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Abstract 
 

Title: The professionalization of the communication occupation 

Author: Marcela Larsson & Dennis Engblom 

Tutor: Eva Åsén Ekstrand 

Course: Media- and communication studies C 

Semester: Spring 2012 

University: University of Gävle, Department of Humanities, Media- and communications 

studies 

 

Purpose/Aim: The purpose of the essay is to use a quantitative survey to understand the 

opinion of a specific regional group of active communicators, concerning their craft and how 

the occupation has changed over time.  

 

Material/Method: Our primary theoretics are Birgit Petersson who specializes on the 

evolution of the journalist profession, Harold Perkin who write about professionalization 

studies from a British perspective and Thomas Brante who combines different opinions from 

several theoretics. We have used a survey software designed for quantitative analyses.  

The survey was designed on questions with more than one answer option, questions based on 

sliders and also questions where the respondent was given the option to enrich their answers 

with comments, since we wanted to give the respondents the possibility to express themselves 

regarding their occupation and their attitude regarding the occupation. We have included 

questions concerning the respondents backgrounds to picture the person behind the answers 

and the group overall. The category about education will help us to see if the occupational 

communicator possesses a communication education or not. Work related questions were 

added to give a picture of the respondent's view of their occupation, they also gives the 

respondent the possibility to describe how the workplace and the working conditions may 

look like for an active communicator. The category with summary questions contained the 

questions we considered didn't fit into the other categories, and the questions that we 

strategically chose to place last in our survey as they may find them sensitive. 

 

Main results: At the moment of publication the communication occupation does not fully 

qualify as a profession by the general requirements requested for a professional occupation. 

Our study has shown that one of the most defining parts of a profession is a strict closure. In 

other words it rejects those who does not qualify for the field, this can be done through 

different kinds of closures, such as gender-closure or certification requirements.  

 

Based on our survey we have created a general picture of the active communicator in 

Gävleborg. The study showed among other things that most of the communicators in 

Gävleborg are women with a degree of two or three years. Based on the theorists we used 

most of the already established professions are male-dominated occupations with a high 

educational requirement. Currently the communication profession qualifies as a semi-

profession. Which means that the occupation meets the expectations for a few of the 

requirements needed for a profession, but not all of them.  

 

Keywords: Informer, communicator, professionalization, Media- and communication studies 

Keywords (Swedish): Informatör, kommunikatör, professionalisering, medie- och 

kommunikationsvetenskap.
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Inledning 
 

Vi lever i en tid där individens identitet successivt suddas ut av teknikens utveckling. När vem 

som helst kan byta sin identitet genom några knapptryck på Internet, så kan frågor om vem 

man är bli allt viktigare. Under industrisamhällets tid var det lättare att definiera vem man var. 

Man var sitt yrke och yrket var ens identitet, man var exempelvis ”Bagare Bengt” eller 

”Skomakare Sven”. En person som ofta bytte yrke betraktades som en så kallad ”Hopp-

Jerka”, en person som ansågs oattraktiv på arbetsmarknaden.
1
 ”’Hopp-Jerka’ lär sig inget yrke 

ordentligt, han får svårt att få bra jobb längre fram och ovana vid nya maskiner ökar risken för 

olycksfall i arbetet…”
2
 Det kunde man läsa på affischer utgivna av Ekonomisk information 

(EI) under början av 1950-talet, ett gemensamt organ för Arbetsgivarföreningen, LO, TCO 

och Staten. Identiteten var låst vid yrket och ingen ville att man skulle byta jobb. Idag ser det 

helt annorlunda ut, varierad arbetserfarenhet anses ofta vara en merit. Har man bytt 

arbetsgivare ofta och har goda referenser så visar det att man är eftertraktad och eftersökt på 

arbetsmarknaden. I takt med att man byter yrke allt oftare så riskerar yrkesidentiteten att tappa 

sitt värde. Man kan inte längre identifiera sig på samma sätt med sin yrkesgrupp då den är 

under ständig förändring. Idag gäller projektorganisering och visstidsanställningar istället för 

fasta organisationsformer och livstidsanställningar. Det har skapat en ny form av 

yrkeskonkurrens som inte funnits tidigare. Fast anställning var normen och den ekonomiska 

tryggheten var därmed säkrad. Yrken som idag förknippas med stark identitet har två 

gemensamma nämnare, legitimering och professionalisering, exempelvis läkare, apotekare 

och vissa läraryrken.   

 

Med professionalisering behåller man yrkesidentiteten 

genom att exkludera allmänheten från att ta del av det 

sociala rummet som enbart anbelangar yrkesgruppen. 

Under våra studier har vi uppmärksammat att vi inom 

medie- och kommunikationsfältet saknar både 

legitimering och professionsstatus. Vi har valt att 

fördjupat oss i yrkesgruppens eventuella strävan mot 

professionalisering.  

 

Yrkestitlarna inom medie- och kommunikationsfältet 

skiljer sig mellan arbetsplatser. Genomgående har vi 

valt att kalla följande yrkestitlar vid samma namn, 

informatör/kommunikatör/informationssamordnare 

etc. kommer fortsättningsvis benämnas som 

kommunikatör/kommunikatörer. 

 

 

 

 

                                                        
 1

 Hyvönen, Mats, 'Bilder av det "goda" arbetet', Medier & politik : om arbetarrörelsens 

mediestrategier under 1900-talet, s. 247-274, 2007, s. 254-255 
2
  Se bild 1. 

Bild 1: ”Hopp-Jerka”  
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Ämnes bakgrund 
Kraven höjs konstant på arbetssökanden i takt med att den generella kunskapsnivån höjs.

3
 Då 

vi själva snart ska ut på arbetsmarknaden menar vi att det är viktigt att hålla sig à jour med 

vad som händer på arbetsmarknaden såväl som inom vårt forskningsområde, medie- och 

kommunikationsvetenskap, inriktning organisationskommunikation. Vi menar att med en god 

kännedom om sin egen arbetsmarknad så är det lättare att anpassa både sig själv och sina 

kvalifikationer efter vad arbetsmarknaden söker. Exempelvis genom fortbildning eller genom 

att specialinrikta sig inom ett unikt område.
4
  

 

Ämnet med professionalisering finner vi intressant då kommunikationsområdet befinner sig i 

en professionaliseringsprocess.
5
  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom kvantitativ undersökning få reda på hur en regionalt 

avgränsad grupp yrkesverksamma kommunikatörer ser på sitt yrke och hur yrket har 

förändrats över tid.  

 
 Hur har den historiska uppkomsten av kommunikatörsyrket sett ut? 

 

 Hur har kommunikatörsyrket förändrats över tid? 

 

 Hur ser den generella kommunikatören i Gävleborgs län ut? 

Avgränsning 
Undersökningen riktar sig till föreningen Kommuniceras medlemmar. Kommunicera är en 

förening för yrkesverksamma kommunikatörer inom Gävleborgs län.
6
 Föreningen grundades 

för att bredda medlemmarnas kontaktnät samt för att de ska få möjlighet att ta del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. Kommunicera ska fungera som ett stöd som ska 

överbrygga organisationsgränser.
7
 Föreningen har i dagsläget strax över 100 medlemmar som 

består av både yrkesverksamma kommunikatörer och högskolestuderande inom medie– och 

kommunikationsvetenskap.
8
 De senare har exkluderats ur undersökningen så att vi fått ett 

urval av 91 yrkesverksamma respondenter. Föreningen öppnade sina portar för studenter, i 

och med Informatörsprogrammets start hösten 2009, genom att bjuda in studenterna att sitta 

med i Kommuniceras styrelse. Två personer ur varje klass väljs av studiekamraterna och sitter 

med i styrelsen under ett års tid. Nyligen har en studerande styrelseledamot tillsammans med 

föreningens styrelse skapat ett mentorsprogram. Intentionen med mentorsprogrammet är 

bland annat att ytterligare stärka samarbetet mellan föreningsmedlemmar och studenter samt 

                                                        
3
 http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=18300, 

s. 31-32.  
4
 Nelke, Margareta, Bevaka din omvärld, 1. uppl., Liber, Malmö, 2006, s. 61. 

5
 Heide, Mats & Johansson, Catrin, Kommunikation i förändringsprocesser, 1. Uppl., Liber, 

Malmö, 2008, s. 123. 
6
 http://www.kommunicera.info/ 

7
 http://www.kommunicera.info/facebook 
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att erbjuda andra medlemmar en mentor eller ett bollplank vid exempelvis nya utmaningar 

inom yrkeslivet.  
 

Totalundersökningar blir sällan totala då det alltid finns särskilda skäl till bortfall så som 

exempelvis barnledighet eller semester. Av de 91 utskickade webbenkäterna besvarades 55 

stycken. Vilket innebär att cirka 60,1% har besvarat enkäten, vilket får anses vara ett gott 

resultat mot bakgrund av den relativt korta tid enkäten legat ute på webben. Enkäten var 

tillgänglig för respondenterna från 16.04.2012 till 11.05.2012.  

Metod 
Vi har använt ett webbenkätsprogram specialiserat på kvantitativa undersökningar och har 

ställt fyra typer av frågor: 

 

 Bakgrundsfrågor  

 Utbildningsfrågor 

 Yrkesfrågor 

 Avslutandefrågor 

 

Undersökningen är utformad med frågor där fler än ett svarsalternativ kan anges, frågor med 

skala samt frågor där respondenten har möjlighet att utveckla sina svar med fritext, eftersom 

vi ville ge respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt angående sitt yrke och sin inställning 

till yrket. Vi har med bakgrundsfrågor i vår undersökning för att skapa en bild av människan 

bakom yrkespersonen och yrkesgruppen i allmänhet.  

Kategorin med utbildningsfrågor hjälper oss att se vilken typ av utbildning den 

yrkesverksamma kommunikatören har. Yrkesfrågorna är med för att ge en bild över hur 

respondenten ser på sitt yrke, det ger även respondenten möjlighet att beskriva hur 

arbetsplatsen och arbetsförhållandena kan se ut för en verksam kommunikatör. 

Kategorin med avslutande frågor innehåller de frågor som vi ansåg att inte passade in i de 

andra kategorierna, och som vi av strategiska skäl valde att placera sist i vår undersökning då 

de kan uppfattas som känsliga.  

Tidigare forskning 
Inom professionaliseringsforskningen anses Thomas Brante vara en auktoritet i Sverige. 

Bland forskare inom vårt forskningsområde (MKV) har Birgit Petersson gjort en omfattande 

studie av journalistyrkets professionalisering, som är en bra jämförelse med kommunikatörens 

professionaliseringsprocess. Harold Perkins granskning av professionalisering under engelska 

förhållanden är intressanta eftersom de, precis som den svenska professionaliseringen, har 

varit påverkade av staten som maktfaktor. Catrin Johansson och Mats Heide skriver om vikten 

av god kommunikation inom organisationer och företag under förändringsprocesser, samt hur 

intresset för god kommunikation har varit med och påverkat professionaliseringen av 

kommunikatören, då yrkesgruppen har fått en mer betydande roll i organisationerna. Larsåke 

Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, redogör för kommunikatörsyrkets 

framväxt i Sverige, som är viktig för att skapa en grundläggande förståelse över yrkets 

utveckling samt se likheter och skillnader mellan exempelvis journalistyrkets framväxt i 

Sverige. Sociologen Charles Wright Mills texter om maktfördelning i samhället är av stor vikt 

då professionalisering är förknippat med hierarkiska toppskiktet och maktstrukturer.  
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Framväxten av yrkesområdet 
 

Kommunikatörer har funnits i alla tider, det är bara yrkesformen och arbetsuppgifterna som 

har skiftat. ”Specialister på kommunikation och relationer har troligen existerat som stöd till 

makthavare och andra opinionsbildare i alla tider.”, hävdar en av de mer välkända medie- och 

kommunikationsforskarna inom området, Larsåke Larsson.
9
 

Redan under antiken var talekonsten och det retoriska arbetet högt aktat och studerades flitigt. 

