitioner 
Här nedan kommer vi att redogöra för begreppen privat och offentlig sektor för att sedan 
förklara informatörsrollen och i den avslutande delen av stycket reda ut begreppet yrkesstatus. 

4.1.1 Privat och offentlig sektor 
Den offentliga sektorn kan delas in i statlig och kommunal förvaltning där den gemensamma 
nämnaren är att de är offentligt ägda. Anledningen till att den offentliga sektorn delas in i två 
skilda grupper beror dels på att statsmakterna har olika styrningsmöjligheter gällande de båda 
sektorerna och dels för att de finns väsentliga skillnader i de interna styrformerna. Den 
kommunala förvaltningen har ett självstyre som gör att de kan ombesörja vissa uppgifter på 
lokal nivå. Vi kan i den kommunala verksamheten skilja mellan beslutfattare, politiskt 
tillsatta, nämnden/styrelsen samt anställda, förvaltning och tjänstemän. Skillnaderna från 
privat sektor gällande relationen mellan styrelse, VD och anställda är markanta.9 
 
Till skillnad från den offentliga sektorn har företagen och organisationerna i den privata 
sektorn som gemensam nämnare att främst tillgodose sina egna intressen gällande produktion 
av varor och tjänster. Mångfald är annars ett beskrivande ord av den privata sektorn där 
svenskt näringsliv och kooperativa verksamheter innefattas. Statsmakternas tidigare roll i den 
privata sektorn var att utfärda spelregler och stå till tjänst som regeltolkare. I dag däremot är 
de utöver ovanstående nämnda roll även med och spelar.10 
 
Olika mål för verksamheterna 
Alla typer av verksamheter har mål och definitionen av mål är en generell beskrivning av ett 
önskat framtida tillstånd.11 Mål kan vara att antingen förvalta, producera eller kontrollera. 
Förvaltande verksamheter kan vara allt från finansbolag till kommunala fastighetsbolag. 
Verksamheter som producerar varor eller tjänster kan exempelvis vara verkstadsindustri och 
kommunal service som sjukvård och statliga verk. Ett exempel på kontrollerande verksamhet 
är Riksskatteverket.12 
 
Mål och målformuleringar kan te sig något olika i de olika sektorerna. Nedan beskrivs 
kortfattad vad som gäller för de olika sektorerna: 
 

                                                 
9 Rosengren, 1985 
10 Rosengren, 1985 
11 Etzioni, 1982:15; Jacobsen, Thorsvik, 2005:47 
12 Rosengren, 1985 
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• I statsförvaltningen anges målen av lagar och/eller instruktioner samt riksdagsbeslut 
vilka uttrycks i förordningar. Den svenska offentliga verksamheten erbjuder service 
som inte kan eller bör styras av marknaden vilket är det mest elementära kännetecknet. 
Det svenska försvaret och vägverket är exempel på statliga verksamheter som sällan 
diskuteras att överföras till privat regi. 
 

• Kommunala verksamheter styrs av regeringsformen. Enligt lagen består verksamheten 
av två delar, den specialreglerade (obligatoriska) vilken styrs av kommunallagen (KL) 
och den frivilliga vilken regleras av lagar och förordningar som anger målen. Inom 
kommunala verksamheter är de skriftliga och långsiktiga målformuleringar fastställda 
av kommunalfullmäktige och gäller även för de olika nämnderna. 
 

• I näringslivet är målet för ett företag att genomföra en affärsidé och samtidigt uppnå 
maximal vinst. De bolag som är aktiebolag måste anpassa sig efter arbetsrättslagen 
(ABL) och låta verksamhetens art framgå av bolagsordningen. Angivelsen är oftast för 
generell för att den ska kunna ligga till grund för ett praktiskt agerande.  Målet är inte 
alltid entydigt och klart. Det beror dels på att mål som begrepp inte kan definieras 
entydigt och dels för att det finns bolag som är börsnoterade och som saknar en 
affärsidé.13 

4.1.2 Yrkesrollen 
I dag råder en viss begreppsförvirring inom informations- och kommunikationsområdet. 
Yrkeskåren blir alltmer professionaliserad och informatörer har olika bakgrund och 
arbetsuppgifter. En person som arbetar med information och kommunikation kan exempelvis 
bli titulerad informatör, kommunikatör, kommunikationschef eller marknadsförare. 
Arbetsuppgifterna kan variera allt från strategiskt arbete på ledningsnivå till enbart 
trycksaksproduktion på organisationsnivå.14  Eriksson menar att information är överföring av 
ett budskap från sändare till mottagare och att det är begreppet för det övergripande område 
informatörer verkar inom. Kommunikation menar han däremot är "en dubbelriktad ömsesidig 
dialog mellan avsändare och mottagare" 15 och är det övergripande begreppet för strategiska 
ledningsinstrument som kan användas för att nå organisationers mål.16 
 
Ur kommunikation kommer begreppet kommunikatör och vi har valt att använda denna 
benämning på yrkesrollen. Litteraturen på området definierar yrkesrollen som informatör 
varav vi nedan kommer att beskriva informatörsrollen. I uppsatsen förekommer båda 
begreppen och vi kommer att likställa dem med varandra. 
 
Informatörens arbete 
Informatörens yrkesroll är att verka mellan organisationen och dess omvärld likt spindeln i 
nätet. Informatören har till uppgift att skapa kontakter i båda riktningarna och i praktiken vara 
både främjare och informationsfilter.17 
 
Att verka i båda riktningarna är inte problemfritt. Ett exempel på detta är hur informationen 
på intranätet skall vinklas, ur ledningens eller ur de anställdas perspektiv eller en kombination 
av de båda. Om vi ser till verkligheten så varierar yrkesrollen och skillnaden är som mest 
                                                 
13 Rosengren, 1985 
14 Falkheimer, Heide, 2003 
15 Eriksson, 2005:272 
16 Eriksson, 2005 
17 Larsson, 2001 
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påtaglig mellan privat och offentlig sektor. Är informatören anställd på ett företag är rollen 
mer klart förbunden med organisationen och dess ledning. Synsättet varierar även hos 
myndigheter och inom organisationer gällande olika sakfrågor. Variationen är tydlig gällande 
vilken befattning personen har och är relevant för informationsfunktionen. Över tid har 
yrkesrollen skiftat från att vara till för medborgarna under 1970-talet till att vara mer för 
ledningen under 1980-talet. I dag är rollen en kombination av de båda synsätten men tenderar 
att fortfarande vara något mer ledningsinriktad. För att informatören skall kunna verka som 
allra bäst krävs hög integritet. Därigenom skapar informatören de bästa förutsättningarna för 
att bedöma informationsbehov och stå fri. Genom att kunna arbeta professionellt ökar 
informatörens trovärdighet gällande informationen och inte allra minst i relationen till 
massmedia. När informatören har en oberoende ställning främjas tvåvägskommunikation och 
envägskommunikation minskar.18 
 
Informatörens position 
Informatörsfrågor borde ha en egen enhet om självständighet i rollen är ett krav. Om 
informationsenheten är placerad i en annan enhet löper den stor risk att nedprioriteras och 
istället påverkas av den enhet som dominerar exempelvis personal- eller administrativ enhet. 
Här blir chefens syn avgörande för hur fritt informatören kan verka och vilken pondus denne 
har. Självständigheten skall inte ses som att informationsenheten bör ligga långt från 
ledningen utan snarare nära ledningen. I organisationer där informationsenheten är 
representerad i ledningsgruppen har organisationen givit informationsfrågor ett strategisk 
värde och visat tecken på insikt gällande information och kommunikation. Intresset ledningen 
visar för kommunikation är avgörande för hur kommunikationen fungerar i organisationer och 
ger samtidigt stort stöd åt informatörens dagliga arbete.19 

4.1.3 Yrkesstatus 
Enligt Rothman kan yrkesstatus på en analytisk nivå beskrivas utifrån två skilda processer. 
Tillskriven yrkesstatus är den ena processen och innefattas av inlärda uppfattningar där 
kulturella och sociala aspekter är viktiga delar av en individs syn på olika yrken. Ett barn 
påverkas av vuxnas bemötande och olika grad av visad respekt gentemot olika yrkesutövare 
och präglas av dessa uppfattningar. En ytterligare faktor som påverkar synen på yrkens status 
är TV och media, vilka skapar bilder av yrken och hur de värderas i samhället. Den andra 
processen är förvärvad/förtjänad yrkesstatus och innefattas av karaktäristiska drag hos yrken 
och kopplas samman med faktorer, vilka människor tar hänsyn till när de bedömer ett yrke. 
Dessa faktorer är exempelvis utbildning, lön, arbetsförhållanden och arbetsuppgifter. Hög 
yrkesstatus antas innebära att den yrkesverksamme exempelvis har lång utbildning, hög lön 
och viktiga arbetsuppgifter.20 
 
Som vi tidigare nämnt beskriver Ulfsdotter Eriksson i sin studie Yrke, Status och Genus tillika 
Rothmans beskrivning, att yrkesstatus utgörs av utbildning och lönenivå. Den tidigare menar 
även att röra sig i kända kretsar eller att befinna sig i offentlighetens ljus ökar statusen.21 I 
amerikanska studier används snarare begreppet prestige än yrkesstatus. Enligt Wegener är 
prestige en subjektiv bedömning av arbetet där det känslomässiga förhållningssättet är viktigt. 
Status däremot menar Wegener är objektiva bedömningar som hör samman med lön och 
utbildning.22 Vår definition av begreppet yrkesstatus innefattar ovanstående faktorer angående 

                                                 
18 Larsson, 2001 
19 Larsson, 2001 
20 Rothman, 2002:19 
21 Ulfsdotter Eriksson, 2006 
22 Wegener, 1992:255 
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lönenivå och utbildning. Ytterligare faktorer som vi anser kan påverka yrkesstatusen både 
positivt och negativt är motivationen till det dagliga arbete, relationen till närmste chef och 
ledning samt möjligheten till kompetensutveckling. Samtliga faktorer påverkar enligt oss 
tillfredsställelsen och stoltheten i yrkesrollen varav vi kommer att studera för att kunna uttala 
oss om upplevd yrkesstatus. 
 
Begreppen som beskrivits ovan kommer vi genomgående att använda i uppsatsens olika delar. 
Offentlig och privat sektor har beskrivits för att öka läsarens förståelse för båda sektorernas 
verksamhet och mål så att läsaren lättare kan ta del av uppsatsens övriga delar. Vi har bedömt 
att informatörsrollen är viktig att beskriva bland annat på grund av att definitionen av 
begreppet i mångt och mycket är bred. Definitionen av begreppet informatör har vi beskrivit 
med vilka egenskaper som krävs i yrkesrollen, var i organisationen denne bör verka, vilken 
position denne kan inneha samt vilka arbetsuppgifter som är typiska för denne. 
Informatörsrollen var även av vikt att definiera då den yrkesverksamme kommunikatören är 
huvudmålgrupp för vår kommande kvalitativa analys. Vi har även valt att definiera begreppet 
yrkesstatus då vi i syftet avser att uttala oss om den yrkesverksamme kommunikatörens 
upplevda yrkesstatus. Vår egen definition av begreppet yrkesstatus har vi utvecklat utifrån vår 
modell i den teoretiska plattformen där vi säger att tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen 
kan påverka kommunikatörens upplevda yrkesstatus. 

4.2 Från en produktionsfaktor till individer med behov 
Synen på människan i organisationen har förändrats med tiden, från att ha varit en 
produktionsfaktor som jämförts med maskiner och byggnader, till att vara individer med 
behov som inte kan likställas med maskiner. Traditionellt har organisationer värderats utifrån 
sitt fysiska kapital men idag värderas de alltmer utifrån sitt humana kapital.23 
 
Efter hand har man kommit till insikt om att människor inte kan manipuleras på samma sätt 
som maskiner. De måste bemötas som människor med individuella behov. Denna insikt ledde 
till mycket intressanta diskussioner kring arbetsmiljö, för att försöka hitta en balans mellan 
individers behov och önskningar och organisationers krav på effektivitet. En viktig fråga som 
uppkom och som fortfarande diskuteras är hur humana organisationer egentligen kan bli utan 
att tappa produktivitet och effektivitet. I en av organisationsteorins mest kända diskussioner 
stod Argyris mot Simon. Argyris poängterade tidigt att de mest humana organisationerna 
också var de mest effektiva. Han menade att organisationer måste anpassa sin struktur, sina 
belöningssystem och fysiska arrangemang till människan för att få medarbetarna att prestera 
bättre. Genom att bland annat skapa plattare organisationer, mindre hierarkiska förhållanden 
och mer varierande uppgifter såg han möjligheten till att öka chansen till självförverkligande, 
vilket i sin tur skulle leda till bättre prestationer och nöjdare medarbetare. Simon var till 
skillnad från Argyris inte lika övertygad vilket går att utläsa av hans nedanstående uttalande:24 
 
”Historiskt finns det inte det minsta bevis för att människor kan eller kommer att överleva 
utan fasta auktoritetssystem och utan att starkt förlita sig på rationella processer, eller för att 
en självförverkligande människa växer fram när auktoritetsstrukturer raseras”.25 

                                                 
23 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
24 Jacobsen , Thorsvik, 2002 
25 Simon, 1973:353; Jacobsen, Thorsvik 2002:291  
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4.3 Ökat intresse för motivationsstudier 
På senare tid har man studerat ledarskapets betydelse i organisationer. Müllern och Elofsson 
har i sin bok Den karismatiske chefen belyst hur ledarskapet påverkar medarbetarnas 
motivation och prestationer. Innebörden av ordet motivation kopplar medarbetarna till en 
känsla av välbefinnande och drivkraft det vill säga till en vilja att handla. Lite enklare kan 
man säga att en motiverad människa inte bara ”är igång” och ”har flyt” utan är också en 
person med individuella mål. De beskriver hur viktigt det är att få medarbetarna engagerade, 
att väcka deras kreativa förmåga och att aktivera deras självbild för att skapa en karismatisk 
relation men det handlar också om hur man ska styra dessa förmågor mot organisationens 
mål.26 
 
I samband med diskussionen kring ledarskapets betydelse har man också skiljt på yttre och 
inre belöningar. Yttre belöningar är sådant som individen mottar från organisationen eller 
andra i motsats till inre belöningar som är sådant som individen ger sig själv och som är starkt 
kopplade till själva arbetet. Det är positiva känslor som hänger ihop med insatsen eller de 
uppnådda resultaten i en arbetsuppgift. Utifrån diskussionen kring belöningar uppkom frågan 
om vilka belöningar som bäst kunde skapa nöjda och högpresterande medarbetare. Begrepp 
som yttre och inre motivation började ta form för att försöka besvara frågan om vilka 
belöningar som ökade drivkraften hos medarbetarna.27 
 
På 1950-talet lanserade amerikanen Maslow en teori som ofta benämns som Maslows 
behovstrappa.28 Teorin bygger på idén om nedärvda (fysiologiska) och inlärda (psykologiska) 
behov och trappan illustrerar de olika behoven i en hierarkisk struktur. Med start från det 
nedersta och första trappsteget placerades följande behov i stigande ordning; fysiologiska 
behov, behovet av säkerhet, behovet av kärlek och social gemenskap, behov av uppskattning 
och behov av självförverkligande. Hans tanke var att de fysiologiska behoven som sömn, 
hunger och törst, först måste vara tillfredsställda innan människan strävar efter att nå trappans 
övriga behov. Enkelt sätt kan man säga att det alltid är det lägsta otillfredsställda behovet som 
motiverar och aktiverar människan. Ett högre behov kan därför aldrig ta över och agera 
motivator om det finns ett lägre otillfredsställt behov. Kritiken mot teorin har främst handlat 
om att den saknar empiriska belägg för att behov skulle kunna placeras i en viss ordning. 
Maslow bemötte kritiken med att påpeka att han var medveten om att den var empiriskt 
otestad och att den endast borde ses som ett teoretiskt verktyg. Han erkände också att 
behovens ordning kan variera. Om det till exempel finns ett behov som undertrycks en längre 
tid så kan detta behov vara mer intressant att tillfredsställa även om det finns lägre 
otillfredsställda behov.29 

4.4 Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer 
Till följd av den förändrade synen på människan och det ökade intresset för 
motivationsstudier fokuserade Herzberg senare, med sina arbeten om trivsel på arbetsplatsen, 
på vikten av inre belöningar. Vi kommer här att presentera hans teori om motivations- och 
hygienfaktorer. Teorin bygger på att det finns faktorer som påverkar trivseln och vantrivseln 
på arbetsplatsen. Som vi nämnde i kapitlets inledning så ämnar vi undersöka tillfredsställelse 
och stolthet i yrkesrollen, för att kunna uttala oss om upplevd yrkesstatus. Denna teori 
rymmer de faktorer som vi tidigare nämnt, motivation och prestation, och de resterande 

                                                 
26 Müllern och Elofsson, 2006 
27 Jacobssen, Thorsvik, 2002 
28 Müllern och Elofsson, 2006 
29 Müllern och Elofsson, 2006 
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faktorer som vi kommer att utgå från för att studera tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen. 
Innan vi går in på själva teorin, kritiken mot den och vår motivering till varför den ska utgöra 
vår plattform så börjar vi med att ge en kort bakgrund till teorins uppkomst. 
 
I Harvard Business Review publicerades år 1968 Herzbergs artikel One More Time - How Do 
You Motivate Employees? I artikeln presenterade Herzberg sina tankar kring motivation vilka 
skilde sig mycket från andra redan accepterade idéer. Han frågade sig vilket som var det 
enklaste och mest effektiva sättet att få någon att prestera något. Svaret blev KITA, a Kick In 
The As. I texten beskriver han både negativ och positiv KITA. Negativ KITA handlar både 
om hot om fysiska och psykiska bestraffningar och positiv KITA handlar om att ”dra” istället 
för att ”putta”, det vill säga att istället för att hota med bestraffning för att få en person att 
prestera så är det mer effektivt att erbjuda belöningar, mer status eller liknande saker. Oavsett 
negativ eller positiv KITA så är dess inverkan kortsiktig – ju mer man blir bestraffad desto 
mer tål man och ju mer man blir belönad desto mer vill man ha. Vad Herzberg förmedlade var 
att om man som chef strävade efter långsiktigt motiverade medarbetare så måste de vara 
motiverade i sig själva.30 
 
Utifrån sina tankar kring motivation arbetade Herzberg vidare på Maslows behovstrappa som 
vi tidigare beskrivit. Herzberg tog fasta på Maslows idé om att människan har två olika sorters 
behov, fysiska och psykiska. Tillsammans med sina kollegor Mausner och Snyderman skrev 
han år 1959 boken The Motivation to Work där de presenterade teorier om motivation på 
arbetsplatsen. Här visade Herzberg att trivsel och vantrivsel på arbetsplatsen beror på flera 
faktorer. En faktor som ger upphov till vantrivsel behöver nödvändigtvis inte ge upphov till 
trivsel om den inte förekommer. Mer konkret kan man säga att; om man ogillar sin chef så är 
det troligt att det ger upphov till irritation, men om man gillar sin chef så är det inte så troligt 
att man går och funderar på hur smärtfritt det är med en bra chef. På samma sätt behöver inte 
trivsel på grund av brist på något omvandlas till vantrivsel om det plötsligt skulle förekomma. 
Utifrån detta delade Herzberg in de olika faktorerna i två grupper, motiverade faktorer som 
var direkt knutna till arbetet (prestationer, ansvar, utveckling etc.) och hygienfaktorer som 
berörde den miljö där arbetet utfördes (organisationsstruktur, ledning och lön etc.). Grunden 
till teorin bygger på undersökningar som inkluderade sammanlagt 1 685 anställda personer 
inom vitt skilda områden. Av samtliga faktorer som undersökningarna resulterade i var 81 % 
motivationsfaktorer som ledde till trivsel och 69 % hygienfaktorer som ledde till vantrivsel.31 
 
Nedan har vi preciserat vilka förhållanden som enligt Herzberg skapar trivsel och vantrivsel, 
motivationsfaktorer respektive hygienfaktorer, i arbetssituationer.32 
 
Motivationsfaktorer 
Följande motivationsfaktorer skapar trivsel på arbetsplatsen om de föreligger, men inte 
vantrivsel om de inte gör det, och de leder till tillfredsställelse och höjd prestation. 
 

• Prestationer 
(tillfredsställelsen i att utföra ett bra arbete, lösa problem och se resultat av arbetet) 

• Erkännande 
(feedback för väl utfört arbete) 

• Arbetsuppgifterna i sig 
(att de är intressanta, krävande, varierande och liknade) 

                                                 
30 Müllern och Elofsson, 2006 
31 Müllern och Elofsson, 2006 
32 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
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• Ansvar för, och kontroll över, den egna arbetssituationen 
• Befordran 
• Utveckling 

 
Hygienfaktorer 
Följande hygienfaktorer skapar vantrivsel om de inte föreligger, men inte trivsel om de gör 
det, och de leder till tillfredsställelse eller missnöje. 
 

• Företagets politik och administration 
(företaget som helhet och inte direkt i förhållandet mellan över- och underordnad) 

• Arbetsledning 
(chefens kompetens och ledning av underordnad) 

• De mellanmänskliga relationerna mellan över- och underordnad 
• Hur förhållanden kring arbetet är utformade 
• Lön 
• Status 
• Anställningstrygghet 
• Arbetsförhållanden som påverkar privatlivet 

 
Flera forskare har ifrågasatt giltigheten i de studier som Herzberg bygger sin teori på. De 
menar att teorin kräver att arbetet måste kunna ses som meningsfullt och att det finns en 
möjlighet till att få stimulera högre psykologiska behov som självförverkligande. Kritikerna 
har en poäng i att verkligheten inte alltid ser ut så. Det finns många monotona industriarbeten 
som inte kan påstås stimulera några högre behov. Här är det oftast bara hygienfaktorer så som 
lön som är tillfredställda.33 
 
Den mest förekommande kritiken har handlat om själva undersökningsmetoden, att be 
intervjupersoner att rapportera om tillfällen då de känt sig mycket nöjda eller missnöjda i 
arbetet. Kritiken mot metoden ligger i att vi människor tenderar att lägga skulden på andra när 
det går dåligt och tvärtom ta åt oss äran och övervärdera vår egen insats när det går bra. Om 
så var fallet kan företagets chefer och andra kontextuella faktorer ha hamnat i det negativa 
facket. Herzbergs kartläggning av faktorer kanske därmed inte är så självklar som teorin 
hävdar. Senare undersökningar som genomförts med annan metod än Herzbergs har visat att 
samma egenskaper i arbetssituationer kan skapa både trivsel och vantrivsel bland anställda.34 
 
Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer har trots kritiken blivit utgångspunkt för 
ett flertal motivationsstudier i andra länder.35 Dessa studier visar att det finns en klar tendens 
att anställda kopplar trivsel på arbetsplatsen till egenskaper hos själva arbetsuppgifterna och 
vantrivsel med förhållandena kring arbetsuppgifterna, detta trots stora kulturella skillnader i 
de genomförda studierna. Samtliga resultat bekräftar att inre belöning, som är kopplat till 
egenkontroll och trivsel, är viktigare är faktorer som till exempel maximal lön. Resultaten 
visar också att det finns ett tydligt, positivt samband mellan trivsel och god hälsa men inte 
mellan hög lön och god hälsa.36 
 

                                                 
33 Müllern och Elofsson, 2006 
34 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
35 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
36 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
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Vår avsikt med att beskriva den förändrade synen på människan i organisationen och det 
ökade intresset för motivationsstudier var att ge en bakgrund till, och en ökad förståelse för, 
Herzbergs tankar och resonemang kring sin teori. Vi ville också belysa att medarbetarens 
tillfredsställelse på arbetsplatsen påverkar både individen och organisationen och att det är en 
viktig faktor att ta hänsyn till för organisationer. Hur medarbetare trivs och fungerar påverkar 
i sin tur graden av upplevd yrkesstatus vilket är det begrepp som vi ska studera. Vår metod, 
att undersöka tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen för att kunna uttala oss om upplevd 
yrkesstatus, bygger på frågeställningar som är kopplade till tidigare motivationsstudier. 
Samtliga faktorer som vi anser nödvändiga att undersöka, för att kunna uttala oss om upplevd 
yrkesstatus, ryms inom teorin om motivations- och hygienfaktorer. Som vi tidigare nämnt har 
teorin ifrågasatts på grund av metoden vid insamling av data och för att teorin kräver att inte 
arbetsuppgifterna är monotona. Denna kritik är dock inget som vi anser påverkar kvaliteten på 
vår egen studie. Dels så praktiserar vi inte samma metod som Herzberg och dels så är 
kommunikatörsyrket inget monotont arbete som kan likställas med ett industriarbete. Teorin 
kommer tvärtom att fungera som ett utmärkt underlag för oss när vi ska utforma relevanta 
frågor till vår kvalitativa studie.37 

4.5 Presentation av vår modell 
Här nedan presenterar vi vår egen modell som vi skapat för att illustrera hur vi har tänkt 
praktisera teorin om motivations- och hygienfaktorer för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställning. Modellen visar även vår metod för att studera upplevd yrkesstatus samt vår 
frågeställning. Den ger samtidigt en övergripande bild av hur processen och tankarna kring 
vårt arbete ser ut. Pilarna i modellen indikerar hur de olika delarna påverkar varandra. 
 