Vi ser antikens Grekland som föregångaren till strategisk kommunikation. Det blir tydligt om 

man tittar på deras arbete med att strukturera upp tal samt sätta regler för hur ett tal skall 

hållas för att fånga och behålla publiken. Tankesättet har mycket gemensamt med det som vi 

idag kallar för strategisk kommunikation. Det har alltid varit viktigt formulera sig väl och veta 

hur man skall anpassa sitt språk för sin målgrupp. Både Quintilianus och Aristoteles 

diskuterade konsten att tala väl, även om deras sätt att se på kommunikation skilde sig från 

varandra så kan de båda ändå ses som tidiga pionjärer inom den avancerade 

kommunikationskonsten.
10

 Vår definition av avancerad kommunikation innebär planerad 

kommunikation med ett planerat syfte/mål. 

 

Det är lättare att dra direkta paralleller mellan Quintilianus teorier än Aristoteles teorier 

angående retorik, till dagens kommunikatörers arbete.
11

 Quintilianus inkluderade all typ av 

verbal kommunikation som retorik medan Aristoteles var en förespråkare av en annan form 

av retorik som beskrivs med citatet "[…] retorik hjälper oss att finna det som är bäst ägnat att 

övertyga".
12

 

 

Före 1800-talet så fokuserades professionsutvecklingen på hantverksyrken, även kallad 

hantverksskrået.
13

 Den typen av professioner kallas för korporativa professioner. 

Skråväsendet kan ses som en föregångare till dagens fackföreningar. En stor skillnad är dock 

att under skråväsendets tid fick man inte utöva professionen om man inte var en del av skrået.  

 

En av de teorier som har äldst ursprung angående professionaliseringsprocessen tar sitt 

avstamp i USA runt 1800-talet med Sarfatti Larsons tankar kring de traditionella 

professionerna.
14

 Med de traditionella professionerna menar Larson läkare, jurister och 

ingenjörer. Dock kommer vi inte att fördjupa oss i hennes tankar då hennes teorier har 

kritiseras för att de ej anses vara applicerbara på europeiska förhållanden. Även på grund av 

avsaknaden av staten som en maktfaktor. I de europeiska förhållandena så har staten haft stor 

inverkan på utvecklingen av professionerna. En ytterligare svaghet är avsaknaden av 

                                                        
9
 Larsson, Larsåke, Upplysning och propaganda: utvecklingen av svensk PR och information, 

Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 49. 
10

 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 

s. 33. 
11

 Weatherill, Barbro, Planerad marknadskommunikation, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 20-

23. 
12

 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 

s. 31.  
13

 Petersson, Birgit, Från journalist till murvel: journalistyrkets professionalisering från 1900 

till 1960-talet, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning 

(NORDICOM-Sverige), Göteborg, 2006, s. 28. 
14

 Ibid. s. 24. 
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genusperspektivet, det vill säga stängning baserat på kön, vilket är avgörande för den 

europeiska aspekten.
15

  

 

Enligt Harold Perkin är det en logisk utveckling att samhället går från industrisamhälle till ett 

professionssamhälle, både vad det gäller befolkningsantal och teknisk utveckling. 

Under början av 1900-talet så bekämpades stängning baserat på kön av de kvinnliga 

akademikerna.
16

 De hade samma professionaliseringsstrategi som de högt aktade 

yrkesmännen som sedan tidigare redan tillhörde accepterade professioner, genom hög 

samhällsstatus och god ekonomi. De hänvisade till hög utbildning och god kompetens. Det 

manliga professionssamhället motarbetade kvinnornas framgång med könshierarkiska 

argument, vilket dock skulle komma att lösas upp tack vare det så kallade demokratiska 

genombrottet (rösträtten). Redan innan beslutet togs i riksdagen om allmän rösträtt för 

kvinnor och män, 1919, fick kvinnor möjlighet att inneha lektorstjänster vid läroverken, det 

vill säga 1918.
17

   

 

Den svenska professionaliseringshistorien skiljer sig något från den engelska utvecklingen. 

Larsåke Larsson delar in kommunikatörsyrkets uppbyggnad i tre perioder.
18

  

Uppbyggnadsperioden av kommunikatörsyrket 
 

 Uppbyggnadsperioden som varade från 1940 till mitten av 1960-talet.  

 

 Mellanperioden varade från 1960 och fram till 1980-talet.  

 

 Expanderingsperioden sträcker sig från 1980 och varade fram till 2000-talets 

begynnelse. 

 

Uppbyggnadsperioden initierades i samband med kriget. Svenskarnas levnadsstandard 

förändrades avsevärt då matransoner och andra direkta konsekvenser av kriget drabbade 

medborgarna. Det tvingade fram en organisering av kommunikationen och kan således ses 

som kommunikationsyrkets uppkomst.
19

 Krigstiden under 1939 ställde unika krav på 

informationsinsamling och förmedling, för att tackla det nya behovet så agerade staten genom 

att etablera en tillfällig informationsinrättning. Endast ett år efter reformerades inrättningen 

till en statlig myndighet och fick namnet Statens Informationsstyrelse.
20

 Ett av 

Informationsstyrelsens åligganden var att motverka att ogynnsam information lämnade landet. 

Där av kunde verksamheten stundom av folket istället kallas för censur och 

propagandaministeriet.
21

 Det var således staten som organiserade begynnelsen av vad som 

sedan skulle komma att bli arbetsmarknadsområdet för kommunikatörer, till skillnad från 

andra länder där den privata sektorn har varit den drivande kraften bakom uppkomsten av den 

moderna kommunikationen.
22

  

 

                                                        
15

 Se rubrik ”Gender-closure”  
16

 Se rubrik ”Stängninsteorierna” 
17

 Petersson, 2006, s. 29. 
18

 Larsson, 2005, s. 47. 
19

 Ibid. s. 53. 
20

 Ibid. s. 54. 
21

 Ibid. s. 56. 
22

 Larsson, 2005, s. 55. 
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En annan anledning till att informationsstyrelsen upprättades hänger ihop med Sveriges 

strävan att vara neutrala under andra världskriget. Informationsstyrelsens främsta uppgift var 

att försöka styra vilka åsikter som spreds i media angående kriget. Innan 

Informationsstyrelsen tillsattes så hade den svenska staten svårt att styra vad som publicerades 

i media både nationellt och internationellt.
23

 Den största tillväxten och utvecklingen av 

svenska kommunikatörer började med att landet tystades av propaganda kampanjen ”En 

svensk Tiger”.
24

 En kampanj som enligt vår tolkning kortfattat innebar att genom 

användandet av ett djur, som i vår kulturella kontext associeras med kunglighet och styrka, 

ville Informationsstyrelsen sända ett implicit meddelande.
25

 Lejonet är vanligtvis den symbol 

som används för att symbolisera kunglighet, skälet till att man istället valde tigern framför 

lejonet var att man ville skapa en retorisk ordlek. Staten ville glorifiera och associera att vara 

”en svensk tiger” med något prestigefullt. Att vara tyst om sin situation skulle förknippas med 

att vara patriot, precis som de svenska patriotiska färgerna på tigern.
26

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis så blev den svenska uppkomsten av kommunikatörer och deras yrke ett 

framtvingat fenomen från statens sida där man utnyttjade bland annat journalister och deras 

erfarenhet av att behandla tryckt information. Det gjordes i syfte att försöka kontrollera 

information, vilket gör Sveriges utveckling ganska unik till skillnad från stora delar av 

omvärlden.
 27

 I Sverige var det vanligt att man rekryterade ekonomer och journalister till de 

tidiga kommunikatörsposterna. De uppkom som ett resultat av att företag började inse 

möjligheterna till ökad vinst genom god kommunikation och bra marknadsföring. 

Bakgrunden till de icke-statligt utvecklade kommunikatörerna kan exempelvis klargöras med 

Sarfatti Larsons teorier om professionaliseringsprocessen, hennes teorier utgår från 

                                                        
23

 Ibid. s. 56. 
24

 Ibid. s. 58. 
25

 Bignell, Jonathan, Media semiotics: an introduction, 2. ed., Manchester University Press, 

Manchester, 2002, s. 76. 
26

 Se bild 2. 
27

 Larsson, 2005, s. 53-54. 

Bild 2: ”En svensk Tiger” 
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ekonomiska utvecklingar och klasstrukturer där den fria marknaden fått utveckla professionen 

fritt utan påtryckningar från sociala statsapparater.
28

  

 

I och med att kommunikatörsyrket växte fram och sakteligen började ta en roll på 

arbetsmarknaden, så grundades på 1950-talet en yrkeskår, vid namn ”Sveriges 

pressombudsmän” med tillägget ”sammanslutning av svenska PR publicister”, som under de 

kommande tio åren stärkte kommunikatörernas roll. Organisationen var från början mycket 

tveksam över att släppa in medlemmar från näringslivet då man höll hårt om sitt fält, redan 

här syns tendenser till stängning, något vi återkommer till senare i arbetet. Under 1958 så 

öppnas dörrarna för de första konsulterna som därefter ansluter sig till organisationen.
29

  

Mellanperioden 
 

Mellanperioden sträckte sig som vi tidigare belyst från 1960-talets mitt och fram till 1980-

talet. Den privata marknaden började under den här tiden på allvar att utnyttja 

kommunikatörernas kompetens till att sprida sina budskap och sin PR på den öppna 

marknaden. Samtidigt som den offentliga sektorn av helt andra skäl utökade sina 

informationsområden och satsade allt mer på kommunikatörer. En av förklaringarna till det 

var att Sverige under mitten av 1960-talet gjorde en riksomfattande informationssatsning, 

införandet av högertrafiken, vilket resulterade i en stor efterfrågan av informationsexpertis 

som tidigare inte funnits. Resultatet av de här händelserna innebar att marknaden för 

kommunikation och information växte sig bredare än tidigare och det fanns därmed plats för 

fler kommunikatörer på marknaden.
30

 En annan viktig förändring var TVs intåg i folkhemmet. 

Vilket omedelbart förändrade kommunikationsplattformerna och kommunikatörsyrket fick 

ytterligare en arena. 

 

På ungefär samma sätt som journalisternas utveckling runt 1960-talet innebar en högre 

medvetenhet angående etik och moral, så utvecklades även kommunikationsområdet mot att 

bli mer etablerat i form av organisationer och förbund.
31 

Det blir tydligt från den privata och 

den offentliga sektorns sida. Både på den journalistiska fronten och inom det kommunikativa 

området så var det under den här tiden som frågor angående etik, moral, mutor och 

tillhörighet diskuterades, något som både Petersson och Larsson belyser. Petersson ur 

aspekten med den livliga debatten angående journalisteras mutresor från större företag samt 

exempelvis sportjournalisternas presskommitté i EM sammanhang, som tiggde till sig gåvor 

från de utländska kollegorna och deras företag.
32

 Larsson understryker samma företeelser i 

hans bok.
33

 Ett exempel på ett stort företag som under den här tiden ägnade sig åt den här 

typen av verksamhet, och där det finns konkreta fall av bestickning, är flygbolaget SAS.
34

 

Under följande decennium fortsatte antalet kommunikatörer och föreningar inom 

kommunikatörsfältet att öka, om än sakta. Ett av de kanske mest intressanta områdena där 

kommunikationen ökade under den här perioden var inom politiken, stora PR-kampanjer gav 

                                                        
28

 Larson, Magali Sarfatti, The rise of professionalism: a sociological analysis, Univ. of 

California P., Berkeley, 1977  
29

 Larsson, 2005, s. 74. 
30

 Ibid. s. 102. 
31

 Petersson, 2006, s. 371. 
32

 Ibid. s. 371-372. 
33

 Larsson, 2005, s. 67-68. 
34

 Petersson, 2006, s. 372.  
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större möjlighet för små reklambyråer att marknadsföra sig.
35

 Efterfrågan på 

kommunikationsfunktionären
36

 ökade och blev en ny kugge i maskineriet. Kommunikatörerna 

var tidigare personer som inte sågs som en del av företaget utan plockades in externt. Men i 

och med den ökade efterfrågan av god kommunikation inkluderades de allt oftare som en del 

av PR-processen.    