 
 

 
 
Figur 4.1: LMN:s modell 2007; processen kring uppsatsens arbete 
 
 
 
När Herzberg beskriver sin teori och motivations- och hygienfaktorer använder han begreppen 
trivsel och vantrivsel. Betydelsen av dessa begrepp är det som vi likställer med begreppet 
                                                 
37 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
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yrkesstatus mellan kommunikatörer anställda inom
den privata respektive offentliga sektorn.

Vår metod:
Genom att studera tillfredsställelse och stolthet i 
yrkesrollen kan vi belysa och diskutera frågan om
upplevd yrkesstatus. 

Vår frågeställning: Utifrån resultatet av vår studie vill vi bland annat ge
förslag på åtgärder som kan höja kommunikatörens
yrkesstatus.  

Vår teoretiska plattform: Med hjälp av Herzbergs teori om motivations- och 
hygienfaktorer kan vi utforma en relevant fråge- 
ställning till vår kvalitativa studie som skall besvara
vårt syfte och vår frågeställning.  
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tillfredsställelse. En kommunikatör som trivs upplever tillfredsställelse. Definitionen på 
begreppet tillfredsställelse, i vår uppsats, är därmed om kommunikatören trivs eller vantrivs 
med sina arbetsuppgifter och med den miljö och struktur de utförs i.38 
 
I modellen visar vi även att tillfredsställelse påverkar stoltheten. Vi menar att graden av 
tillfredsställelse avspeglas i kommunikatörens inställning till sin arbetssituation. En 
kommunikatör som upplever en hög grad av tillfredsställelse i sin arbetssituation är mer 
benägen att prata väl om organisationen och sin yrkesroll än den som upplever en låg grad av 
tillfredsställelse. Definitionen på begreppet stolthet, i vår uppsats, är därmed om 
kommunikatören har en positiv eller negativ inställning till organisationen där denne är 
anställd och sin yrkesroll. 
 
För en mer ingående beskrivning av begreppet upplevd yrkesstatus, se rubrik 4.1.3. 

4.5.1 Faktorer för utformning av intervjumall 
Utifrån Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer har vi ringat in sex olika faktorer 
som vi kommer att ställa frågor kring i vår kvalitativa studie. Här nedan beskriver vi kort vad 
frågorna kring respektive faktor kommer att beröra. För en fullständig presentation av 
samtliga frågor, se bilaga 1, intervjumall. 
 

• Yrkesroll 
Frågorna kring denna faktor berör bland annat vad intervjupersonen förknippar med 
status, hur intervjupersonen ser på sin egen status och vad som skulle kunna påverka 
den positivt.  Denna faktor berör även frågor kring stolthet i yrkesrollen och andras 
syn på denna. 

 
• Arbetssituation 

Frågorna kring denna faktor berör bland annat vad intervjupersonen har för 
arbetsuppgifter och hur motiverad intervjupersonen är inför dessa. Frågorna berör 
även intervjupersonens arbetsprestation samt upplevd uppskattning från, och 
förtroende av, organisationen. 

 
• Samarbete 

Frågorna kring denna faktor berör hur organisationen kring kommunikation ser ut i 
verksamheten där intervjupersonen är anställd samt hur samarbetet fungerar mellan 
intervjupersonen och övriga medarbetare. 

 
• Närmste chef 

Frågorna kring denna faktor berör vilken relation intervjupersonen har till sin närmste 
chef. Frågorna handlar bland annat om intervjupersonens inflytande hos, och 
förtroende för, närmste chef samt hur professionell intervjupersonen anser att chefen 
är i sin roll. 

 
• Ledningen 

Frågorna kring denna faktor berör vilken relation intervjupersonen har till sin närmsta 
ledning. Frågorna handlar bland annat om intervjupersonens inflytande hos, och 
förtroende för, närmsta ledning samt hur professionell intervjupersonen anser att 
ledningen är i sin roll. 

                                                 
38 Jacobsen, Thorsvik, 2002 
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• Utveckling 

Frågorna kring denna faktor berör vilka möjligheter intervjupersonen har till att 
utvecklas i sin yrkesroll inom organisationen. Frågorna handlar bland annat om i 
vilken grad organisationen främjar kompetensutveckling och chanserna till att 
avancera inom verksamheten. De handlar även om hur trygg intervjupersonen känner 
sig i sin yrkesroll och med sin nuvarande kompetens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Metod 
För vår studie har vi valt en kvalitativ ansats. I detta kapitel kommer vi att beskriva vad det 
innebär att ha en kvalitativ ansats och presentera vårt val av metod vilket är 
samtalsintervjuer. Därefter beskriver vi vårt urval av yrkesverksamma kommunikatörer, 
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intervjupersoner, och diskuterar för- och nackdelar med detta urval. Till sist så går vi igenom 
hur vi kommer att genomföra samtliga intervjuer och förklarar hur vi har tänkt analysera det 
insamlade materialet. Vi kommer även att diskutera studiens kvalitet men vi inleder detta 
kapitel med en presentation av vårt vetenskapliga förhållningssätt. 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vetenskapsteorin har två utgångspunkter, positivism och hermeneutik. Positivism relateras 
vanligen till naturvetenskap och refererar till något mätbart och sambanden däremellan. Med 
ett positivistiskt förhållningssätt studerar man världen genom iakttagelser utan avsikt att tolka. 
Med ett hermeneutiskt förhållningssätt är man mer intresserad av att tolka och förstå 
människan och dess omgivning. Hermeneutik kallas även för tolkningslära och kopplas ofta 
samman med samhälls- och beteendevetenskap.39 Vi ville studera människan, 
kommunikatören, och förstå hur denne upplever tillfredsställelse och stolthet i sin yrkesroll. 
Därför utgick vi från ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie. 

5.2 Metod 
Val av förhållningssätt påverkar val av metod. Vid val av metod finns två möjliga ansatser, en 
kvantitativ och en kvalitativ. Den kvantitativa metoden bygger på att undersöka mätbara 
egenskaper, hur ofta eller hur mycket ett fenomen förkommer. Den kvalitativa metoden, till 
skillnad från den kvantitativa, bygger inte på att undersöka mätbara egenskaper. Här avser 
forskaren istället att komma nära det fenomen som ska studeras. En viktig aspekt vid en 
kvalitativ metod är att forskaren ständigt skall ha möjlighet att växla mellan att förstå och 
förklara fenomenet för att objektivt skapa sig en mångsidig uppfattning om det som 
undersöks.40 
 
Vårt syfte var att studera kommunikatörens tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen. Det 
resulterade i att vi valde att använda en kvalitativ metod. Vi ville med vår studie förstå 
kommunikatörens arbetssituation för att sedan kunna uttala oss om dennes upplevda 
yrkesstatus. Därmed uteslöt vi en kvantitativ metod då vår avsikt inte var att mäta. 

5.3 Kvalitativa intervjuer 
Det finns flera olika kvalitativa metoder. Inför vår studie diskuterade vi två alternativ, grupp- 
och samtalsintervjuer. Valet föll till sist på samtalsintervjuer då vi var intresserade av den 
enskilde individens uppfattningar snarare än gruppens. Intervjun är den mest använda 
metoden för materialinsamling vid en kvalitativ studie. Enligt Esaiasson m.fl. är den 
kvalitativa intervjun att föredra då den ger forskaren möjlighet att få svar på frågor som 
annars hade varit svåra att studera. Innan själva intervjun äger rum ska forskaren ta hänsyn till 
de etiska aspekterna. Det är av stor vikt att intervjupersonen är informerad om att denne ingår 
i en vetenskaplig studie. Om intervjupersonen önskar vara anonym måste forskaren respektera 
detta även om studiens trovärdighet minskar då källan inte kan anges. För att minska risken 
för att den intervjuade personen vill vara anonym kan forskaren låta intervjupersonen läsa 
igenom den nedskrivna intervjun för att ge sitt godkännande.41 Under intervjun används sällan 
ett standardiserat frågeformulär då forskaren inte har för avsikt att styra samtalet utan vill att 
intervjupersonen har möjlighet att utveckla sina åsikter och synpunkter Vi valde att använda 
oss av semistrukturerade intervjuer till vår studie. En semistrukturerad intervju innebär att 
forskaren på förhand har definierat de huvudsakliga frågor som är relevanta för att besvara 

                                                 
39 Hartman, 2004 
40 Hartman, 2004 
41 Esaiasson m.fl. 2003, Hartman, 2004 
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studiens syfte.42  Den semistrukturerade intervjun gav oss en stor flexibilitet att under 
intervjutiden ställa följdfrågor. 

5.4 Urval 
Esaiasson m.fl. beskriver två olika typer av intervjupersoner, informanter och respondenter. 
En informant är en intervjuperson som används som källa för att återge en händelse eller för 
att beskriva ett specifikt fenomen. I en informatintervju är det viktigt att vara källkritiskt och 
använda sig av en förstahandskälla. En respondent däremot används när man vill ta reda på 
upplevelsen av en händelse eller av ett specifikt fenomen. Syftet här är att få information om 
människors uppfattning och föreställning. I en respondentintervju kan man inte säga att någon 
uppfattning eller föreställning är sann eller falsk.43 I vår studie använde vi oss av 
respondentintervjuer då vi ville undersöka intervjupersonernas upplevelser kring vårt valda 
ämnesområde. 
 
När vi valde ut våra intervjupersoner tog vi hjälp av en tidigare rapport som 
rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg hade genomfört.  Rapporten Kommunikatören 
2005 handlar om kommunikatörens syn på sin arbetssituation i Sverige. Hammer & Hanborg 
listade här organisationer inom både privat och offentlig sektor som ansågs vara bäst på 
kommunikation. Rapporten bygger på cirka 2 200 respondenters svar, se bilaga 2 
Organisationer bäst på kommunikation 2005. Vi ville ha en stor spridning i vårt urval och 
valde därför organisationer med statlig-, kommunal-, politisk- och rådgivande verksamhet 
samt aktiebolag. Samtliga organisationer var redan indelade i privat respektive offentlig 
sektor på Hammer & Hanborgs lista vilket vi utgick från. Därefter började vi kontakta de 
valda organisationerna för att få tag på personer som arbetar med kommunikation och som var 
villiga att ställa upp på en intervju. Vi var i kontakt med många organisationer och personer 
innan vi till sist hade fyra intervjupersoner från varje sektor. Vår avsikt var att intervjua 
personer på plats i deras verksamhet därför blev det geografiska avståndet en faktor som 
spelade en avgörande roll i urvalet. Detta då vi inte hade ekonomiska resurser för att förflytta 
oss. Vi begränsade oss till Smålands- och Västra Götalands län. Enligt Esaiasson m.fl. innebär 
ett strategiskt urval att välja intervjupersoner som förväntas ha kunskap om den aktuella 
forskningsfrågan man vill besvara. Inför samtalsintervjuer praktiseras gärna ett strategiskt 
urval för att det ger en maximal variation av fenomenets egenskaper som ska studeras.44 I vår 
studie är kommunikatören objektet men det är inte variationen i individens egenskaper som är 
intressanta utan variationen i arbetsgivare, det vill säga inom privat respektive offentlig 
sektor. 