 

Expanderingsperioden 
 

Expanderingsperioden pågick mellan 1980 och varade fram till 2000-talets början. Perioden 

kännetecknades av ny media samt förbättring av den redan existerande tekniken, så som 

förslagsvis text-TV och mer utvecklade reklamfilmer. Till skillnad från den utveckling som 

var typisk för 1960 till 1970-talet, valde de etablerade företagen att skära ner på sina egna 

interna kommunikationsenheter. Dock fortsatte utvecklingen av kommunikativa yrken och 

konsultfirmor på marknaden. Ett flertal nya konsultföretag grundades och arbetsuppgifterna 

för företagen tog nya former vilket åter igen ställde nya krav på kompetensen inom 

konsultfirmorna.
37

 Förhållandet mellan journalister och kommunikatörer var fortfarande stelt. 

En svag förändring var under den perioden på väg att minska klyftan, då journalisterna 

började se möjligheterna av att företag gärna rekryterade personal med journalistisk bakgrund. 

Det mottogs inte väl av journalistförbundet, de uppskattade inte den relation som höll på att 

skapas mellan de två yrkena. Det utlöste en debatt inom journalistkåren som ledde till att 

kommunikatörerna uteslöts ur journalistförbundet 1992. 

 

Föregående stycke är ett tydligt exempel på hur en yrkesgrupp kan använda sig av stängning 

för att stänga ute eventuell konkurrens. Som Perkin antyder så råder det stor skillnad över hur 

mycket ansträngningarna skiljer sig mellan olika yrken och olika klasser. Journalisten var ett 

yrke som från att ha varit av låg klass kämpat hårt för att skapa en profession, medan 

kommunikatörerna var ett ur deras mått mätt ungt yrke med en för bred yrkesgrupp.  

 

”Professional society is based on merit, but some acquire merit more easily than others.”
 38

  

Vi tolkar Perkin som att meriter lättare går att inhämta om man tillhör överklassen i samhället 

eller har en profession som bara via innehavande innebär goda meriter. I det här fallet så vill 

journalistförbundet skydda deras profession och därmed även de meriter som medföljer yrket. 

Journalistkåren fruktade usurpation från kommunikatörernas fält. 

 

Ett ytterligare intressant fenomen som var typisk för Expansionsperioden, var att 

konsultfirmorna började förstå fördelarna med och vilka vinster de kunde göra genom att 

profilera sig och skaffa sig spetskompetens inom bland annat läkemedelsindustrin och 

rättsväsendet.  

 

 

                                                        
35

 Larsson, 2005, s. 80-82. 
36

 Ett begrepp lånat av Larsson. 
37

 Larsson, 2005, s. 107-108. 
38

 Perkin, Harold James, The rise of professional society: England since 1880, Routledge, 

London, 1989, s. 4. 
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Tidigare forskning om professionalisering 
 

Vi kommer följande att presentera några av de stora teoretikerna inom professionsforskningen 

som vi anser vara väsentliga för att skapa en övergripande bild av fältet. Vi använder oss av 

flera olika teoretiker för att få en så objektiv bild av fältet som möjligt. Det är av stor vikt att 

tydliggöra vad som definierar en profession, bland annat av anledningen att utifrån olika 

ramar kan så när på vilket yrke som helst kvalificeras som profession. Ett bra exempel på det 

är begreppet The professional thief, som visar att organiserad brottslighet, enligt ramarna hos 

många teoretiker, kvalificerar sig på ett flertal av de krav som vanligtvis ställs.
39

 Kort sagt är 

professionaliseringsteorierna olika teorier angående yrkesprofessionalisering, legitimering 

och vilka specifika krav som bör ställas på en yrkesgrupp för att den ska kvalificera sig som 

profession.  

I samhällets tjänst  

 
En av de ledande kunskapskällorna Brante använder sig av kallar han för 

professionsforskningens fader, Talcott Parsons. Enligt Brante så är professionalismen en så 

betydande hörnsten i samhällsstrukturen att han väljer att likställa den med andra bärande 

element så som vetenskap, industri och byråkrati. Det är först när de här elementen 

sammansmälter som samhället kan utvecklas. Brante delar åsikterna angående professionens 

grundläggande krav med Parsons, att det endast är i samband med uppvisande av kompetens, 

kunskap och prestationer som den yrkesverksamma kan kalla sig professionell.
40

 Man kan 

därmed inte erhålla professionell status enkom med hjälp av socialt, ekonomiskt eller 

kulturellt kapital.
41

 En intressant vinkling som delas av Brante och Parsons är att de båda 

anser att det professionella samhället står utanför det sociala kapitalet. Din status i samhället 

påverkar inte ditt professionella jag. Brante kommenterar att det vetenskapliga samhället styrs 

av kommunism, där ingen äger de vetenskapliga resultaten.
42

 Det är dock viktigt att komma 

ihåg att Brante fortfarande stödjer stängningsprincipen inom professionerna, något som 

innebär att man vill hålla allmänheten borta och begränsa yrket från icke-professionella. Vilka 

kriterier som ska uppfyllas för att en yrkeskategori ska få titulera sig som profession skiljer 

sig åt mellan olika professionsforskare.  

Den listan Brante använder sig av är en sammanställning från andra teoretiker. Listan 

innehåller en rad kriterier för att avgöra vad som ska kvalificera sig som profession eller ej.  

 

1. Utnyttjande av färdigheter baserade på teoretisk kunskap 

2. Personen ska ha utbildats och tränats inom sitt specifika ämnesområde 

3. Kompetens given via examen 

4. Etiska regler 

5. Arbetet ska främja samhället 

6. En organisation som förenar medlemmarna 

7. De yrkesverksamma ska känna sig delaktiga i gruppen och dela etiska tankar 

8. Ett eget utformat fackspråk 

9. Högt ställda krav på studerande och handplockade yrkesverksamma säkrar 

professionens fortlevnad 

                                                        
39

 Bergryd, Ulla (red.), Den sociologiska fantasin: teorier om samhället, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1987, s. 132. 
40

 Ibid. s. 126-127. 
41

 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden, Daidalos, Göteborg, 1992, s. 16-17.  
42

 Bergryd, 1987, s. 127. 
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Föregående punkter kontrolleras inom ramarna för de professionella organisationerna. För att 

göra en kvalificerad bedömning av de professionellt verksamma måste den som ska granska 

professionen besitta rätt kunskaper. Det vill säga ha en jämbördig eller högre examen som de 

övriga inom professionen i fråga. Det i sin tur skapar en partisk bedömning av kraven på vad 

som bör räknas som professionellt eller ej. Det gör att professionen reproducerar sina egna 

förhållanden efter sina egna behov.
43

 Tillhör man en profession följer det att man får ta del av 

professionens status och privilegier. Brante menar att professionernas fördelar inte behöver 

vara relaterade till speciell teknisk kompetens utan kan vara sammankopplade med 

professionen i sig. Ett bra exempel på det är prästyrket som historiskt sett erövrat hög status 

inom samhället under den tiden då kyrkan var en stark ideologisk statsapparat. En status som 

följt med yrket och som dagens präster får ta del av.
44

 

 

Punkt 5, att arbetet ska främja samhället, baserar Brante på sina tankar angående relationen 

mellan yrken och samhällets belöningssystem. Enligt honom bör professionella yrken alltid 

vara viktiga för samhällets välfärd vilket innebär att de bör ha nyckelroller inom landet.
45

   

Det liknar punkt 9 som Brante beskriver mer ingående med att professionerna ska vara 

”ansvarsfyllda, tunga och svåra”
46

 baserat på de kraven så är det viktigt att försöka få 

kompetenta människor att söka sig till de arbetena. För att få rätt klientel till de här yrkena, 

krävs det att samhället lyckas med att locka de människor som innehar goda förutsättningar 

för att bli framgångsrika. Enligt Brante så tillhör de det professionella toppskiktet av 

samhället tillsammans med företagare och byråkrater. Vilket även kan ses som ett implicit 

kriterium på den som söker sig till en professionell ställning. De står inte med bland hans 

kriterier men eftersom Brante anser att det är en självklarhet att professionerna tillhör 

toppskiktet så måste den som söker sig dit uppfylla de kriterier som krävs för att röra sig och 

bli accepterad av toppskiktet. Utöver föregående kriterier anser Brante att det är fördel att 

besitta stort socialt kapital och kompetensen som krävs för att kvalificera sig, enligt Brantes 

egna termer, som samhällets rationella avantgarde. 

 

Det råder dock en kritik mot de professionella angående deras kriterier att främja samhället. 

Många professionella ställer sina kunskaper till förfogande till stat och militär för att behålla 

sin egen status och exklusivitet. C.W Mills hävdar att de professionella säljer sig till högst 

bjudande privatpersoner och företag för att de har bättre möjlighet att tillgodose deras egna 

intressen.
47

 Det här är något som även Brante har tagit fasta på, delvis med inspiration från 

C.W Mills.
48

 Brante anser att det finns ett steg mellan yrke och profession, något som han 

kallar för semi-profession. De yrken som tillhör den gruppen är arbeten där högre utbildning 

är ett krav men av olika anledningar inte kvalificerar sig som profession. I och med att 

kunskapsnivån har höjts bland allmänheten höjs även rekryteringskraven på yrken i 

allmänhet, både professionella och icke-professionella.  

 

 

 

                                                        
43

 Bergryd, 1987, s. 128. 
44

 Ibid. s. 136-137. 
45

 Ibid. s. 128. 
46

 Ibid. s. 128. 
47

 Mills, C. Wright, The power elite, Oxford University Press, New York, 1999[1956], s. 5. 
48

 Bergryd, 1987, s. 143. 
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Brante väljer att dela in professionerna i fyra olika huvudgrupper.
49

 

 

 Fria professioner 

 Akademiska professioner 

 Privata näringslivets professioner 

 (Välfärds)statens professioner 

 

Brante presenterar två olika paradigmkandidater
50

, naivismen (funktionalism) och cynismen. 

”Cynism” är hämtad från Brantes egen terminologi, och kan lätt misstolkas med att ha en 

cynisk inställning. Det är inte det som Brante åsyftar när han använder sig av begreppet. Ett 

paradigm inom professionsforskning innebär en teori angående professionalisering. Mellan 

efterkrigstiden och fram till 1970-talet var naivismen den teori man utgick från. Under 1970-

talet så växte istället cynismen fram. Som namnen antyder så är den senare cynistiska teorin 

kritisk mot naivismens grundpelare.
51

 Naivismens grund vilar på en överdriven illusion om att 

”vetenskap, profession, industri och byråkrati bildar en integrerad, rationell enhet och är den 

kraft som driver samhället framåt.”
52

 Vår tolkning av Brante är att allmänheten ska bjudas in 

och välkomnas till professionerna för att genom gemensamt arbete utveckla samhället och 

föra det framåt. Naivister anser att man skapar makt genom samarbete, ju fler inom gruppen 

desto större inflytande har de över samhället. Den teori som vanligast appliceras idag är 

cynismen, något vi valt att fördjupa oss inom senare i arbetet. Cynismen går tvärt emot 

naivismen och förespråkar kvalitet och selektivisering framför kvantitet. Inom cynismen tror 

man på att endast några få ska inneha spetskompetens för att höja värdet och makten för 

professionen.
53

 Det i sin tur gör att professionsteoretikernas egna uttryck och tankar lätt faller 

in i deras arbeten. Vilket ger oss en aning om varför de olika teoretikernas kriterier skiljer sig 

en aning från varandra. 

 

Brante menar att somliga professioner kan placeras inom fler än en professionskategori. 

Något som kan upplevas unikt hos Brante är att han är av den uppfattningen att någon naturlig 

professionaliseringsprocess inte går att finna ur historiska exempel.
54

 Som framtidsvisionen 

ser ut just nu så tenderar många professioner att gå mot lägre positioner i arbetet och de 

närmar sig successivt tjänstemännens position. Något som även Lars Evertsson tar upp i sin 

avhandling angående välfärdspolitik och kvinnoyrken.
55

 I vissa fall står de till och med under 

tjänstemännen vilket kommer som en följd av att många professioner intar positionen som 

löntagare i stat och privata företag.
56

                                        

 
 

 
 

                                                        
49

 Ibid. s. 149. 
50

 Bergryd, s. 134. 
51

 Vetenskap för profession: rapport, Högskolan i Borås, Borås, 2007, s. 25. 
52

 Bergryd, s. 127. 
53

 Ibid. s. 134-135. 
54

 Ibid. s. 133. 
55

 Evertsson, Lars, Välfärdspolitik och kvinnoyrken: organisation, välfärdsstat och 

professionaliseringens villkor, Univ., Diss. Umeå : Univ., 2002,Umeå, 2002, s. 42. 
56

 Bergryd, 1987, s. 145. 
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Socialt kapital och status  
 
”Professional society is based on merit, but some acquire merit more easily than others.”

57
 

 

Enligt vår tolkning av Perkin så har man större möjlighet att träda in i det professionella 

samhället om man redan besitter ett stort kulturellt och ekonomiskt kapital. Det råder därmed 

en form av klassmässig stängning. Det grundas på att det vilar ett ansvar på de redan 

etablerade professionella att upprätthålla hög status inom professionen. Det görs vanligen  

genom hög utbildning och tidigare yrkeserfarenhet, men även genom att omsorgsfullt 

handplocka individer från det som samhället anser tillhöra toppskiktet, gärna med redan 

etablerade efternamn med anrik historia.
58

 Väl tillhörande en profession får man ta del av 

favörer som man med stor sannolikhet inte blivit erbjuden om man tillhört en icke-

professionaliserad yrkesgrupp. 

En av förmånerna man kan förvänta sig är högre lön för likvärdig arbetsinsats, en annan är 

givetvis en högre samhällsstatus.
59

 Olika professioner har tonvikt på olika förmåner. Perkin 

menar att man kan dela upp professionerna i tre olika huvudgrupper.
60

 

 

 Offentliga professioner 

 Privata professioner 

 NGO baserade professioner 

 

Offentliga professioner innefattar de professioner som är anställda av stat, kommun eller 

landsting. På grund av de strikta lönesättningarna inom staten har inte professionerna så stora 

möjligheter att kämpa för hög status baserad på ekonomiska fördelar, istället har man valt att 

satsa på hög kulturell status.  

 

Privata professioner har större möjligheter att påverka lönesättningarna då de inte hålls 

tillbaka av juridiska kontrakt som exempelvis kollektivavtal. Historiskt sett har de privata 

professionerna till skillnad från de offentliga haft möjligheten att satsa på att höja sin status 

via stora ekonomiska fördelar, eftersom de inte står under statlig kontroll. 

 

NGO baserade professioner innefattar bland annat välgörenhetsorganisationer, kyrkor och 

läroväsendet. Generellt sett brukar NGO professionerna likna de offentliga professionerna då 

de strävar efter ett högt kulturellt kapital. Eftersom de inte kan satsa på höga löner då 

organisationerna inte har för avsikt att gå med vinst då kapitalet ska gå till välgörenhet.  

En del av de NGO baserade professionerna delar istället likheter med de privata 

professionerna på grund av att de är beroende av sponsring från privata företag. Det sätter de 

NGO baserade professionerna i beroendeställning gentemot de privata professionerna. Något 

som de senare även utnyttjar. Det är väsentligt att poängtera att de här organisationerna endast 

utgör en fraktion av de NGO baserade professionerna. Därför så väljer Perkin att placera de 

NGO baserade professionerna som subgrupp till de offentliga organisationerna.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla ovanstående professionsgrupper får ta del av alla 

förmåner som gäller professioner, men att fokus på vilken typ av förmåner man främst får ta 

del av skiljer sig inom olika områden.  

                                                        
57

 Perkin, 1989, s. 4. 
58

 Perkin, 1989, s. 4. 
59

 Ibid. s. 8. 
60

 Ibid. s. 10-11, 17. 
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Det råder en konflikt mellan de privata och offentliga professionsgrupperna som är jämförbar 

med det feodala samhällets konflikt mellan godsägare och bönder.
61

 Enligt Perkin är det 

professionella samhället en logisk utveckling av det industriella samhället. För att kunna möta 

de krav den tekniska utvecklingen kräver fordras en högre spetskompetens, något som inte 

krävdes under de löpandebandets storhetstid. Perkin menar att profilering leder till 

professionalisering vilket i sin tur skapar professionsgrupper med specialistkompetens. Inom 

grupperna upprätthålls och ökas status genom gruppering och organisering.
62

  

 

De professionellas status baseras på hur vida de lyckas med att få samhället att inse värdet av 

deras professioner. Perkin drar det till och med så långt att han påstår att det kan vara 

väsentligare för de professionella att övertyga samhället om vikten av hans/hennes arbete än 

att det finns någon egentlig arbetsmarknad.
63

 De professionella ser gärna att deras status 

baseras på deras utbildning och certifiering. De vill inte ha en marknad som styrs utifrån 

kunskap och förmåga, med andra ord är det viktigare med utbildning och certifiering än 

yrkeskunskap och begåvning. Professionsverksamma vill förhindra att någon utomstående tar 

sig in i det professionella rummet enkom med hjälp av begåvning eller egenförvärvad 

kunskap, eftersom personerna skulle stå utanför deras kontroll.
64

 Hela 

professionaliseringsstrukturen vilar på ett behov att kontrollera tillgången av expertis på 

samma sätt som en kapitalist förlitar sig på kontrollen av tillgång på resurser.
65

 De personer 

som innehar en professionell position är måna över att få fortsätta råda över sitt kapital. Man 

spelar hellre en defensiv position där man säkerställer reproduktionen av kapitalen än att 

riskera en expansion, som i sin tur kan resultera i ett bakslag.
66

 Liksom många andra 

teoretiker så pekar Perkin även på en annan utveckling. Samhället går inte enbart mot en 

professionaliseringsutveckling utan ur vissa synvinklar så väljer de anställda att söka sig till 

yrken enkom som yrkessysselsättning och ej som profession. Det finns således individer inom 

professionerna som inte tar det professionella ansvaret, vilket vi tidigare nämnt, innefattar 

bland annat att skydda sig egen profession, upprätthålla kvalitetskraven och reproducera 

professionssamhället.
67

 

 

Det är viktigt att ha bra meriter för att ha möjlighet att ta sig in i det professionella samhället, 

men när man väl kommit in och etablerat sig på fältet spelar det inte längre en lika stor roll.
68

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
61

 Ibid. s. 10. 
62

 Ibid. s. 18-19, 23, 24. 
63

 Perkin, 1989, s. 8. 
64

 Ibid. s. 16. 
65

 Ibid. s. 378. 
66

 Ibid. s. 136. 
67

 Ibid. s. 3. 
68

 Ibid. s. 2. 
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Formalisering genom anställningskontrakt  
 

”En Profession är ett icke-kroppsligt heltidsyrke, vars utövande förutsätter en 

specialiserad, systematisk utbildning. Genomgång av vissa examina krävs, vilka 

berättigar till speciella titlar och diplom och ger professionen dess roll i arbetsdelningen. 

Professioner tenderar att kräva tjänstemonopol, såväl som frihet från kontroll av andra, 

vare sig lekmän eller staten. Eftersom de är baserade på kompetens, professionell etik och 

har ett särskilt samhällsintresse, gör de anspråk på speciella materiella belöningar och 

högre social prestige.”
69

 

 

I följande punktlista har vi förtydligat Peterssons krav från ovanstående citat. 
 

 Icke-kroppsligt arbete 

 Heltidsyrke 

 Specialiserad, systematisk utbildning 

 Examen som berättigar till speciella titlar och diplom 

 Etiska regler 

 Krav på hög lön och status 

 Samhällsnyttigt 

 

Övriga goda förutsättningar enligt Petersson är att professionen tenderar att kräva 

tjänstemonopol och frihet utan insyn av obehöriga. 

 

Den här definitionen innebär att inga kroppsliga yrken någonsin kan vara en profession. Inget 

yrke som inte innebär en heltidsanställning kan enligt Petersson vara en profession. Med 

heltidsanställning åsyftas troligtvis huvudsakliga sysselsättning. Yrkesgrupper som befinner 

sig i en professionaliseringsprocess utmärker sig genom att vara väldigt defensiva gällande 

kompetenskraven. Man vill vara konsekvent angående utbildningskraven för yrket man ämnar 

professionalisera. Den enda revideringen som anses godtagbar är ökade examineringskrav 

inom yrkesområdet. Man vill locka rätt personer till professionen genom att bland annat 

erbjuda en hög ekonomisk ersättning, det görs främst för att höja yrkets status. Anledningen 

till det är bland annat på grund av tidigare erfarenheter från journalistyrkets 

professionalisering då många ickekompetenta sökte sig till professionen.
70

  

 

Något annat som är karakteristiskt för ett yrke som befinner sig i en 

professionaliseringsprocess är strävan efter juridiskt bindande anställningskontakt, alternativt 

revidering av redan existerande otillräckliga kontrakt. Det är en förutsättning för att 

tillfredsställa Peterssons heltidskrav vad det gäller kvalificering av professioner.
71

  

 

Ett viktigt begrepp som återkommer inom professionsforskningen är termen usurpation. Med 

det menas en profession som gör intrång på eller tar över ett annat fält. Ett exempel på det är 

läkarnas intrång på barnmorskornas fält. Barnmorskorna misslyckades med att försvara sitt 

fält. De lyckades inte att behålla exklusiviteten inom deras yrke vilket resulterade i att en mer 

etablerad del av professionen lyckades med att ta över deras fält.
72

 Det undvek journalisterna 

när de uteslöt kommunikatörerna från förbundet, något vi tidigare nämnt i vår studie.  

                                                        
69

 Petersson, 2006, s. 23. 
70

 Petersson, 2006, s. 69. 
71

 Ibid. s. 69-70. 
72

 Ibid. s. 26. 
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Petersson antyder att det råder delade meningar angående hur väsentlig professionsforskning 

är. Teoretiker som Lars Evertsson menar att det finns svårigheter med professionsforskningen 

då han är av den åsikten att professioner och vanliga yrken har närmat sig varandra så mycket 

att det tidvis blir nästintill omöjligt att se klara skillnader. Således blir hela 

professionsforskningen enligt Evertsson trivial.
73

  

 

I takt med att olikheterna mellan professioner och vanliga yrken har suddats ut, har ett nytt 

begrepp vuxit fram. Semi-professioner är ett samlingsnamn för yrken som befinner i en 

professionaliseringsprocess. Semi-professionerna uppfyller några av de krav som vanligen 

ställs på ett professionellt yrke, men inte tillräckligt många för att få kvalificeras som 

fullständiga professioner.
74

 Begreppet semi-profession är något som alla de teoretiker vi har 

studerat vid något tillfälle tagit upp. Därför kommer följande stycke att bli ett litet sidospår 

från Petersson.  

Semi-professioner 
 
Enligt Brante så tappar begreppet profession sitt användningsområde när allt fler yrken strävar 

mot professionalisering. Därav växer användningsområdet för begreppet semi-profession. 

Brante ger en konkret definition på begreppet semi-professioner som ”[…] alla någorlunda 

kvalificerade yrken professionaliserade.”
75

 Det skulle kunna påstås att det även existerar ett 

stadium mellan semi-professioner och de redan accepterade och legitimerade professionerna. 