5.5 Genomförande av intervjuerna 
Vi inledde varje intervju med att kort presentera oss själva, studiens syfte och de frågor som 
skulle beröras. Alla intervjupersoner tillfrågades om lov att publicera deras namn och om 
samtycke till att spela in intervjun och ingen av dem hade några invändningar. Enligt 
Esaiasson m.fl. ska intervjuaren alltid använda sig av en bandspelare för att dokumentera 
intervjun för att på så sätt öka analysens trovärdighet. Det är viktigt att intervjupersonen i 
fråga informeras om att samtalet kommer att spelas in.45 
 

                                                 
42 Holme & Solvang, 1996 
43 Esaiasson m.fl. 2003 
44 Esaiasson m.fl. 2003:287 
45 Esaiasson m.fl. 2003 
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Under intervjuerna använde vi oss av en frågemall där endast huvudämnen med underrubriker 
för samtalen hade definierats på förhand. Denna metod kallas för semistrukturerad intervju 
och innebär att forskaren innan intervjutillfället har ringat in de ämnen som ska diskuteras. 
Poängen med denna metod är att den ger intervjuaren stor flexibilitet att anpassa 
frågeställningen efter samtalet.46 Enligt Esaiasson m.fl. spelar miljön en viktig roll vid 
intervjutillfället. Han menar att det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg och bekväm 
i situationen och att inte denne påverkas av några yttre faktorer.47 Detta tog vi fasta på då vi 
genomförde samtliga intervjuer i intervjupersonens dagliga arbetsmiljö. Vid varje 
intervjutillfälle var vi minst två intervjuare. Vi transkriberade samtliga intervjuer och skickade 
dessa elektroniskt till intervjupersonerna för genomläsning. Sammanlagt blev det utskrivna 
intervjumaterialet 64 A4 sidor. 

5.6 Intervjuanalys 
Efter det att intervjupersonerna hade läst igenom respektive transkriberad intervju påbörjade 
vi arbetet med att koncentrera dessa. Koncentreringen gjorde vi för att ta fram de väsentliga 
bitarna av intervjuerna och reducera mängden text. Detta var en förutsättning för att underlätta 
att besvara vår frågeställning. Under vår koncentrering arbetade vi på en manifest nivå, det 
vill säga att vi tog med det mest framträdande svaren. Detta resulterade i att materialet 
minskade från 64 till 24 sidor. Enligt Kvale i Esaiasson är koncentrering en 
sammanfattningsteknik som används när man vill sammanfatta på manifest nivå. 
Koncentrering innebär att man komprimerar långa uttalanden och texter och han poängterar 
att det är viktigt att inte innebörden av texten går förlorad.48 Därefter delade vi in 
intervjumaterialet i tabellform i privat och offentlig sektor eftersom vår studie bygger på att 
jämföra skillnader mellan dessa sektorer. Indelningen gjorde det lättare för oss att överblicka 
materialet. Utifrån tabellen utformade vi sedan vår resultatredovisning. Materialet minskade 
från koncentreringens 24 till 7 sidor då vi endast valde att lyfta fram anmärkningsvärda 
skillnader. Utifrån resultatredovisningen gjorde vi vår analys av materialet. I analysen 
presenterade vi skillnaderna mellan sektorerna under våra huvudkategorier utifrån vår 
intervjumall. Strukturen i analysen byggde på resultat, tolkningar och koppling till teorier 
samt tidigare forskning. Vi avslutade varje del med en slutsats. 
 
Utifrån vår analys besvarade vi därefter vår frågeställning i två steg. I det första steget 
besvarade vi de två första frågorna i vår frågeställning för att i det andra steget koppla 
samman dessa svar och besvara vår sista fråga. När vi besvarade vår sista fråga analyserade vi 
på en latent nivå, det vill säga att vi tolkade materialet. 

5.7 Studiens kvalitet 
I en kvalitativ studie används begrepp som giltighet och tillförlitlighet för att bedöma studiens 
kvalitet. Giltighet handlar om att bedöma huruvida forskaren har undersökt det denne har 
avsett att undersöka. Begreppet giltighet handlar även om att bedöma huruvida forskaren har 
använt sig av rätt redskap för undersökningen. Tillförlitlighet handlar däremot om att bedöma 
hur noggrant forskaren har använt sitt redskap.49 I vår studie undersökte vi tillfredsställelse 
och stolthet i yrkesrollen för att kunna uttala oss om upplevd yrkesstatus. Vår studie har en 
hög giltighet då frågorna i vår intervjumall formades utifrån på Herzbergs teori om 
motivations- och hygienfaktorer.  Teorin garanterade att vi kunde utforma rätt frågor till vår 

                                                 
46 Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004 
47 Esaiasson m.fl. 2003 
48 Kvale, 1997; Esaiasson, 2003:296  
49 Holme & Solvang, 1997 
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intervjumall, vilka kunde besvara vårt syfte. Vår modell, LMN 2007 - processen kring vårt 
arbete, var ytterligare ett redskap som säkerställde studiens genomförande. Vårt urval av 
organisationer och intervjupersonerna stärkte studiens giltighet. Organisationerna har en stor 
variation av verksamheter och befinner sig inom de sektorer vi avsåg jämföra. Vi gjorde ett 
strategiskt val genom att välja organisationer från ovan nämnda rapport. Däremot kunde vi 
inte påverka valet av kommunikatörer då vi fick ta hänsyn till det geografiska avståndet. 
 
Gällande tillförlitligheten borde vi ha genomfört en pilotstudie av vår intervjumall för att 
garantera att den inte var för omfattande, vilket den i ett senare skede visade sig vara. Vår 
omfattande intervjumall gjorde att vi i några fall överskred den inbokade intervjutiden. Vissa 
frågor fick i och med detta mindre tid än andra. Vi anser trots detta att vårt insamlade material 
gav svar på våra frågor. Under ett intervjutillfälle var vi inte ensamma med vår intervjuperson 
då dennes kollega var närvarande i rummet. Kollegans närvaro påverkade intervjupersonens 
svar.  Kollegan visade intervjun liten hänsyn då hon obekymrat pratade i telefon och tog emot 
besök, vilket försvårade transkriberingen av intervjun. Vi upplevde att vår intervjuperson höll 
inne med viss information på grund av kollegans närvaro. Bristerna i intervjun påverkade och 
försämrade studiens tillförlitlighet. En intervju valde vi att utelämna helt då vi inte hade 
möjlighet att spela in samtalet eftersom intervjun genomfördes i offentlig miljö. Vi valde att 
utelämna intervjun även för att antalet intervjupersoner i de båda sektorerna skulle bli lika till 
antalet. Under samtliga intervjutillfällen var vi alltid två personer varav den ena genomförde 
intervjun och den andra aktivt lyssnade för att kunna komplettera med frågor vid behov. Vi 
anser att vi på detta sätt höjde tillförlitligheten under intervjuerna. Ytterligare en faktor som 
höjde vår tillförlitlighet var att vi genomförde alla intervjuer på intervjupersonernas 
arbetsplats. Vi ansåg att arbetsplatsen var en bra miljö för att skapade trygghet för våra 
intervjupersoner. Vid bearbetningen av det insamlade materialet arbetade vi alla tre 
tillsammans. Vårt samarbete garanterade att ingen viktig information utelämnades och vi fick 
samtidigt tre perspektiv på materialet, vilket var positivt för studiens tillförlitlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Resultatredovisning 
I följande kapitel kommer vi att redovisa en koncentrerad version av vårt resultat indelat i 
offentlig och privat sektor. Resultaten presenteras utifrån intervjumallens huvudrubriker. I 
vår redovisning kommer vi att använda O och P för att markera sektorstillhörighet och 
siffrorna 1-4 för att markera de olika intervjupersonerna. Siffrorna har dock ingen koppling 
till den ordning vi har valt att presentera nedanstående intervjupersoner på. 
 
Offentlig sektor (O) 
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Blixt Hanna, Informationsassistent/webbredaktör, Svenska kyrkan i Jönköping 
Ericsson Kerstin, Informatör, Vägverket Region Sydöst 
Holmström Maj, Informatör, Moderaterna i Göteborg 
Wulff Eva-Marie, Informationschef, Försäkringskassan i Jönköping 
 
Privat sektor (P) 
Larsson G. Hans, Informationsansvarig, Telia Sonera i Göteborg 
Lehes Löwenberg Anne, Internal Communication Manager, Ericsson i Göteborg 
Petterson Sofia, Kommunikatör, IKEA i Jönköping 
Roos Lena, Informationschef, Volvo Personvagnar AB i Skövde 

6.1 Offentlig sektor 
 
Utbildning 
Två av fyra intervjupersoner har gått gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning varav en 
av dem fortsatte läsa på högskolan. 
 
”Jag har väl inte direkt användning av det, men jag tycker att det är en bred bas för det här 
yrket.” - O1 
 
Två av fyra av intervjupersoner har en filosofie kandidat i medie- och 
kommunikationsvetenskap. De övriga två har inte någon högskoleutbildning utan är 
självlärda. Tre av intervjupersonerna har under sin arbetstid kompletterat med kurser inom 
området, varav två av dem har en medie- och kommunikationsvetenskaplig bakgrund och har 
kompletterat med kurser på högskolenivå. En intervjuperson har kompletterat med kurs i 
kriskommunikation och retorik. En intervjuperson har kompletterat med kurser inom 
medieproduktion. Två av intervjupersonerna har kompletterat med interna kurser inom data. 
 
Våra intervjupersoner har påverkats av olika faktorer vid val av nuvarande anställning. Två av 
fyra intervjupersoner var redan innan anställningen välbekanta och aktiva inom organisation. 
Den tredje gjorde sin praktikplats på, och uppsats för, organisationen och den fjärde 
intervjupersonen nämner inga faktorer alls som påverkade val av nuvarande anställning. Tre 
av fyra har blivit erbjudna anställning och en intervjuperson sökte tjänsten. Två av fyra 
intervjupersoner har en lön som är lägre än DIK:s rekommenderade ingångslön på 24 000 
kr/månad år 2007. En av fyra intervjupersoner har den rekommenderade ingångslönen och en 
intervjuperson har högre. 
 
Yrkesroll 
Tre av fyra intervjupersoner förknippar yrkesstatus med hög lön. Två av fyra nämner hög 
utbildning. En av intervjupersonerna anser att en plats i ledningsgruppen ger hög yrkesstatus 
genom att ha inflytande och kunna påverka. En intervjuperson skiljer sig däremot från 
mängden genom att inte nämna någon av de ovan nämnda faktorerna. Intervjupersonen 
förknippar istället hög yrkesstatus med yrkesskicklighet. 
 
”Jag förknippar snarare yrkesstatus med yrkesskicklighet snarare än hög lön och 
utbildning.” - O4 
 
Tre av fyra intervjupersoner upplever hög yrkesstatus. En av dessa menar att denne har hög 
yrkesstatus men inte om denne jämför med sina kollegor som har en högre utbildning. 
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Samtliga intervjupersoner är stolta i sin yrkesroll men två av dessa önskar komplettera sina 
praktiska kunskaper med högre utbildning. Detta för att få bekräftelse på att det arbete de 
utför är teoretiskt korrekt. En av intervjupersonerna kopplar stolthet till meningsfullt arbete 
som innebär ansvarstagande. Ytterligare en av intervjupersonerna känner stolthet i sin 
yrkesroll på grund av sin plats i ledningsgruppen. En av fyra intervjupersoner är stolt i sin 
yrkesroll på grund av att denne är självlärd. 
 
Tre av fyra intervjupersoner menar att andra inte alltid har en korrekt bild av yrkesrollen. 
Dessa intervjupersoner anser att många i omgivningen inte har förstått vikten av information 
och kommunikation. 
 
"Det kostar mycket mer att ta igen någonting än att vara ute i förväg. Dom som inte riktigt 
förstår vad informatörer är till för dom har inte riktigt fattat detta alla gånger men jag tror 
att det har bättrat sig mycket mer än i början.” - O2 
 
En av intervjupersonerna menar att byte av titel kan klargöra för andra vad en kommunikatör 
gör. 
 
Tre av fyra intervjupersoner upplever att kommunikatören har fått en ökad betydelse för 
organisationen. En av fyra menar att det syns på att allt fler kommunikatörer ingår i 
ledningsgruppen. En av fyra nämner att orsaken till ökad betydelse kan ha att göra med 
teknikens utveckling. 
 
Arbetssituation 
Tre av fyra intervjupersoner ansvarar för någon sorts tidning antigen internt eller externt. Lika 
många ansvarar för intern kommunikation via en teknisk kanal. Två av fyra intervjupersoner 
har ansvar för hemsida och trycksaksproduktion. Endast en person arbetar strategiskt och 
ingår i ledningsgruppen samt bidrar med sitt stöd till chefer. 
 