Den misslyckade professionen representerar ett yrke som är professionaliserat men som inte 

stämmer in på de vanligast förekommande professionaliseringskraven. Brante anger 

ingenjörsyrket som exempel på en misslyckad profession. Begreppet bör ej förknippas med 

något negativt, professionen är inte en ickekvalificerad profession utan skälet till att Brante 

kallar det för en misslyckad profession är för att det är en profession som av någon anledning 

har fått dispens från de vanligaste professionaliseringskraven.
76

 

  

Petersson anser att det finns auktoriteter inom det vetenskapliga fältet som menar att 

exempelvis journalistyrket har blivit professionaliserat i modern tid. Andra anser dock 

journalistyrket vara professionaliserat sedan långt tillbaka, exempelvis Petersson själv.  

Argumenten för att de yrken som befinner sig i ett stadium mellan semi-profession och icke-

profession inte skulle vara en profession är att de inte har lika lång utbildning, att de har 

mindre självständighet och därmed lägre status men framförallt att de inte har kontroll över 

sina medlemmar, det vill säga att de inte har monopol över kompetensen. Journalisterna och 

tandhygienist jämförs ur ett semi-professionsperspektiv.
77

 Journalisterna bland annat av den 

anledningen att de svenska journalistförbundet agerat både som kår och facklig organisation, 

vilket enligt Petersson är typiska kännetecken för en semi-profession.
78

 

 

Även Larsson berör ämnet semi-professioner då han säger att journalisten står långt ifrån det 

som är idealtypiskt för professionen och bör därför istället betecknas som en semi-profession.  

                                                        
73

 Evertsson, 2002, s. 42-43. 
74

 Ibid. s. 41-43. 
75

 Bergryd, 1987, s. 132. 
76

 Ibid. s. 132. 
77

 Petersson, 2006, s. 19. 
78

 Ibid. s. 113. 



 16 

Larsson menar att inom forskningsområdet så har professionsdiskussionen ändrat riktning. 

Istället för att diskutera professionskriterier talar man istället om individuellt professionellt 

arbete.
79

 Det innebär att arbetet man utför inom yrket kräver hög spetskompetens men att det 

inte finns några specifika krav på professionalisering.  

 

Petersson menar att ett flertal av semi-professionsyrkena är kvinnodominerande yrken, något 

som Evertsson förklarar genom att kvinnor nekats tillträde till samma scener som männen och 

har således fått en förskjuten professionaliseringsprocess.
80

  

Sutherland berättar om riskerna alla icke-professioner utsättas för. Så som usurpation från 

etablerade professioner som vill utvidga sina fält. Som semi-profession så har man ett klent 

försvar mot mer etablerade professioner, således är det även en av anledningarna till att semi-

professionerna vill utvecklas och etablera sig på marknaden som fullständiga professioner.
81

  

Stängningsteorierna 
 
Vi har tidigare belyst att cynismen går ut på att hålla en profession exklusiv, i och med det 

växte stängningsteorierna fram. Teorier som genom uteslutning garanterar en hög nivå och 

monopol på yrket. Andemeningen mellan olika teoretiker är densamma, men kan skilja sig på 

marginella men betydelsefulla punkter. De tydligaste avvikelserna är kriterierna för vad som 

kännetecknar en profession, något vi tidigare berört ur perspektivet professionsdefinition men 

som stundom får en annan innebörd inom stängningsteorierna. Vi kommer presentera de olika 

teoretikerna i samma ordning som tidigare i arbetet. Det för att lättare skönja  

specifika drag inom de olika teoretikerna, och såldes skapa en mer lättöverskådlig bild.  

 

Brante menar att stängningsteorierna föddes som ett resultat av cynismens inträde på det 

professionella fältet. Dock menar han att ur vissa synvinklar kan hela historien förklaras med 

hjälp av termen stängningar. De hierarkier som har existerat i samhället har alla byggt på 

uteslutning.
82

 Han menar att utestängningen av allmänheten uppkommer från att olika 

intressegrupper begränsar sina områden så att enkom experterna kan ta del av den, och på så 

sätt skapar monopol. Stängningar har historisk sett alltid funnits och har försvarats med olika 

medel. Vill man exempelvis stänga en grupp ute måste man skapa ett argument för det. Ofta 

är de argumentet som ges inte den egentliga orsaken till utestängningen, men behövs för att 

stängningen ska accepteras av allmänheten. Dagligen sker stängningar i form av kön, religion, 

ras och inkomst men även mer professionella sätt att applicera stängningsteorier förekommer 

så som legitimering.  

 

Så kallade nödvändighetsargument har använts för att utesluta en grupp för att de enligt 

professionerna ligger i samhällets intresse.
83

 Fenomenets benämns inom 

professionsforskningen som kollektiv egoism.
84

  

”Det är väl trots allt nödvändigt att experter sköter de svåra sysslorna, bestämmer om vi skall 

opereras, om vi skall ha kärnkraft, om skatten skall höjas?”
85

 Med liknande argument blir det 

svårt att säga nej till brukande av stängning.  
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Alla samhällen kantas av ett generellt strukturellt fel, allt maktbruk som innebär stängning 

nedåt är dömt att följas av motstrategier och stängningar uppåt då de alltid skapar 

motsättningar bland folket. 

 

Brante anser att professioner vilar på att kunskapen är avancerad, ett exempel på det är ett 

avancerat språk. Genom att använda ett avancerat språk som skiljer sig markant från det 

vardagliga språket lyckas man med att stänga ute de människor som konversationen inte 

anbelangar.
86

 Forskning baseras inte enkom på att de finns ett samhällsproblem som en 

forskare ska försöka lösa. Forskarna väljer sina studieobjekt efter ekonomiskt intresse och vad 

som genererar hög status. Forskningssamhället bygger på en grundläggande hierarki baserad 

på titlar. För att det här systemet ska få fortskrida krävs stängning av fälten för att kontrollera 

vem som äger rätten att bestämma vad som är viktigt att forska inom. Utan 

stängningsprincipen som garanterar en forskare hög status skulle inte forskarsamhället ha lika 

stora fördelar att locka studenter med.  

 

Ett bra exempel på en intressant och framgångsrik stängning är den politiska världen. Där 

man, åtminstone inom toppen, åtnjuter exklusiva fördelar så som stora fallskärmar och höga 

löner. Den politiska professionen saknar dock specifik spetsutbildning, kunskapen får istället 

hämtas från lång verksamhet inom den politiska sfären. I teorin är fältet öppet för vem som 

helst att bli politiker men i praktiken krävs lång erfarenhet och ett fläckfritt förflutet.
87

  

 

Aktuella uteslutningsteorier med relevans för undersökningen 
 
Det finns idag två olika kategorier av uteslutningsteorier, den första är baserad på egendom 

och den andra på individuell kvalificering. Egendomsindelningen grundas på ekonomiskt 

kapital, dock är det en uteslutning som stundom har kritiserats för att de förmögna redan har 

fördelar och har dessutom monopol över att fördela makten. Kapital skapas även av de som 

redan har kapital då de besitter produktionsmedlen, det resulterar i att de som redan besitter 

stor makt får ännu större makt och därmed även större kontroll över den ekonomiska 

uteslutningen. Den individuellt kvalificerade uteslutningen baseras istället på utbildning och 

innefattas vanligtvis av de akademiska yrkena där alla har möjlighet att slå sig in genom 

utbildning och makten fördelas, enligt svenska förhållanden, från staten.
88

 

 

Somliga uteslutningar kan styrkas med tekniska motiveringar så som en läkares behov av rätt 

kompetens för att operera. Men det är även viktigt att belysa det faktum att de socialt 

fördelaktiga får mer status och att dörrarna till nya möjligheter lättare öppnas, samtidigt som 

dörrarna för de som inte har samma sociala fördelar stängs. Något som här blir intressant är 

att alla samhälligt accepterade stängningar ger upphov till legaliserade underordningar, något 

som i andra fall anses oetiskt.
89

 

 

                                                                                                                                                                             
85

 Ibid. s. 137. 
86

 Bergryd, 1987, s. 144. 
87

 Bergryd, 1987, s. 136. 
88

 Ibid. s. 136. 
89

 Ibid. s. 137. 



 18 

En vanlig historisk reaktion på stora sociala stängningar brukar resultera i revolt och 

uppluckring av samhällsstrukturen. Dessvärre brukar detta följas av att nya grupper och 

individer plockar upp de sociala fördelarna man själv varit med och etablerat.
90

 

Dual-closure 
 

Dual-closure kännetecknas av en professionalisering där man försöker ställa både 

kvantitativa och kvalitativa krav på yrkesgruppen. Genom exklusiv professionalisering 

vill man ha högt utbildade medlemmar där alla ska vara fackligtanslutna. Dual-closure 

anses vara ett typsikt drag för semi-professioner, av den anledningen att det inte går att 

sträva efter både kvalitet och kvantitet om man vill uppnå en profession. Intresset av 

att ansluta sig kollektivt till fackliga organisationer kommer från att man vill kämpa 

sig uppåt mot juridiska kontrakt och avtal som skyddar de yrkesverksamma.
91

  

Gender-closure 
 
Som vi nämnt tidigare i vår studie så förekommer stängning på grund av kön så kallat gender-

closure. Historiskt sätt har stängning baserat på kön alltid förekommit i form av 

könsdiskriminering. Ett tydligt exempel är att man i Sverige först 1919 tog beslut om att ge 

kvinnor rösträtt.  

 
Länge undlät professionsforskarna att uppmärksamma eller problematisera 

genusvariabeln i sina teorier. De utgick från att professionalisering varit ett manligt 

projekt –några hävdade t.o.m. att professioner i sig hade maskulint genus.
92

 

 

 

Eftersom den kvinnliga professionaliseringen aldrig berördes i de akademiska eller 

vetenskapliga kretsarna så är det logiskt att inga framsteg gjordes och så länge som 

genustänkandet ansågs onödigt i samband med professioner så framstod hela fältet 

trivialt inom forskarsamhället, ett samhälle då helt uppbyggd av män. 

 

Delsammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
 

Av de teorier vi diskuterat har varje teoretiker haft en egen uppfattning om vad som utmärker 

en profession och därmed har de kriterier som bör uppfyllas skiljt sig dem emellan. Brante Är 

av den åsikten att profession ska uppfylla en samhällsnytta. Han menar att varje profession 

bör vara en viktig del av samhällsstrukturen. Brante menar dock att det med tiden växt fram 

ett mellansteg mellan icke-profession och profession som han kallar för semi-profession. Ett 

stadium i professionaliseringsprocessen där enkom något eller några av kraven för 

professionalisering har uppfyllts.  

 

Harold Perkin menar istället att det är social status som karakteriserar en profession. Han 

anser att de professionellas status ska grundas på om de inom professionen lyckas med att få 

samhället att förstå och sedan sätta ett värde på deras unika kompetens, han påstår till och 

med att det stundom kan vara av större vikt för de professionella att övertyga samhället att 
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deras profession är av stor vikt än att det finns någon egentlig arbetsmarknad. Han menar 

även att personer som redan besitter stort socialt kapital har bättre förutsättningar att ta sig in 

på ett professionellt fält än de som har en lägre social status.  

 

Birgit Petersson anser att professioner ska grundas på juridiska kontrakt, legitimering och 

anställningsavtal. Med hjälp av juridiskt bindande kontrakt kan man minska riskerna med att 

utsättas för usurpation. Peterssons definition av en profession är ett fält med specialiserade 

och legitimerade yrkesutövare med spetskompetens. 

 

Samtliga av ovanstående tre teoretiska utgångspunkter kommer att diskuteras i resultatet av 

enkätundersökningen.  

 

Vår egen undersökning presenterar vi nedan under följande rubriker: Bakgrundsfrågor, 

Utbildningsfrågor, Yrkesfrågor och Avslutande frågor. De samlade kommentarerna återfinns i 

slutet av varje avsnitt. 

 

Enkätundersökningens resultat  
 

Undersökningen presenterades den 16 april med ett brev till de 91 utvalda medlemmarna. 

Efter 26 dagar stängdes enkäten, sedan två påminnelser skickats ut. Svaren från de 55 

inkomna enkäterna redovisas i sin helhet i bilaga tre. 

Vår undersökning innehåller både frågor med svarsalternativ och frågor där respondenten fritt 

kan utveckla sina svar. Således har vi valt att presentera respondenternas fritextsvar i sin 

helhet i bilagan. I bilagan återfinns de frågor som respondenterna fick besvara. Läsaren kan 

där med ta del av både frågorna och tillhörande svarsalternativ. Vi ställde frågor med stor 

variation för att skapa oss en generell bild av Gävleborgs kommunikatörer som personer. Alla 

frågorna som är ställda i enkäten är inte direkt formulerade för att besvara klassiska exempel 

på professionskriterier eftersom vi ej ville utesluta eventuella påverkande faktorer som inte 

vanligtvis inkluderas i den traditionella professionsforskningen. 

Resultat  
 

Av de teorier vi tidigare behandlat har varje teoretiker haft en egen uppfattning om vad som 

utmärker en profession och därmed har de kriterier som bör uppfyllas skiljt sig dem emellan. 

Brante lägger sin tonvikt vid att professionen ska uppfylla en samhällsnytta. Enligt honom ska 

varje profession vara en betydande hörnsten i samhällstrukturen. Han påstod att det fanns ett 

mellansteg mellan icke-profession och profession som han kallade för semi-profession. Ett 

stadium i professionaliseringsprocessen där enkom något eller några av kraven för 

professionalisering har uppfyllts.  

 

Harold Perkin menade istället att det är social status som kännetecknar en profession. Han 

ansåg att de professionellas status ska grundas på om de inom professionen lyckas med att få 

samhället att förstå och sedan sätta ett värde på deras unika kompetens, han påstår till och 

med att det stundvis kan vara av större vikt för de professionella att övertyga samhället om att 

deras profession är av stor vikt än att det finns någon egentlig arbetsmarknad. Han menar 

även att personer som redan besitter stort socialt kapital har bättre förutsättningar att ta sig in 

på ett professionellt fält än de som har en lägre social status.  
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Birgit Petersson är av den åsikten att professioner ska baseras på juridiska kontrakt, 

legitimering och anställningsavtal. Med hjälp av juridiskt bindande kontrakt kan man minska 

riskerna med att utsättas för usurpation. Peterssons definition av en profession är ett fält med 

specialiserade och legitimerade yrkesutövare med spetskompetens. 

 

Vi presenterar undersökningen under följande rubriker: bakgrundsfrågor, utbildningsfrågor, 

yrkesfrågor och avslutande frågor. De samlade kommentarerna återfinns i slutet av varje 

avsnitt. 

 

Bakgrundsfrågor 
Baserat på resultaten av våra bakgrundsfrågor så kan vi skapa en bild av den typiska 

kommunikatören i Gävleborgs län. Frågorna som ställdes gällde ålder, kön, boende, 

familjesituation, dvs. om respondenterna har barn och i så fall om de bor hemma. 
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Figur 1: Här visas respondenternas ålder. 

Figur 2: Här visas respondenternas kön. 
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Figur 4: Här visas om respondenterna har barn eller ej. 

Figur 3: Här visas i vilken typ av område respondenterna bor. 
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Sammanfattning av kategorin utbildningsfrågor 
Majoriteten av respondenterna är kvinnor mellan 41–50 år, de bor i en stad eller större tätort 

tillsammans med sina två hemmavarande barn.  

Utbildningsfrågor 
Baserat på resultaten av våra utbildningsfrågor så kan vi skapa en bild av den typiska 

kommunikatörens utbildningsbakgrund i Gävleborgs län. 
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Figur 6: Här visas på vilken nivå respondenterna har avlagt sin examen. 
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Figur 5 Här visas hur många av respondenternas barn som bor hemma. 
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Figur 7: Här visas inom vilket ämnesområde respondenterna har avlagt sin examen. 

 Figur 8: Här visas vilket år respondenterna avlade sin examen. 
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Figur 9: Här visas om respondenterna upplever att de har haft nytta av sin utbildning i deras arbete. 
Respondenterna har svarat genom en skala där ”ett” motsvarar liten eller ingen användning av sin 
utbildning och ”fem” motsvarar en mycket stor användning av sin utbildning i arbetet. 

 

Figur 10: Här visas om respondenterna fortbildar sig kontinuerligt eller ej. 
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Sammanfattning av kategorin utbildningsfrågor 
Ovanstående figurer ger oss en allmän bild av utbildningsnivån på de kommunikatörer vi har 

undersökt. Majoriteten av respondenterna har en fil. kand. eller högskoleexamen. 10,9% är 

utbildade på Master eller Magister nivå. Nästan hälften är utbildade inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Majoriteten har avlagt sin examen mellan 2001 och 2010. De 

flesta av respondenterna anser att de har haft mycket eller mycket hög användning av sin 

utbildning under yrkeslivet. Över 78% fortbildar sig kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade 

och pålästa inom sitt område. Av de respondenterna så går 54% en fortbildningskurs en till 

två gånger om året.  

 

Yrkesfrågor 
Som vi tidigare nämnt är det av stor vikt för en yrkeskategori som strävar efter en 

professionalisering att hålla sin titel exklusiv. Ett problem vi uppmärksammat i vår 

undersökning är att kommunikatören går under olika namn beroende på vart han/hon är 

anställd.  

Trots att kommunikatörsyrket är brett och tidvis kan behöva yrkestitlar som skiljer sig åt är 

vår tes är att man lättare kan uppnå en profession om marknaden samsas om en gemensam 

yrkestitel. Vi tror att människor i allmänhet har lättare att acceptera ett begrepp än flera olika. 

Personer som inte tillhör vår bransch bör enbart genom vår yrkestitel förstå innebörden av 

yrket. En chef måste veta att det är kompetensen hos en kommunikatör som han/hon söker, 

för att kommunikatörerna ska kunna få den exklusivitet på marknaden som krävs för 

professionalisering. Så länge allmänheten inte vet att vi är bäst inom vårt område så vet de 

inte vem de är ute efter när de söker specifik kunskap, vilket gör att liknande yrken inkräktar 
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Figur 11: Här visas hur ofta respondenterna genomgår fortbildningskurser för att hålla sig uppdaterade inom 
sitt yrkesområde. 
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på vårt fält, eftersom vi inte har den stängning som krävs för att upprätthålla och skydda vårt 

yrke. 
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35,00% 

40,00% 

0-1 år 2-4 år 5-10 år 11 år eller mer Inget svar 

63,45% 

23,64% 

10,91% 

Ja 

Nej 

Inget svar 

Figur 12: Här visas hur många års erfarenhet respondenterna hade innan de fick sin 
första kommunikatörsanställning. 

Figur 13: Här visas om respondenterna har bytt kommunikatörsjobb någon gång under 
sin yrkesverksamma tid. 
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Figur 15: Här visas vilka yrkestitlar respondenterna har. 
 

 

 

”Informationsansvarig”    ”Webbdesigner” 

29,09% 

29,09% 

5,45% 

0,00% 

0,00% 

1,82% 

34,55% 

1-2 gånger 

3-4 gånger 

5-6 gånger 

7-8 gånger 

9-10 gånger 

11 gånger eller fler 

Inget svar  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 

0,00% 
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20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

Kommunikatör 
Informatör 

Övrig titel 
Inget svar 

20,00% 
18,18% 

49,09% 

12,73% 

Kommunikatör 

Informatör 

Övrig titel 

Inget svar 

Figur 14: Här visas hur många gånger som respondenterna har bytt kommunikatörsjobb. 
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”Kommunikationsstrateg”    ”Kundcentrumchef, ansvarig för 

kundkommunikation” 

 

”Projektledare”    ”Informationschef” 

 

”Konsult inom strategisk kommunikation”  ”Webbansvarig” 

  

”Kommunikationschef”    ”Marknadsstrateg” 

 

”Marknadsstrateg”    ”Informationschef” 

 

”Webbredaktör”    ”Internal communication responsible” 

 

”Informationschef”    ”Webbredaktör” 

 

”Informationschef”    ”Intern kommunikationsstrateg” 

 

”Kommunikationschef”    ”Kommunikationsstrateg” 

 

”webbredaktör med grafiskinriktning”   ”informationschef” 

 

”VD-assistent”    ”Vd på eget företag” 

 

”Kommunikationsansvarig”   ”Communication Specialist” 

 

”Informationschef 
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76,36% 

12,73% 
10,91% 

Ja 

Nej 

Inget svar 

Figur 16: Här visas respondenternas beskrivningar av deras yrkestitel. 

 

Figur 17: Här visas om respondenterna är fackligt anslutna eller ej. 
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18,18% 

69,09% 

12,73% 

Ensam 

Tillsammans med andra 

Inget svar 

20,00% 

67,27% 

12,73% 

Ja Nej Inget svar 
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80,00% 

Ja 

Nej 

Inget svar 

Figur 18: Här visas om respondenterna arbetar ensamma eller i grupp. 

 

Figur 19: Här visas om respondenterna upplever att branschen de arbetar inom behandlar män och kvinnor 

olika. 
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”Alla branscher behandlar kvinnor och män olika.” 

 

”Vi bemöts på lika sätt i organisationerna vi möter.” 

 

”Alla de begåvade och välutbildade kvinnorna som väller ut från utbildningsinstitutionerna 

tenderar att undergräva den traditionella manliga auktoriteten.” 

 

”Chef/direktörsrollen är det ofta en man som har.” 

 

”män har högre löner än kvinnorna” 

 

”Män får mer utrymme och mer betalt, enkelt beskrivet” 

 

”Jag har inte märkt det så mycket själv, utan alltid varit bra behandlad. Men jag vet ju att 

branchen jag jobbar i är en "ojämnställd" brancsh på många sätt.” 

 

”I denna branschen så premieras ingenjörer på olika sätt och man lyssnar mer på dem än på 

HR och kommunikation som är typiska kvinnoområden.” 

 

”Det män säger är sanningar, och kvinnor "bidrar"” 

 

”Intern jargong och normsättning” 

 

”x” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tidigare var man mer renodlad informatör. Idag får man även göra uppgifter som "gränsar" 

till informatören, tex webb. Tidigare var det en egen tjänst.” 

63,64% 

25,45% 

10,91% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Ja Nej Inget svar 

Figur 21: Här visas om respondenterna anser att synen på kommunikatören har 
förändrats under deras yrkesverksamma tid. 

Figur 20: Här visas på vilket sätt respondenterna upplever att branschen behandlar män och kvinnor 
olika. 
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”Man behöver vara mer strateg idag.” 

 

”Jobbar med webbkommunikation, där det har blivit mycket med sociala medier. Arbetsrollen 

har förändrats mycket och snabbt från att främst ha hand om "redaktionell" information på en 

webbsida till att ta fram stöd och riktlinjer för hur personal ute i verksamheten utan 

kommunikationsutbildning eller -kunskaper kommunicerar. ” 

 

”Värderas högre. ” 

 

”Vi är numer viktiga strategiska verktyg för att skapa den bilden av verksamheten som 

ledningen vill ha.” 

 

”Informatörens roll är stärkt, helt klart. Men det beror också på vilken organisation man 

arbetar i.” 

 

”mer strategiskt roll och påverkan inom allt fler områden inom koncerenen som ekonomi, 

personal, it etc.” 

 

”Kommunikatörerna arbetar nuförtiden mer med verksamhetsutveckling och strategiska mål.” 

 

”I sig kvarstår mycket - men eftersom det kommer ut fler utbildade informatörer på 

arbetsmarkanden har de lättare att göra sin röst hörd och ta startegiska diksussioner där det 

behövs.” 

 

”Yrket informatör är mer etablerat nu än tidigare.” 

 

”Tas lite mer på allvar. Fler i organisationen inser vikten av en god dialog med våra kunder” 

 

”Mer insikt om viktighet, komm som möjliggörare och påverkansfaktor. Gått från prata om 

kommunikation till att göra kommunikation.” 