Samtliga intervjupersoner känner sig motiverade inför sina arbetsuppgifter och nämner att de 
varierande uppgifterna är den faktorn som motiverar dem. 
 
”Jag brukar säga att jag har det roligaste jobbet på hela organisationen, det tror jag faktiskt. 
Jag har så mycket kontakter både internt och externt och man träffar mycket människor.”- O3 
 
”…man kommer hit en morgon och tänker att det här och det här ska jag göra idag, sen gör 
man ingenting av det för det dyker upp nya saker.” - O1 
 
En av intervjupersonerna nämner även två motivationsfaktorer som är frihet i arbetet och 
ansvar. Samtliga är nöjda med sina arbetsprestationer och tre av dessa blir nöjda när de får se 
ett färdigt resultat. En intervjuperson saknar en kollega att bolla idéer med vilket skulle bidra 
till en ökad känsla av nöjdhet. 
 
Tre av fyra intervjupersoner anser att de kan påverka det mesta. Två av dessa nämner att de 
kan påverka allt utom deadlines. Samtliga intervjupersoner prioriterar extern kommunikation 
före intern. I två av fallen nämns media som en mycket viktig extern kontakt. 
 
”Det tror jag är något som skiljer privat från en myndighet just det här med media, vi har 
liksom ögonen på oss från media, de ska ju granska oss och så. Dom är väl kanske inte vana 
att ha det trycket på sig med mediebevakning. ” - O3 
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Två av fyra anser att den interna kommunikationen borde prioriteras mer. En nämner specifikt 
kommunikationen med cheferna. 
 
Tre av fyra intervjupersoner känner sig betydelsefulla i organisationen. Samtliga 
intervjupersoner får feedback i någon form av både medarbetare och ledning. Tre av fyra 
intervjupersoner tycker att organisationen värnar om sina anställda. En av intervjupersonerna 
nämner att organisationen är lyhörd för sina medarbetare och har en policy för att behandla 
alla lika. 
 
Samarbete 
Två av fyra intervjupersoner arbetar nära medarbetarna och verkar för mottagarna. En 
intervjuperson arbetar nära ledningen och verkar för organisationen. Den sista 
intervjupersonen arbetar i mitten av organisationen och verkar för både mottagare och 
organisation. 
 
Tre av fyra intervjupersoner tycker att samarbetet med kollegor och ledning fungerar bra. En 
av intervjupersonerna nämner att samarbetet med kollegor fungerar bättre än med ledning. 
Två av fyra poängterar att ett väl fungerande samarbete är en förutsättning för att 
organisationen ska fungera då det är få medarbetare. 
 
”…man är spindeln i nätet.” - O2 
 
Relation till chef och ledning 
Två av fyra intervjupersoner har mycket god kontakt med chef och ledning. Två av 
intervjupersonerna saknar direkt kontakt med ledning då kontakten går via närmste chef. 
Deras relation till närmste chef är i det ena fallet mycket god och i det andra fallet är den 
sporadisk. Två av fyra intervjupersoner får stöd och ledning av både chef och ledning. En av 
fyra får stöd och ledning av chef men saknar stöd i vardagligt arbete. En intervjuperson får 
bristfälligt stöd och ledning av chef. 
 
Två av fyra intervjupersoner upplever att chef och ledning har förståelse för deras yrkesroll. 
Två upplever att chef och ledning saknar full förståelse för deras yrkesroll. Två av 
intervjupersonerna säger att de genom diskussion kan påverka chef och ledning vid 
beslutsfattande. 
 
Två av fyra intervjupersoner uttrycker att deras kompetens tas tillvara. En av dessa nämner att 
de sker genom ständigt nya utmaningar. Två av fyra intervjupersoner ser själva till att 
praktisera sin kompetens, detta genom att de skapar sina egna arbetsuppgifter. En av dessa 
kommunikatörer beskriver att dennes arbetsuppgifter successivt förändrades till 
kommunikationsrelaterade uppgifter. Det var intresset för kommunikation som gjorde att 
denne tog initiativ till att börja arbeta med kommunikation. Det var början till den tjänst som 
intervjupersonen har i dag. 
 
Två av fyra intervjupersoner uttrycker att chef och ledning är professionella i sina yrkesroller. 
 
Utveckling 
Samtliga intervjupersoner uttrycker att deras organisation främjar kompetensutveckling. En 
intervjuperson säger att organisationen avsätter 5 dagar per år för kompetensutveckling, men 
att man själv aktivt får söka eventuell utbildning. En intervjuperson säger att organisationen 
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främjar kompetensutveckling när denne behöver det. En annan intervjuperson säger att 
organisationen avsätter en summa varje år för relevant kompetensutveckling. En 
intervjuperson säger att organisationen främjar kompetensutvecklig men nämner inte hur. 

6.2 Privat sektor 
 
Utbildning 
Två av fyra intervjupersoner har gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning varav en av 
dessa fortsatte med högskolestudier. Två av fyra intervjupersoner har en filosofie kandidat i 
medie- och kommunikationsvetenskap. En av fyra har filosofie kandidat i medie- och 
kommunikationsvetenskap och filosofie kandidat i franska. En intervjuperson har även 
kompletterat med kurser inom medieproduktion, en med Change Management och en med 
journalistik. Två av fyra intervjupersoner har kompletterat med interna kurser, den ena i 
kommunikation och den andra i marknadsföring, ledarskap och försäljning. En av 
intervjupersonerna har även gått kurser inom kommunikation genom Sveriges 
Informationsförening. 
 
Samtliga intervjupersoner nämner olika faktorer som avgjorde valet av nuvarande anställning. 
En av fyra beskriver att det var slumpen som avgjorde. En annan säger att det var 
extraanställningen under studietiden som ledde till nuvarande anställning. En av 
intervjupersonerna sökte en ny utmaning och det var lön och chansen till personlig utveckling 
som avgjorde valet. 
 
”…det var ju själva utmaningen, här kunde jag få lära mer, det var globalt, det var 
 flashigare.” - P2 
 
”Det var en jättekänsla…så pengarna spelar en roll givetvis.” - P2 
 
En intervjuperson sökte till en stor organisation som arbetar internationellt på grund av sitt 
intresse för kultur, språk och människor. Tre av fyra intervjupersoner har högre lön än DIK:s 
rekommenderade ingångslön för en nyutbildad kommunikatör på 24 000 kr/månad. En av fyra 
intervjupersoner har lägre lön än den rekommenderade ingångslönen. 
 
Yrkesroll 
Tre av fyra intervjupersoner nämner vikten av att ha rätt position i organisationen. Med bra 
position menas att ha inflytande och att vara med och påverka rätt personer. Endast en av 
intervjupersonerna förknippar yrkesstatus med lön. En annan intervjuperson förknippar 
yrkesstatus med utlandstjänst. 
 
”Det ses ju som något väldigt positivt och bra och det har ganska hög status när man har 
jobbat utomlands.” - P4 
 
En av fyra intervjupersoner säger att organisationens anseende har stor inverkan på 
yrkesstatusen. Samma intervjuperson nämner att privat sektor inger högre yrkesstatus än 
offentlig sektor av egen erfarenhet. En intervjuperson förknippar yrkesstatus med yrken som 
advokat och läkare. Samma person poängterar att utbildning inte behöver innebära att man har 
förmågan att använda sin kunskap och nämner att arbetet med extern kommunikation ger 
högre status än intern kommunikation. 
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”Det är bland det sista som dom kan tänka sig att åka upp till Plus till exempel och ställa sig 
eller att vara med i direktsändning någonstans eller så.” - P3 
 
”Det är inte det här med utbildning utan förmågan att kunna använda sin kunskap.” - P3 
 
Denna person påpekar även att man inte automatiskt får en högre status med en titel utan 
snarare att det handlar om hur man lyckas hantera sin roll. 
 
”Att sätta på sig en roll som pressansvarig det är inte det samma som att få en hög status och 
att det funkar. Snarare är man väldigt kritisk mot den som gör ett dåligt jobb som 
pressansvarig.” - P3 
 
Två av fyra intervjupersoner upplever hög yrkesstatus då de ingår i ledningsgruppen. En av 
fyra upplever hög yrkesstatus på grund av det stöd personen ger åt chef och ledning. En annan 
upplever hög yrkesstatus då personen får uppdrag direkt från ledningsgruppen. 
 
”Kommunikation är ett strategiskt verktyg, och har en strategisk betydelse, att man har 
närhet till när beslut fattas det har vi fått kämpa för.” -  P2 
 
Samtliga intervjupersoner känner stolthet i sin yrkesroll. Två av fyra intervjupersoner 
upplever stolthet då de lyckas reda ut svåra situationer och en av dessa säger att proaktiv 
arbete är nyckeln till framgång. 
 
”När vi har kniviga situationer där media är på med en speciell fråga där det är tufft hur vi 
ska förhålla oss och vad vi ska säga. Det är det roligaste för det ger adrenalin.” - P3 
 
En av fyra intervjupersoner säger att stoltheten grundar sig i att personen har relevant 
utbildning för arbetet. Den sista personen uttrycker att bättre finansiella kunskaper skulle öka 
självförtroendet. 
 
Samtliga intervjupersoner säger att många inom organisationen saknar en korrekt bild av 
yrkesrollen. Två av fyra intervjupersoner nämner att deras organisation är för komplexa för att 
alla ska kunna förstå vad de gör. En av dessa säger att det ligger i ens eget intresse att 
förmedla sin yrkesroll. En av intervjupersonerna påpekar att cheferna vet vad personen gör, 
men inte kollegorna. 
 
Tre av fyra intervjupersoner uttrycker att information och kommunikation har fått större 
betydelse i organisationer. 
 
 
”Man inser mer och mer hur viktigt det är med kommunikationen och att den gör 
skillnad.” - P1 
 
En intervjuperson menar att den ökade betydelsen av kommunikationen kan ses genom att fler 
kommunikatörer ingår i ledningsgruppen. En annan intervjuperson menar att betydelsen syns 
genom en mer professionaliserad roll. 
 
”Kommunikatören är inte längre bara ’nice to have’ utan ’need to have’ .” - P4 
 
En av fyra intervjupersoner menar att alla yrken varierar och aldrig är statiska. 
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Arbetssituation 
Tre av fyra intervjupersoner arbetar nästintill bara med internkommunikation. För en 
intervjuperson är situationen den omvända då denna person arbetar med samhällskontakter. 
Tre intervjupersoner arbetar med intranätet. Dessa tre arbetar även med någon form av 
chefskommunikation. En av fyra intervjupersoner ansvarar för personaltidningen och två av 
fyra intervjupersoner ansvarar för interna nyhetsbrev. 
 
Samtliga intervjupersoner känner sig motiverade inför sina arbetsuppgifter. Två av fyra 
nämner att intressanta uppgifter ökar motivationen. Två av fyra intervjupersoner nämner att 
variationen i arbetsuppgifter ökar motivationen. En av intervjupersonerna poängterar att 
motivationen ökar när man ser att kommunikationen gör skillnad. Två av intervjupersoner är 
nöjda med sina arbetsprestationer. En av dessa är mindre nöjd på grund av att tiden inte räcker 
till för uppföljning. En annan av intervjupersonerna är mindre nöjd och då på grund av 
frustration över att kommunikationen måste ske i flera led. 
 
Två av intervjupersonerna säger att organisationen prioriterar extern kommunikation. En av 
fyra nämner att organisationen prioriterar intranätet för att underlätta för intervjupersonen ska 
kunna prioritera kvalitetssäkring och utveckling. En annan uttrycker att det finns mycket som 
organisationen inte prioriterar men nämner inte specifikt vad. Två av intervjupersonerna anser 
att organisationen prioriterar rätt. En av fyra intervjupersoner anser att chefskommunikationen 
borde prioriteras mer. En annan säger att organisationen borde fokusera mer på proaktivt 
arbete för att ligga steget före. Samtliga intervjupersoner känner att de kan påverka sin 
arbetssituation och nämner olika sätt att göra detta. Två av dem nämner att de kan påverka 
genom att ha förmånen att kunna prioritera sina uppgifter varav en nämner att en tydlig 
befattningsbeskrivning är till hjälp. En av intervjupersoner nämner att denne kan påverka 
genom att styra sin tid. En av fyra intervjupersoner uttrycker en önskan om att bättre kunna 
mäta kommunikationsinsatser. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever att de är betydelsefulla och viktiga men nämner olika 
faktorer till varför de upplever detta. En av intervjupersonerna beskriver att det inte finns 
någon annan som gör det arbete denne gör inom organisationen. En annan nämner förtroendet 
för att få hantera känslig information. En intervjuperson säger att en ökad mängd av 
arbetsuppgifter tyder på att dennes funktion är betydelsefull och viktig. Alla intervjupersoner 
berättar att deras organisationer värnar om sina anställda. 
 