 

”Förståelsen över hur viktigt det är att kommunikationen är en del i processen internt och 

externt.” 

 

”Mer och mer strategisk, lyfts upp mer och mer i styrelsen/ledningen.” 

 

”Man har förstått betydelse av information och media kontakt.” 

 

”Den har allt mer kommit att betraktas som en strategisk kompetens.” 

 

”Från informationsproducent till kommunikationsspecialist som stöttar andra (företrädesvis 

chefer) i sin kommunikation, både internt och externt” 

 

”Det ställs allt större krav och rollen får mer och mer strategisk och ledande karaktär. Man är 

inte längre lika mycket en 'doer' (som skriver i nyhetsbrev, publicerar på intranät o.d.), dessa 

bitar prioriteras bort och hamnar hos andra, medan kommunikatören ansvarar för att styra, 

samordna och planera för dessa kanaler istället.” 
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”Man tar rollen på större allvar idag mot för några år sedan. Kunskapen om vad en 

kommunikatör gör och vilken nytta man kan ha av denna resurs är dock fortfarande relativt 

låg.” 

 

”förståelsen för kommunikation ökar” 

 

”Man inser att det är viktigt att satsa på information och man behöver därmed en 

informatör/kommunikatör” 

 

”Från operativ till mer strategisk” 

 

”Idag ingår allt mer kommunikatören i ledningsgruppen, något som var ovanligt för 5-7 år 

sedan. Även förstår fler och fler chefer att nyttja kommunikatören i olika frågor/projekt redan 

från start/projektets början och inte bara när kommunikationen ska börja ske.” 

 

”Känns som man nu mer förstår vikten av kommunikation i projekt och liknande, men det 

finns fortfarande mycket kvar att göra.” 

 

”genom socialamedier” 

 

”Från en bild av att det man kunde tillföra var klipp- och klistra-ihop käcka broschyrer till en 

allt starkare insikt om den strategiska nyttan av planerad kommunikation.” 

 

”Medspelare istället för någon som ansvarar för något vid sidan om.” 

 

”Info/ kommunikationsansvaret har specialiserats och centraliserats.” 

 

”Tydligare strategisk inriktning, från att tidigare varit mer doer” 

 

”Marknadsförare eller kommunikatör är hårfin idag.” 

 

”Vår kompetens värdesätts och efterfrågas i mycket större utsträckning” 

 

”Från att vara inriktad på tryck- och webbproduktion till att bli mer strateg. (Men det stämmer 

inte riktigt med min organisation där det fortfarande är mycket produktion)” 

 

”Idag inser allt fler vikten av kommunikation och att den utförs av utbildad personal. Det var 

inte lika utbrett när jag var nyutexaminerad.” 

 

”Den är nu en integrerad del av ledningens arbete till skillnad mot en praktisk utförare förr.” 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av kategorin yrkesfrågor 

Figur 22: Här visas på vilket sätt respondenterna anser att synen på kommunikatören har förändrats under 
deras yrkesverksamma tid. 
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Figur 12 visar att 54,55% av respondenterna hade jobbat i två år eller mer innan de fick sin 

första anställning som kommunikatör. Något som visar på att man behöver praktik eller 

arbetsträning för att få chansen att jobba som kommunikatör.  

 

Figur 13 och 14 styrker vårt tidigare påstående angående ”Hopp-Jerkan”. Egenskapen att vara 

rörlig på arbetsmarknaden är vanlig inom kommunikationsfältet. 63,45% av respondenterna 

uppger att de har bytt yrke inom kommunikationsområdet, av dessa har 34,54% bytt jobb 

mellan 3 till 6 gånger.  

 

Figur 15 visar att det endast är 20% av respondenterna som har yrkestiteln ”Kommunikatör” 

och 18,18% som har ”Informatör” som titel. 

 

Figur 16 visar vilka övriga yrkestitlar som respondenterna har. De har fritt fått beskriva sin 

egen titel. Trots att majoriteten av respondenterna innehar en examen inom Medie- och 

kommunikationsvetenskap så skiljer sig i många fall yrkestitlarna.  

 

Figur 17 visar att den generella Gävleborgskommunikatören är fackligt ansluten.  

 

Figur 18 visar att kommunikatören generellt sett jobbar i grupp.  

 

Figur 19 visar att 67,27% av respondenterna inte upplever att branschen är 

könsdiskriminerande.  

 

Figur 21 visar att 63,64% av kommunikatörerna anser att synen på deras yrke har förändrats 

under deras yrkesverksamma tid. 

 

Figur 22 visar att respondenterna upplever en positiv utveckling för kommunikatören. De 

anser att företagen har fått en större förståelse för deras yrke och att de därmed fått en mer 

betydande roll inom företagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avslutande frågor  
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Baserat på vårt resultat redovisar vi en generalisering av kommunikatören i Gävleborgs län. 

 

 Kommunikatören är kvinna 

 Hon är mellan 41-50 år 

 Bor centralt eller i större tätort 

 Bor tillsammans med sambo 

 Har två barn som bor hemma 

 Hade 0-1 års arbetslivserfarenhet innan hon fick sitt första kommunikatörsjobb 

 Hon har bytt kommunikatörsjobb 1-4 gånger under hennes karriär 

 Hennes titel är varierande och skiljer sig från företag till företag 

 Hon är fackligt ansluten 

 Hon har avlagt Fil. kand. examen inom Medie- och kommunikationsvetenskap 

 Hon tog examen mellan 2001-2005 

 Hon upplever att hon har haft mycket stor nytta av sin utbildning 

 Hon fortbildar sig en gång per år 

 Hon tjänar mellan 30.001- 40.000 kronor 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

0,00% 
1,82% 

27,27% 
29,09% 

14,55% 14,55% 
12,73% 

Figur 23: Här visas respondenternas genomsnittliga månadsinkomst brutto. 
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Diskussion 
 

Som vi tidigare belyst i vår bakgrundsforskning så har kvinnodominerande yrken generellt 

haft en senare professionalisering. Vår statistik visar att 85,45% av våra respondenter är 

kvinnor.
93

 Därför förefaller det naturligt att oavsett om yrket befinner sig i en 

professionaliseringsprocess eller ej så kommer det att ta lång tid att bygga upp den status som 

krävs för att bli en fulländad profession. Strategin med gender-closure är ej applicerbar i det 

här specifika fallet som en professionaliseringsstrategi, i synnerhet inte när det är kvinnorna 

som är överrepresenterade inom yrkesgruppen. Professionaliseringsstrategin måste därmed 

fokuseras på ett annat område.  

 

Dual-Closure stängningen går att applicera på kommunikatörsyrket då 76,36% , alltså 

majoriteten av våra respondenter är fackligt anslutna, vilket är ett krav för att Dual-Closure 

ska vara effektivt.
94

 Stängningen anses vara ett typiskt drag för semi-professioner för att det är 

ineffektivt att försöka fokusera på både kvalitet och kvantitet om man vill uppnå en 

professionell status. 

 
Tidigare i vår studie så har vi tagit upp begreppet ”Hopp-Jerka” något som under 

industrialismen beskrevs som något negativt. Inom kommunikatörsbranschen är det vanligt att 

man byter jobb, det faller sig naturligt eftersom nätvärkandet är en viktig del av 

kommunikatörsyrket, något som Kommunicera vittnar om. Det förtydligas genom vår 

undersökning då 63,45% har bytt jobb någon gång under deras yrkesverksamma tid.
95

 

Av dessa har 36,36% bytt arbetsgivare fler än tre gånger under deras karriär.
96

 

 

I vår studie uppger 63,64% att synen på kommunikatörsyrket har förändrats under deras 

yrkesverksamma tid, något vi tidigare belyst i vår bakgrundsforskning.
 97

 Respondenterna 

upplever att kommunikatören har fått en viktigare roll i företaget.  
 

”Idag ingår allt mer kommunikatören i ledningsgruppen, något som var ovanligt för 5- 7 

år sedan. Även förstår fler och fler chefer att nyttja kommunikatören i olika 

frågor/projekt redan från start/projektets början och inte bara när kommunikationen ska 

börja ske.”
98

 

 

Något som vi anser vara en positiv utveckling för kommunikatörsyrket och eventuellt ett steg 

närmare en professionalisering. 

 

En viktig skillnad mellan många professioner och icke-professioner är att en profession ställer 

samhället i en beroendeställning mot fältet. Med det menar vi att yrken som innehar 

professionsstatus har det bland annat för att samhället är beroende av dem. Det här kan liknas 

med den samhällsnytta som ett flertal av de teoretiker vi belyst har ställt som ett 

                                                        
93

 Se figur 2.  
94

 Se figur 17. 
95

 Se figur 13. 
96

 Se figur 14. 
97

 Se figur 21. 
98

 Se figur 22. 
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professionskrav. Vi anser dock att det inte nödvändigtvis måste vara ett krav för att ett yrke 

skall kvalificeras som profession, men för att kunna säkerställa ett högt ekonomiskt kapital 

blir det ett indirekt krav. 

 

Trots att de flesta av respondenterna inte ansåg att kvinnor och män behandlas olika så 

uppmärksammade vi några intressanta citat i vår undersökning, där respondenten 

menar att ”Det män säger är sanningar, och kvinnor ’bidrar’”. Andra har svarat att 

”Chef/direktörsrollen är det ofta en man som har.” och att ”män har högre löner än 

kvinnorna” samt att ” Män får mer utrymme […] ”. Därav så misstänker vi att bland de 

20% som anser att könen behandlas olika så är missnöjet stort. Att 

kommunikatörsyrket är kvinnodominerat gör det troligen svårt för yrket att bli något 

högre än en semi-profession. De män som kontrollerar professionstiteln på 

yrkesgrupper använder sig av en variant av gender-closure för att hindra 

kvinnodominerade yrken från att nå professionsstatus och därmed undvika usurpation 

av makten från kvinnodominerade yrken. 

Slutsats 
 
Enligt vårt resultat samt vår diskussion kvalificerar sig inte kommunikatörsyrket som en 

profession då yrket inte lever upp till de krav som vanligtvis ställs. Vi klassificerar 

kommunikatörsyrket som en semi-profession då yrket lever upp till en del, men inte alla 

professionaliseringskrav som ställs. Vi tror att man skulle kunna effektivisera 

professionaliseringen och höja statusen på kommunikatörsyrket genom att jämna ut 

könsfördelningen inom fältet. Kvinnodominerade yrken har enligt vår forskning haft svårare 

att uppnå professionsstatus. Kvinnodominerade yrken har länge förknippats med låg status, 

möjligen för att de hållits tillbaka av männen. Det innebär att yrken som har många 

yrkesverksamma kvinnor blir lågstatusyrken. Kvinnor som individer sänker inte statusen på 

en yrkesgrupp, men när ett yrke blir kvinnodominerat innebär det indirekt lägre status. 

 

Att hålla yrket öppet har varit ett behov för att utbilda allmänheten i hur viktig 

kommunikatören är för företagen. Men i takt med att yrket har uppnått en högre status så 

krävs en hårdare stängning för att säkerställa fortsatt efterfrågan på kompetensen. Det är 

historiskt sett en logisk utveckling att först utbilda ett stort antal för att skapa ett fält och 

etablera yrket på marknaden. När yrket väl är etablerat krävs en hård stängning för att 

ytterligare höja statusen och kontrollera tillgången på kompetensen. Så länge som 

kompetensen är bristvara så kommer de som besitter den att styra marknaden och kunna ställa 

höga krav på eventuella arbetsgivare. 

Genom att tillämpa en hårdare stängning på det akademiska fältet så höjs även kompetensen 

på de nyexaminerade som ska ut i arbetslivet, sedermera höjs den genomsnittliga 

kunskapsnivån inom yrket, då man säkerställer reproduktionen på fältet och höjer i längden 

den generella kompetensnivån på de yrkesverksamma och då även yrkesgruppen som helhet. 

 

Vår undersökning visar att kommunikatörsyrket idag upplevs vara mer etablerat än tidigare 

och därför värderas högre.
99

 Värdet på kommunikatören höjs i takt med att arbetsmarknaden 

inser vikten av vad god kommunikation kan innebära för ett företag. I nuläget utbildas fler 

kommunikatörer än marknaden efterfrågar, det medför en risk som hotar yrkets 

professionalisering. Om inte fältet reglerar antalet utbildade och ständigt ser till att det finns 

                                                        
99

 Se figur 20.  
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en efterfrågan på kompetensen, hamnar yrket i en position där de verksamma får slåss om 

jobben istället för att vara de som kontrollerar marknaden och själva styra tillgång och 

efterfrågan. De som kontrollerar fältet måste nu minska antalet utexaminerade studenter och 

se till att kompetensen fortsätter vara en exklusiv tillgång på arbetsmarknaden. 

Förslag till vidare forskning 
 
Om vi hade haft mer tid så hade vi vidareutvecklat vår forskning. Vi vill vidare studera 

teoretikern Talcot Parson som av många teoretiker ses som en viktig del av 

professionsforskningen. Brante anser till och med honom vara professionsforskningens fader. 

Vi hade velat göra en mer omfattande studie för att kunna dra fler generella slutsatser baserat 

på vår egen forskning. Vi hade även velat undersöka om kommunikatörsyrket gynnas av en 

professionalisering eller ej. Bland annat eftersom professionalisering innebär hårdare krav på 

de examinerade och skulle kunna begränsa friheten inom yrket och utbildningen. Vi skulle 

även ha undersökt om det finns fler typer av stängningar som vi inte hittills tagit upp eller 

stött på under vår forskning. Samt hur det skulle kunna påverka möjligheterna till en 

professionalisering av kommunikatörsyrket. 
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Bakgrundsfrågor 
De här frågorna finns till för att få en övergripande blick av din bakgrund. 

 

1. Ålder?*
100

 

 

Skriv din ålder med siffror: 

 

 

2. Kön?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Kvinna  

 Man  

 

 

3. Vilken typ av område bor du i?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Storstad: Centralt 

 Storstad: Ytterområde/förort 

 Stad eller större tätort: Centralt 

 Stad eller större tätort: Ytterområde/förort 

 Mindre tätort 

 Landsbyggd 

 

Välj de alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

 

4. Har du barn?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

4a. (Följdfråga) Hur många av barnen bor hemma?* 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Svara med siffror.  

 

                                                        
100

 Stjärnorna innebär att frågan är obligatorisk och måste besvaras för att kunna gå vidare i 

enkäten. 



 3 

 

 

5. Vilket är ditt nuvarande civilstånd?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 I ett förhållande och sambo 

 I ett förhållande och särbo 

 Singel 

 

Fyll i det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

Utbildning och studier 
Här vill vi veta hur dina förkunskaper innan arbetet såg ut, vilken akademisk kompetens du 

besitter samt ifall du fortbildar dig. 

 

6. Vad har du för utbildning?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Högskoleexamen (2 år) 

 Fil. kand. 

 Magister 

 Master 

 Jag har läst enstaka kurser på högskola 

 Annan utbildning 

 

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

7. Inom vilket ämnesområde har du avlagt din examen? * 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Medie- och kommunikationsvetenskap 

 Humanistiska ämnen (utom språk) 

 Språk- och språkvetenskapliga ämnen 

 Övrigt ämnesområde 

 Jag har ingen examen 

 

Välj de alternativ som stämmer bäst in på dig. Har du fler än en examen inom olika 

ämnesområden välj din senast uthämtade examen.  

 

 

7a. (Följdfråga) Vilket år avlade du din examen?* 

 

Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
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Skriv ditt svar här: 

  

Om du har fler än en examen välj din senast avlagda examen. Svara med siffror (exempel: 

1985). 

 

 

8. Upplever du att du har haft nytta av din utbildning i arbetet som 

kommunikatör/Informatör?* 

 

Svara genom skala 1 – 5.       

 

Fyll i det alternativ som stämmer bäst in på dig. Där 1 på skalan representerar att du har haft 

liten eller ingen användning av din utbildning i arbetet och 5 representerar att du har haft 

mycket stor användning av din utbildning inom ditt arbete. 

 

 

9. Fortbildar du dig kontinuerligt?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

9a. (Följdfråga) Hur ofta genomgår du en fortbildningskurs för att hålla dig uppdaterad inom 

ditt yrkesområde?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

1 gång vartannat år 

1 gång om året 

2 gånger om året 

3 eller fler gånger om året 

 

 

10. Använder du sociala medier privat?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

11. Har du utbildning inom sociala media?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 



 5 

 Nej 

 

 

11a. (Följdfråga) Vilka av följande sociala media plattformer är du utbildad inom?* 

 

Välj alla som stämmer: 

 

 Facebook 

 Youtube 

 Twitter 

 Flickr 

 Bloggar 

 My Space 

 Annat alternativ  

 

 

Yrkesfrågor 
De här frågorna hjälper oss att bilda en uppfattning om hur ditt yrkesliv ser ut. 

 

12. I vilken typ av företag är du anställd?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Jag är egen företagare Jag är egen företagare 

 Microföretag - mindre är 5 anställda 

 Litet företag - mer än 50 anställda 

 Mellanstort företag - mindre än 250 anställda  

 Stort företag - fler än 250 anställda  

 Koncern med fler än 1000 anställda  

 

 

13. På vilken nivå i företaget arbetar du?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Låg 

 Mellan 

 Hög 

 Strategisk 

 

 

 

14. Har synen på kommunikatören/informatören förändrats under din yrkesverksamma tid?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 
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14a. (Följdfråga, fritextsvar) På vilket sätt upplever du att synen på rollen har förändrats? 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Svara kortfattat och utgå från dig själv. 

 

 

15. Hur viktiga anser du att följande egenskaper är hos en informatör?* 

 

Rangordna, genom att sätta ett nummer i varje ruta, från 1 till 8 

        

 Kreativitet 

 Skriftlig retorik 

 Muntlig retorik 

 Hög datakompetens 

 Socialkompetens 

 Omvärldsanalytiskt perspektiv 

 Strategiskt tänkande 

 Försäljningskunskap 

 

Rangordna svarsalternativen i fallande skala 1- 8 där 1 är det du anser viktigast. 

 

  

16. Vilka av följande delar ingår i dina arbetsuppgifter?* 

 

Välj alla som stämmer: 

 

 Intern kommunikation 

 Personaltidning 

 Intranät 

 Hemsidor 

 Ljudkommunikation (tex. radioreklam) 

 Tryckt media (tex. reklam och utskick) 

 Sociala medier 

 Rörlig bild/video 

 Foto 

 Extern kommunikation 

 Företagstidning 

 Årsredovisning 

 Företagsbloggar 

 Pressreleaser 

 Event 

 Mässor 

 Annat 
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Fyll i det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

  

 

 

17. Utvärderar ni era kampanjer?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

17a. (Följdfråga, fritextsvar) Hur utvärderas era kampanjer? 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Utgå från dina personliga preferenser, svara kortfattat.  

 

 

18. Hur länge har du arbetat som kommunikatör/informatör?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16 år eller mer 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

19. Hur många års arbetserfarenhet hade du innan du fick ditt första 

kommunikatörs/informatörsjobb?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 0-1 år 

 2-4 år 

 5-10 år 

 11 år eller mer 

 

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

20. Har du bytt kommunikatörs/informatörsjobb någon gång under din yrkesverksamma tid?* 
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Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

20a. (Följdfråga) Hur många gånger har du bytt kommunikatörs/informatörsjobb? 

 

Välj bara en av följande: 

 

 1-2 gånger 

 3-4 gånger 

 5-6 gånger 

 7-8 gånger 

 9-10 gånger 

 11 gånger eller fler 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

21. Arbetar du inom privat sektor, offentlig sektor eller NGO? 

  

Välj bara en av följande: 

 

 Privat sektor 

 Offentlig sektor 

 NGO 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. NGO = (None-governmental 

organization) 

 

 

22. Vilken är din yrkestitel?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Kommunikatör 

 Informatör 

 Övrig titel 

 

Välj de alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

22a. Vilken är din titel?* 

 

Skriv ditt svar här: 
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23. Vad är du anställd inom?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Kommun/landsting 

 Statlig verksamhet 

 Privat verksamhet 

 

 

24. Är du fackligt ansluten?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

25. Arbetar du ensam eller tillsammans med andra?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ensam 

 Tillsammans med andra 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

25a. (Följdfråga, fritextsvar) Hur många är ni i er arbetsgrupp?* 

 

Skriv ditt svar här: 

 

  

26. Fanns det redan en kommunikationsplan att följa när du började på ditt nuvarande företag 

eller har du varit med och utformat den?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Det fanns redan en kommunikationsplan att följa 

 Jag har varit med och utformat kommunikationsplanen 

 Det fanns en plan men jag har varit med och gjort om den 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

 

27. Upplever du att branschen du arbetar inom behandlar män och kvinnor olika?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 
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 Nej 

 

Välj de svarsalternativ som stämmer bäst in på dig.  

 

 

27a. (Följdfråga, fritextsvar) På vilket sätt finner du att branschen behandlar kvinnor 

respektive män olika?* 

 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Beskriv kortfattat din uppfattning? 

 

 

28. Vi upplever att det är viktigt med utseende när man söker jobb, att man är rätt klädd och 

ser snygg ut. 

 

Upplever du att branschen fäster större vikt vid utseendet nu än för, låt säga, fem år sedan?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 

Utgå ifrån dig själv när du började arbeta med information/kommunikation. 

 

 

28a. (Följdfråga, fritextsvar) På vilket sätt upplever du att branschen har blivit mer 

utseendefixerad?* 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Beskriv kortfattat hur du ser på förändringarna. 

 

 

29. Hur många timmar arbetar du i snitt varje vecka?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 20 timmar eller mindre 

 21-30 timmar 

 31-40 timmar 

 41-50 timmar 

 51 timmar eller mer 

 

 

30. Upplever du att du arbetar för mycket?* 
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Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

31. Har du möjlighet att arbeta hemifrån via internet?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

31a. (Följdfråga, fritextsvar) Ungefär hur många timmar i veckan arbetar du hemifrån?* 

 

Skriv ditt svar här: 

  

 

32. Hur bra trivs du med ditt arbete?* 

 

Skriv ditt/dina svar här: 

 

Svara genom skala 1 – 5.       

 

På en skala 1 till 5 där 5 motsvarar att du trivs väldigt bra och 1 att du inte trivs alls. 

 

 

33. Vilken form av kommunikation arbetar du med?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Intern kommunikation 

 Extern kommunikation 

 Integrerad kommunikation 

 

Endast ett svarsalternativ kan väljas. Ange ditt huvudsakliga arbetsområde. 

 

  

34. Vilka av följande dataprogram använder du dig av i ditt arbete? 

 

Välj alla som stämmer: 

 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Indesign 

 Adobe Flash 

 Microsoft Word 

 Microsoft excel 
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 Microsoft powerpoint 

 MAYA 

 3D Studio Max 

 Webbpubliceringsprogram (Wordpress/EPiServer etc.) 

 Inkscape 

 Annat/andra program 

 

Flera alternativ kan väljas. 

 

 

 

35. Arbetar du med ansvar för egen budget?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

 Ja 

 Nej 

 

 

35a. (Följdfråga, fritextsvar) Hur stor budget ansvarar du för i år 2012?* 

 

Skriv ditt svar här: 

  

Skriv budgeten i siffror eller berätta om budgeten fritt. 

 

 

Avslutande frågor 
36. Vad är din genomsnittliga månadsinkomst brutto?* 

 

Välj bara en av följande: 

 

Upp till 20.000 

20.001-25.000 

25.001-30.000 

30.001-35.000 

35.001-40.000 

40.001 eller mer 

 

Fyll i det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig. 

 