” Stämningen är väldigt bra, att man ska behandla alla lika och alltid hälsa på varandra.” - 
P1 
 
Två av intervjupersonerna nämner att trots det ekonomiska läget med krav på lönsamhet 
lyckas organisationen bevara en god anda. En av dessa berättar om ett omställningsprogram 
som finns till för dem som inte längre får plats inom organisationen. 
 
En intervjuperson av fyra beskriver att organisationen ställer många och tydliga krav på 
prestation, men ger i sin tur mycket tillbaka i form av möjlighet till personlig utveckling. En 
av fyra beskriver hur organisationen årligen arbetar med medarbetarundersökningar för att 
öka trivseln. 
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Två av fyra intervjupersoner arbetar nära medarbetarna och verkar för mottagarna. En 
intervjuperson arbetar nära ledningen och verkar för organisationen. En intervjuperson arbetar 
i mitten av organisationen och verkar för både mottagare och organisation. 
 
Alla intervjupersoner uttrycker att samarbetet med kollegor och ledning fungerar bra. En av 
intervjupersonerna säger att personer i ledningsgruppen kan vara svåra att få tag på. En av 
intervjupersonerna nämner att ett brett och värdefullt kontaktnät har skapats genom många år 
i organisationen vilket effektiviserar kommunikationen med ledning och kollegor. En 
intervjuperson säger att kollegorna är prestigelösa och delar med sig för att det totalt sätt ska 
bli så bra som möjligt. 
 
”Jag har nog aldrig jobbat med ett bättre gäng än vad jag gör nu med intern kommunikation 
kollegor så att det är jätteroligt.” - P4 
 
Relation till chef och ledning 
Samtliga intervjupersoner upplever att chef och ledning har förtroende för dem och att de blir 
bemötta med respekt och förståelse. 
 
”De har så bra förtroendet för mig på gott och ont, jag kan känna ibland att man blir 
hemmablind, man gör saker på ett och samma sätt, man behöver ha den där 
utvecklingen.” - P2 
 
Tre av fyra intervjupersoner säger att chef och ledning lyssnar till deras åsikter, men att 
åsikterna inte alltid verkställs. Tre av fyra intervjupersoner får stöd och ledning, varav två av 
dem även nämner att de får det av ledningen. En av intervjupersonerna får stöd och ledning av 
de personer som berörs av sakfrågan. En av intervjupersonerna får inte stöd och ledning i 
kommunikationsfrågor av chef och ledning utan måste vända sig till sina kollegor centralt. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever att chef och ledning förstår deras yrkesroll och 
intervjupersonerna säger att de kan påverka. Två av fyra intervjupersoner nämner att de 
särskilt kan påverka kommunikationsfrågor. En av dessa har lärt sig att tydligt säga ifrån och 
att påpeka vikten av kommunikation. 
 
”Om du alltid kommer att lägga internkom sist på listan så kommer vi aldrig prata internkom 
i den här ledningsgruppen.” -P4 
 
Samtliga intervjupersoner anser att chef och ledning tar tillvara på deras kompetens. En av 
intervjupersonerna påpekar att all kompetens som finns inom organisationen dock inte tas 
tillvara på grund av att många tjänster centraliserats till Stockholm. Detta kallar 
intervjupersonen för ”Stockholmsyndromet”. 
 
”Det ska göras i Stockholm även om det inte görs bäst i Stockholm.” - P3 
 
Samtliga intervjupersoner tycker att deras närmste chef och ledning är professionella i sina 
yrkesroller. 
 
Utveckling 
Två av fyra intervjupersoner menar att organisationen inte prioriterar kompetensutveckling på 
grund av det ekonomiska läget med krav på lönsamhet. En av intervjupersonerna säger att 
organisationen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och om man vill kan man gå hur långt 
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som helt. Dock är just antalet kommunikationstjänster begränsade. En av fyra 
intervjupersoner säger att organisationen erbjuder kompetensutveckling men att utbudet är 
större för andra yrkesgrupper än för kommunikatörer. 
 
Tre av fyra intervjupersoner berättar att möjligheten till att avancera inom organisationen är 
begränsad på grund av att organisationen har centraliserat funktioner och tjänster inom 
kommunikation till andra städer. En av fyra beskriver att med den position intervjupersonen 
har idag finns ingen möjlighet att avancera. Detta då intervjupersonen har högsta ansvaret för 
sitt område. 
 
Samtliga intervjupersoner säger att de är kompetenta för sina arbetsuppgifter men de har 
nämnt olika kunskaper de önskar komplettera med. Två av fyra önskar större kunskap inom 
datorprogram och två intervjupersoner nämner att de önskar större kunskap om 
företagsekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Analys och diskussion av resultat 
Vi vill med vår studie ta reda på om det är det någon skillnad mellan kommunikatörer 
anställda i privat respektive offentlig sektor vad gäller tillfredsställelse och stolthet i sin 
yrkesroll. I följande analys kommer vi att besvara de två första frågorna. Den tredje och sista 
frågan kommer vi att besvara under rubriken resultatdiskussion i nästkommande kapitel. Vi 
kommer att diskutera vårt resultat och koppla samman det med tidigare forskning och teori 
som vi presenterat tidigare i uppsatsen. För att underlätta läsningen kommer vi, precis som i 
resultatredovisningen, systematiskt att diskutera resultaten utifrån huvudrubrikerna i vår 
intervjumall. Notera att vissa av rubrikerna inte kommer att tas upp för att inga markanta 
skillnader har kunnat avläsas.  Vår frågeställning är följande: 
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1.Vilka är de mest utmärkande skillnaderna? 
2.Vilka faktorer påverkar och orsakar skillnaderna? 
3.Vilka åtgärder kan höja yrkesstatusen för kommunikatörer oavsett vad den är idag? 
 
När vi kommer att uttala oss om kommunikatör/kommunikatörer i nedanstående kapitel och i 
kapitel 8 avser vi endast de intervjupersoner som ingick i vår studie. 

7.1 Vilka är de mest utmärkande skillnaderna och vilka faktorer 
påverkar och orsakar skillnaderna 
Här diskuterar vi utifrån resultatet av vår studie kring vilka de mest utmärkande skillnaderna 
är mellan kommunikatörer anställda i privat respektive offentlig sektor och vilka faktorer som 
påverkar och orsakar dessa skillnader. Vi avslutar med en slutsats där vi uttalar oss om 
kommunikatörens tillfredsställelse och stolthet i sin yrkesroll utifrån vår modell LMN. 
 
Utbildning 
Fler intervjupersoner inom den privata sektorn har kompletterat med mer och längre 
utbildning än intervjupersoner inom den offentliga sektorn. De inom privat sektor har 
kompletterat med terminskurser och program inom företagsekonomi. Detta skiljer sig mot 
dem inom den offentliga sektorn som istället har kompletterat med enstaka kortare kurser om 
dataprogram. 
 
Yrkesroll 
Reiss, Carlsson och Ulfsdotter Ericsson har som vi tidigare nämnt kommit fram till i sina 
studier att yrkesstatus ofta förknippas med faktorer som hög lön och utbildning. 
Intervjupersoner i den offentliga sektorn förknippar hög yrkesstatus med hög lön och 
utbildning. I den privata sektorn, till skillnad från den offentliga, förknippar endast en av 
personerna lön med yrkesstatus. Detta anser vi kan ha att göra med att samtliga som 
förknippar lön med yrkesstatus har en låg inkomst till skillnad från dem som inte förknippar 
lön med yrkesstatus. Enligt Herzberg är lön en av hygienfaktorerna som leder till 
tillfredsställelse om man är nöjd och till missnöje om man inte är nöjd. Vi påstår att de 
personer som inte förknippar lön med hög yrkesstatus är de personer som är tillfredsställda 
med sin lön. Därför nämns inte denna faktor då den inte skapar missnöje hos 
intervjupersonerna. 
 
Reiss menar även att ansvar är en faktor som kan förknippas med hög yrkesstatus. I vår studie 
har samtliga intervjupersoner i den privata sektorn sagt att de upplever en hög yrkesstatus för 
att de samarbetar med eller ingår i ledningsgruppen. Hälften av intervjupersonerna i den 
offentliga sektorn upplever hög status i sin yrkesroll när de får bekräftelse av andra. Vi 
kopplar detta resultat till Maslows behovstrappa genom att säga att kommunikatörer i den 
offentliga sektorn strävar efter inre bekräftelse och befinner på det nedersta trappsteget. 
Kommunikatörer i den privata sektorn känner sig däremot redan bekräftade och strävar därför 
efter yttre bekräftelse och befinner sig på de övre trappstegen. Herzberg talar om erkännande 
som en motivationsfaktor vilket vi ser driver personerna inom den offentliga sektorn. Han 
talar också om status som en hygienfaktor vilket vi ser driver personerna inom den privata 
sektorn. 
 
Ett resultat av vår studie visar på en skillnad i chefens och ledningens förståelse för 
kommunikatörens yrkesroll. Det vi diskuterar här är hämtat under rubriken relationen till chef 
och ledning i vår resultatredovisning. I den offentliga sektorn tenderar kollegorna att veta mer 
om kommunikatörens roll än chefer och ledning medan chefer och ledning i den privata 
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sektorn tenderar att ha en större förståelse för yrkesrollen än kollegorna. Vi tolkar detta som 
att chefer och ledning inom den privata sektorn har förstått vikten av kommunikation. Här 
behöver inte kommunikatören arbeta för att motivera sin existens utan endast för att öka 
yrkesstatusen inför övriga kollegor. Chefer och ledning inom offentliga organisationer har 
börjat förstå vikten av kommunikation. Kommunikatören här behöver fortfarande kämpa för 
att motivera sin existens. Det baserar vi på vårt resultat att kollegorna har bättre förståelse för 
yrkesrollen än vad chefer och ledning har. Vi vill med detta resonemang dra en parallell till 
Rothmans teori om förvärvad/förtjänad och tillskriven status. Han menar att 
förvärvad/förtjänad status handlar om karakteristiska drag som människor förknippar med 
olika yrken medan tillskriven status innebär att individens syn påverkas av inlärda 
uppfattningar. Vi ser att kommunikatören i den privata sektorn arbetar för att tillskriva sig 
status och att kommunikatören i den offentliga sektorn arbetar för att förvärva/förtjäna status. 
 
Arbetssituation 
En skillnad mellan sektorerna är att kommunikatörer i den privata sektorn arbetar mer med att 
stödja chef och ledning gällande kommunikationsfrågor än dem i den offentliga. Detta resultat 
pekar på att chefer och ledning i den privata sektorn i vår studie har ett stort förtroende för 
kommunikatören då de efterfrågar dennes stöd. Vi tolkar detta som att chef och ledning vill 
arbeta i förebyggande syfte för att kunna agera professionellt i sin kommunikation med 
interna och externa kontakter. Efterfrågan på kommunikatörens stöd ger kommunikatören 
större möjlighet att arbeta proaktivt. Genom att arbeta proaktivt kan kommunikatören hantera 
svåra situationer på ett professionellt sätt och därmed höja anseendet av yrkesstatusen i andras 
ögon. 
 
Relation till närmste chef och ledning 
Som vi tidigare nämnde har chefer och ledning i den offentliga sektorn mindre förståelse för 
kommunikatörens yrkesroll än kollegorna. Detta innebär att kommunikatörerna i denna sektor 
fortfarande behöver motivera sin existens. I den privata sektorn är situationen det omvända. I 
resonemanget ovan diskuterade vi organisationens förståelse för kommunikation baserat på 
chefens och ledningens agerande och detta menar vi även påverkar kommunikatörens relation 
till närmste chef och ledning. 
 
I vår studie berättar hälften av kommunikatörerna i den offentliga sektorn att de skapar sina 
egna arbetsuppgifter och därmed sina egna funktioner. Vår tolkning av resultatet är att 
chefens och ledningens bristande förståelse för kommunikatörens uppgifter bidrar till att 
kommunikatören själv driver sin funktion framåt och motiverar sin existens. Till skillnad från 
den offentliga sektorn kan vi se en tendens att kommunikatörer inom den privata sektorn har 
en mer tydlig befattningsbeskrivning. Vi menar att kommunikatörer i den privata sektorn i vår 
studie har en tydligare befattningsbeskrivning för att chefer och ledning har en större 
förståelse för deras arbete. Vi menar att kommunikatörer i den privata sektorn därmed kan 
arbeta mer strategiskt. Chef och ledning har förstått vikten av kommunikation och att den har 
betydelse för organisationens krav på effektivitet och lönsamhet. I den offentliga sektorn har 
hälften av kommunikatörerna ingen relation alls med sin ledning till skillnad från den privata 
sektorn där samtliga har det. Bristen på förståelse i kombination med avsaknad av relation till 
ledning menar vi är anledningen till varför befattningsbeskrivningen är bristfällig i den 
offentliga sektorn. Resultatet kan vi även koppla till Maslows behovstrappa vilken utgår från 
nedärvda (fysiologiska) och inlärda (psykologiska) behov.  Han menar att det är det lägsta 
otillfredsställda behovet som motiverar och aktiverar människan och att ett högre behov 
därför aldrig kan ta över och agera motivator. Maslows första trappsteg handlar om trygghet 
och här drar vi en parallell till de nyss nämnda kommunikatörerna i den offentliga sektorn 
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som kämpar för sin existens och har en bristfällig befattningsbeskrivning. Kommunikatörer 
inom den privata sektorn befinner sig på trappans övre steg som handlar om behov av 
uppskattning och självförverkligande. De behöver inte kämpa för sin trygghet och har en 
tydlig befattningsbeskrivning. Då kommunikatören i den privata sektorn befinner sig på 
trappans övre steg och har en tydlig roll i organisationen kan den arbeta mer professionellt. 
 
Utveckling 
En del av resultatet av Emanuelssons och Karlssons studie om informatörer inför 90-talet 
beskriver två karaktäristiska klimat i informationsenheten inom privat respektive offentlig 
sektor. Den offentliga sektorns klimat karaktäriseras av bland annat små resurser till skillnad 
från den privata sektorn som karaktäriseras av stora resurser. Vår studie pekar på att det har 
skett en förändring av ekonomiska resurser till kompetensutveckling och att det idag råder en 
omvänd situation. Vi baserar vårt påstående om förändring på vad kommunikatörerna i vår 
studie nämner om möjlighet till kompetensutveckling. Hälften av kommunikatörerna i den 
privata sektorn nämner att rådande ekonomiskt läge med krav på lönsamhet gör att 
kompetensutveckling inte prioriteras i någon högre grad.  I den offentliga sektorn är däremot 
möjligheterna till kompetensutveckling goda enligt samtliga kommunikatörer. 
 
Vår studie visar att möjligheterna till att avancera i de olika sektorerna skiljer sig åt. Mer än 
hälften av intervjupersonerna i den privata sektorn berättar att organisationens omorganisation 
har bidragit till att kommunikationstjänster har centraliserats. Centraliseringen innebär att 
intervjupersonerna måste flytta om dem vill avancera. I den offentliga sektorn har ingen av 
intervjupersonerna nämnt centralisering i samband med möjlighet att avancera. För att koppla 
detta resultat till teori vill vi knyta an till Argyris och Simons diskussion kring balansen av 
individens behov och organisationens effektivitet. Argyri menar att organisationen måste bli 
mer humana och anpassa sig till individens behov medan Simon menar tvärtom att 
organisationen i första hand måste se till sig själv för att inte tappa effektivitet och lönsamhet. 
Det vi ser i vår studie är att de privata organisationerna som har centraliserat 
kommunikationstjänster följer Simons linje. Dessa organisationer prioriterar i dagsläget inte 
individens behov. 
 
En anmärkningsvärd skillnad är att intervjupersonerna i den privata sektorn vill komplettera 
med företagsekonomiska kunskaper, detta för att skapa en bättre förståelse för processen 
kring i den privata sektorn kallade affären. I den offentliga sektorn önskar de däremot 
komplettera med praktiska kunskaper i dataprogram. Vi tolkar att intervjupersoner som 
arbetar inom vinstdrivande organisationer inser vikten av finansiell kunskap och därför vill 
komplettera med företagsekonomiska kunskaper. För dessa intervjupersoner blir det mer 
påtagligt när kompetensen saknas än för dem som arbetar inom icke vinstdrivande 
organisationer. 
 
Sammanfattande kommentarer 
Samtliga intervjupersoner som ingått i studien uttrycker att de upplever tillfredsställelse och 
stolthet i yrkesrollen. Fler än hälften uttrycker att de upplever hög yrkesstatus. Faktorerna 
däremot som påverkar tillfredsställelsen och stoltheten skiljer sig åt mellan sektorerna. Inom 
den offentliga sektorn tenderar intervjupersonerna att drivas mer av inre motivationsfaktorer 
som exempelvis prestationen i att utföra ett bra arbete, att få erkännande för sitt arbete och att 
ha ansvar för och kontroll över den egna arbetssituationen. I den privata sektorn däremot 
tenderar intervjupersonerna att drivas mer av yttre hygienfaktorer som exempelvis 
organisationens politik, de mellanmänskliga relationerna mellan över- och underordnad och 
hur förhållandet kring arbetet är utformade. 
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För att återkoppla till vår egen modell, se figur 4.1, har vi nu studerat kommunikatörens 
tillfredsställelse och stolthet i yrkesrollen samt upplevd yrkesstatus utifrån deras perspektiv. 
Nu har vi kommit fram till det steg då vi utifrån vårt perspektiv vill belysa och diskutera 
frågan om kommunikatörernas upplevda yrkesstatus. 
 
Trots att fler än hälften av kommunikatörerna i vår studie upplever hög yrkesstatus menar vi 
att fallet inte är så utifrån vårt perspektiv. Som vi tidigare har nämnt befinner sig 
kommunikatörer i den offentliga sektorn på Maslows nedersta trappsteg och drivs av inre 
motivationsfaktorer. I den privata sektorn befinner sig kommunikatörerna på Maslows översta 
trappsteg och drivs av yttre hygienfaktorer. Det är de olika faktorerna som kommunikatörerna 
drivs av som avgör på vilket trappsteg de befinner sig på. Utifrån vårt perspektiv vill vi påstå 
att kommunikatörer i den offentliga sektorn inte har lika hög yrkesstatus som kommunikatörer 
i den privata sektorn. Detta grundar vi på det faktum att kommunikatörer i den offentliga 
sektorn fortfarande strävar efter att få bekräftelse av organisationen till skillnad från 
kommunikatörer i den privata sektorn som redan har fått denna bekräftelse. Vi menar att utan 
en bekräftelse från organisationen så har inte kommunikatören en hög yrkesstatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att besvara vår tredje och sista fråga utifrån våra egna reflektioner 
och analys. Vi kommer att diskutera kring de största skillnaderna och ge förslag på åtgärder 
för hur kommunikatörens yrkesstatus kan höjas oavsett vad den är idag. 

8.1 Vilka åtgärder kan höja yrkesstatusen för kommunikatörer 
oavsett vad den är idag 
Från det att vi först började diskutera uppsatsens ämne fram till idag har vi mött många 
intressanta människor som har delgett oss sin bild av kommunikatörens verklighet. De har i 
sin tur inspirerat oss och bidragit till att vi har haft många tänkvärda reflektioner och 
diskussioner kring vår studie. Här vill vi lyfta fram anmärkningsvärda resultat och diskutera 
kring åtgärder som kan höja kommunikatörens yrkesstatus oavsett vad den är idag. 
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Det första vi vill kommentera är att kommunikatörer inom den privata sektorn påverkas av 
krav på effektivitet och lönsamhet. Detta kan vara en av anledningarna till varför de önskar 
komplettera med företagsekonomisk kompetens. Risken med att inte förstå affären kan leda 
till att kommunikatören får svårt att ta in, tolka och förmedla aktuell information ut till 
berörda parter. Detta i sin tur kan få konsekvenser för organisationen och dess verksamhet då 
otydliga budskap kan leda till osäkerhet hos medarbetarna och andra målgrupper. Vi anser att 
vår utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap måste anpassas mer till den 
kompetens som efterfrågas hos kommunikatörer. En åtgärd som kan underlätta för 
kommunikatörer i framtiden är att införa kurser inom företagsekonomi i programmet. 
 
Som vi tidigare nämnt i vår analys av resultatet har organisationer inom den offentliga sektorn 
börjat förstå vikten av kommunikation. Däremot har chefer och ledning inte full förståelse för 
kommunikatörens yrkesroll och funktion. Kommunikatören har i sin tur svårt att definiera och 
motivera det strategiska arbetet. Kombinationen av dessa problem får konsekvenser för 
kommunikatörens arbetsuppgifter. Det är inte ovanligt att det strategiska arbetet glöms bort 
och att kommunikatören blir en alltiallo. Med detta menar vi att det finns en risk i att 
kommunikatören både tilldelas och medvetet tar på sig praktiska uppgifter i dennes strävan att 
bli efterfrågad och känna sig berättigad. Kommunikatörens strävan efter att bevara en 
funktion försvårar därmed hela yrkeskårens chans till att tillskriva sig en högre status. Det 
första steget för att lösa problemet med kommunikatörens otydliga yrkesroll skulle kunna vara 
att etablera en tydlig befattningsbeskrivning. Beskrivningen ska ses som en grund av samtliga 
kommunikatörer inom yrkeskåren där individen själv därefter kan komplettera med övrig 
kompetens. Med en tydlig befattningsbeskrivning kan kommunikatören motivera sin existens 
och klargöra dess funktion inför organisationens ledning. När ledningen har fått en full 
förståelse av kommunikatörens roll och funktion kan ett strategiskt kommunikationsarbete 
inledas och kommunikatören kan arbeta professionellt. Det är först då kommunikatören kan 
tillskrivas en högre status. 
 
Det sista vi vill ta upp i denna diskussion är centraliseringens effekter för kommunikatören 
och dennes organisation. I strävan efter effektivitet och lönsamhet koncentreras många 
kommunikationsenheter till storstäder. Det vi kan se är att organisationen förbättrar sin 
externa kommunikation på bekostnad av den interna. Vi menar att centraliseringen underlättar 
för organisationen att förmedla en tydlig och enhetlig bild utåt men att det samtidigt får 
konsekvenser i kommunikationen med övriga medarbetare ute i verksamheten. 
Kommunikatören kan tappa både den kulturella känslan för organisationen och den personliga 
kontakten med sina kollegor då kommunikationen måste ske genom exempelvis genom 
intranätet på grund av det geografiska avståndet. Den lokala informationen prioriteras bort för 
att ge plats åt den mer övergripande informationen kring organisationen. En av våra 
intervjupersoner kallar centraliseringen för ”Stockholmssyndromet” vilket är en passande 
beskrivning på detta fenomen. 
 
”Det ska göras i Stockholm även om det inte görs bäst i Stockholm.” - P3 
 
Yrkets status kan utifrån sett förbättras vid en centralisering då kommunikationen blir 
effektivare och kommunikatörens roll tydligare men yrkets status kan däremot försämras i 
kollegornas ögon. Tyvärr ser vi inte vilka åtgärder som skulle kunna förenkla eller förbättra 
situationen för kommunikatören vid en centralisering. Det vi kan konstatera är att man inte får 
glömma bort vikten av den interna kommunikationen i en sådan här situation. Trots allt har vi 
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den uppfattningen att det är den interna kommunikationen som ligger till grund för en lyckad 
extern kommunikation och inte tvärtom. 
 
Innan vi avslutar vill vi gå tillbaka till inledningen i vår problemformulering där vi nämnde de 
förutfattade meningar som väckte vårt intresse för denna studie. Det vi utgick från var att det 
skulle vara mer attraktivt att arbeta i den privata sektorn. Här förväntade vi oss finna stora 
karriärmöjligheter samt intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Detta till skillnad från 
den offentliga sektorn som vi kopplade samman med styrda arbetstuppgifter och begränsad 
möjlighet till personlig utveckling. Nu när studien är färdigställd har vi till viss del 
omvärderat vår syn på den offentliga sektorn. Vi ser att det finns möjligheter till personlig 
utveckling och att arbetsuppgifterna inte är så styrda. De är både intressanta och ger möjlighet 
till kreativitet. Trots att vi omvärderat vår uppfattning till viss del kvarstår fortfarande det 
faktum att det är skillnad mellan sektorerna. Den offentliga sektorn har, till skillnad från den 
privata i vår studie, fortfarande inte full förståelse för kommunikatörens yrkesroll och därmed 
inte heller för kommunikatörens funktion i organisationer. Bristen på förståelse kan också 
bero på att behovet av kommunikatören i den offentliga sektorn inte är lika stort som i den 
privata sektorn. Vi anser att kommunikatörens kompetens behövs för att lyckas med ett 
strategiskt kommunikationsarbete och därför har citatet ”kommunikatören inte bara ”nice to 
have” utan ”need to have” fått ge namn åt vår uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Förslag till vidare forskning 
Vi kommer i nedanstående stycke presentera förslag till vidare forskning. 
 
Med tanke på det resonemang vi har fört kring problemet med en otydlig 
befattningsbeskrivning ser vi här en möjlighet till vidare forskning. Ett förslag är att kartlägga 
yrkesverksamma kommunikatörers arbetsuppgifter. Detta för att reda ut vilka uppgifter som 
är relevanta för yrkesrollen i syfte att utforma en generell befattningsbeskrivning för hela 
yrkeskåren. 
 
Ett annat förslag är att ta reda på vad yrkesverksamma kommunikatörer med medie- och 
kommunikationsvetenskaplig bakgrund saknar för kompetens i sin yrkesroll. Detta för att 
kunna ge förslag till hur medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar kan 
förbättras. 
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Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilken yrkesstatus 
kommunikatören tillskrivs av allmänheten, detta i syfte att jämföra kommunikatörens 
upplevda yrkesstatus med allmänhetens syn på yrkeskårens status. 
 
Vårt näst sista förslag är att man kan undersöka hur kommunikatörens yrkesstatus har 
förändrats i organisationer som har centraliserat sina kommunikationsverksamheter. 
 
Slutligen, vårt sista förslag är att man kan studera hur den enskilda kommunikatörens profil, 
intressen och ambitioner påverkar synen på den upplevda och skapade yrkesrollen och 
därmed yrkesstatusen. En sådan studie skulle vara en fördjupning av den studie som vi 
presenterat i denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Källor 
 
Litteratur 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carlsson, G. (1958). Social Mobility and Class Structure. Lund: Heerup 
 
Emanuelsson, E. & Karlsson, K. (1991). Informatörer inför 90-talet. Göteborg: Institutionen 
för Journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. 
 



 - 40 - 

Erikson, P. (2005). Planerad kommunikation. Strategiskt ledningsstöd i företag och 
organisation. Malmö: Liber AB. 
 
Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2003). Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Falkheimer, J. (2001). Medier och kommunikation – en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Falkheimer, J. & Heide, M. (2003). Reflexiv kommunikation. Malmö: Liber AB. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Larsson, L. (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Müllern, T. & Elofsson, A. (2006). Den karismatiska chefen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rosengren, B. (1985). Privat, statlig, kommunal verksamhet. En jämförelse. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Rothman, R. A. (2002). Inequality and Stratification. Race, Class and Gender. New Jersey: 
Prentice Hall. 
 
Ulfsdotter, Eriksson, Y. (2006). Yrke, Status & Genus. En sociologisk studie om yrken på en 
segregerad arbetsmarknad.(avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet). Göteborg: 
Göteborg University. 
 
Wegner, B. (1992). Concepts and Measurement of Prestige. Department of Sociology: 
University of Heidelberg, Germany. 
 
Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K. & Larssen, L. O. (2004). Metodbok för 
medievetenskap. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Internet 
 
DIK – dokumentation, information, kultur 
http://www.dik.se/ (2007-10-20) 
 
Hammer & Hanborg. (2004). Kommunikatören 2004. 
http://www.hamhan.se/pdf/Undersokning_HH.pdf (2007-10-15) 
 
Hammer & Hanborg. (2005). Kommunikatören 2005. 
http://www.hamhan.se/pdf/kommunikatoren_2005.pdf (2007-10-15) 
 



 - 41 - 

Sveriges Informationsförening. (2005). INFO 2005, Sveriges Informatörsförenings 
Medlemsstudie 2005. 
http://www.sverigesinformationsforening.se/media/10612/info2005.pdf ( 2007-10-20) 
 
Sveriges Informationsförening. (2007). INFO 2007, Sveriges Informatörsförenings 
Medlemsstudie 2007. 
http://www.sverigesinformationsforening.se/media/6759032/info2007.pdf (2007-10-20) 
 
Sveriges Informationsförening. (2005). VD/GD 2005, En undersökning på chefers syn på 
informationsbranschen. 
http://www.sverigesinformationsforening.se/media/10726/vdgd_studie2005.pdf (2007-10-20) 
 
 
 
Muntliga källor 
 
Offentlig sektor 
 
Blixt Hanna, Informationsassistent/webbredaktör, Svenska kyrkan i Jönköping (2007-11-23) 
 
Ericsson Kerstin, Informatör, Vägverket Region Sydöst (2007-11-21) 
 
Holmström Maj, Informatör, Moderaterna i Göteborg (2007-11-20) 
 
Wulff, Eva-Marie, Informationschef, Försäkringskassan i Jönköping (2007-11-21) 
 
Privat sektor 
 
Larsson Hans G., Informationsansvarig, Telia Sonera i Göteborg (2007-11-20) 
 
Lehes Löwenberg Anne, Internal Communication Manager, Ericsson i Göteborg 
(2007-12-03) 
 
Petterson Sofia, Kommunikatör, IKEA i Jönköping (2007-11-27) 
 
Roos Lena, Informationschef, Volvo Personvagnar AB i Skövde (2007-11-28) 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjumall 
 
Bakgrund 

• namn 
• ålder 
• titel 
• utbildning 
• tidigare erfarenheter inom kommunikation 
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1. Vilka faktorer avgjorde val av nuvarande anställning? 
2. Har du hög eller låg lön jämfört med DIK:s rekommenderade ingångslön (år 2007) på 

24 000 kr/månad? 
 

Yrkesroll 
3. Vad förknippar du med hög yrkesstatus? 
4. Upplever du att du har hög yrkesstatus? 
5. Vilka faktorer skulle kunna förbättra din yrkesstatus? 

• lön 
• utbildning 
• genus (ex, fler män i branschen) 
• titel 

6. Känner du dig stolt i din yrkesroll? 
7. Tycker du att andra har rätt bild/uppfattning av din yrkesroll? 
8. Upplever du att kommunikatören har fått en ökad betydelse i dagens organisationer? 

 
Arbetssituation 

9. Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter? 
10. Känner du dig motiverad inför dina arbetsuppgifter? 

• intressanta 
• relevanta 
• krävande 
• varierande  

11. Är du nöjd med dina arbetsprestationer? 
• Lösa problem 
• Se resultaten 

12. Vilka arbetsuppgifter prioriteras? 
13. Vilka anser du bör prioriteras? 
14. Känner du att du kan påverka din arbetssituation och på vilket sätt i så fall? 
15. Känner du dig betydelsefull och viktig i organisationen? 
16. Visar organisationen uppskattning? 
17.  Känner du att ledningen har förtroende för dig i din yrkesroll? 
18. Värnar organisationen om sina anställda? 

• Föräldraledighet 
• Personalpolitik 

 
 
 
Samarbete 

19.  Beskriv kortfattat organisationen kring kommunikationen i verksamheten? 
20. Vilken position har du i organisationen? 
21. Fungerar samarbetet med dina kollegor 
22. Fungerar samarbetet med din närmsta chef? 
23. Fungerar samarbetet med ledningen? 
 

Närmste chef 
24. Hur blir du bemött av din närmste chef? 
25. Känner du dig uppskattad? 
26. Lyssnar denne till dina åsikter? 
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27. Känner du att du kan påverka beslut? 
28. Förstår chefen din yrkesroll? 
29. Tycker du att chefen tar tillvara på din kompetens? 
30. Känner du att du får tillräckligt med stöd och ledning av chefen? 
31. Anser du att din chef är yrkesskicklig/professionell 

 
Ledningen 

32. Hur blir du bemött av ledningen? 
33. Känner du dig uppskattad? 
34. Lyssnar de till dina åsikter? 
35. Känner du att du kan påverka beslut? 
36. Förstår ledningen din yrkesroll?  
37. Tycker du att de tar tillvara på din kompetens? 
38. Känner du att du får tillräckligt med stöd och ledning av ledningen? 

 
Utveckling 

39. Främjar företaget kompetensutveckling inom ditt område? 
40. Finns det möjlighet att avancera inom organisationen? 
41. Känner du dig kompetent till dina arbetsuppgifter? 
42. Vilken kompetens skulle du villa fördjupa eller utveckla dig inom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2: Organisationer bäst på kommunikation 2005 
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Bilaga 3: Citat 
 
”Jag har väl inte direkt användning av det, men jag tycker att det är en bred bas för det här 
yrket.” - O1 
 
”Jag förknippar snarare yrkesstatus med yrkesskicklighet snarare än hög lön och 
utbildning.” - O4 
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"Det kostar mycket mer att ta igen någonting än att vara ute i förväg. Dom som inte riktigt 
förstår vad informatörer är till för dom har inte riktigt fattat detta alla gånger men jag tror 
att det har bättrat sig mycket mer än i början.” - O2 
 
”Jag brukar säga att jag har det roligaste jobbet på hela organisationen, det tror jag faktiskt. 
Jag har så mycket kontakter både internt och externt och man träffar mycket människor.” 
 - O3 
 
”…man kommer hit en morgon och tänker att det här och det här ska jag göra idag, sen gör 
man ingenting av det för det dyker upp nya saker.” -O1 
 
”Det tror jag är något som skiljer privat från en myndighet just det här med media, vi har 
liksom ögonen på oss från media, de ska ju granska oss och så. Dom är väl kanske inte vana 
att ha det trycket på sig med mediebevakning.” - O3 
 
”…man är spindeln i nätet.” - O2 
 
”…det var ju själva utmaningen, här kunde jag få lära mer, det var globalt, det var 
 flashigare.” - P2 
 
”Det var en jättekänsla…så pengarna spelar en roll givetvis.” - P2 
 
”Det ses ju som något väldigt positivt och bra och det har ganska hög status när man har 
jobbat utomlands.” - P4 
 
”Kommunikation är ett strategiskt verktyg, och har en strategisk betydelse, att man har 
närhet till när beslut fattas det har vi fått kämpa för.” - P2 
 
”Att sätta på sig en roll som pressansvarig det är inte det samma som att få en hög status och 
att det funkar. Snarare är man väldigt kritisk mot den som gör ett dåligt jobb som 
pressansvarig.” - P3 
 
”Det är bland det sista som dom kan tänka sig att åka upp till Plus till exempel och ställa sig 
eller att vara med i direktsändning någonstans eller så.” - P3 
 
”Det är inte det här med utbildning utan förmågan att kunna använda sin kunskap.” - P3 
 
”Kommunikatören är inte längre bara ’nice to have’ utan ’need to have’.” - P4 
 
”Man inser mer och mer hur viktigt det är med kommunikationen och att den gör 
 skillnad.” - P1 
 
”När vi har kniviga situationer där media är på med en speciell fråga där det är tufft hur vi 
ska förhålla oss och vad vi ska säga. Det är det roligaste för det ger adrenalin.” - P3 
 
”De har så bra förtroendet för mig på gott och ont, jag kan känna ibland att man blir 
hemmanlind, man gör saker på ett och samma sätt, man behöver ha den där 
utvecklingen.” - P2 
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”Jag har nog aldrig jobbat med ett bättre gäng än vad jag gör nu med intern kommunikations 
kollegor så att det är jätteroligt.” - P4 
 
”Stämningen är väldigt bra, att man ska behandla alla lika och alltid hälsa på varandra.” 
- P1 
 
”Om du alltid kommer att lägga internkom sist på listan så kommer vi aldrig prata internkom 
i den här ledningsgruppen.” -P4 
 
”Det ska göras i Stockholm även om det inte görs bäst i Stockholm.” - P3 


