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Abstract    
Titel: Självgående, samarbetsvillig och driven – Allt för att vara en god kommunikatör. 
Författare: Johanna Lindberg 
Handledare: Ebba Sundin 
Examinator: Malin Hallén 
Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationvetenskap [15 hp] 
Termin: VT2019  
Antal ord: 11065 
 
Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte har med utgångspunkt i en studie som utfördes 
1995 och Castells nätverksteorier, varit att studera hur kommunikatören som yrkesroll har 
förändrats det senaste 25 åren sett till samhällets fortskridande utveckling till ett digitaliserat 
samhälle.  
Det två övergripande frågeställningar för detta arbete lyder således:  

•   Vilka likheter respektive skillnader går att identifiera i kommunikatörens yrkesroll året 
1995 jämfört med nutiden? 

•   Vilka förändringar har kommunikatören som yrkesroll genomgått med utgångspunkt i 
Castells teori om informationssamhället?  

Följt av tre stycken delfrågor:  
•   Hur beskrivs arbetsuppgifter i utannonserade kommunikatörs- och informatörstjänster 

våren 2019? 
•   Hur beskrivs egenskaper och digitala kunskaper i utannonserade kommunikatörs- och 

informatörstjänster våren 2019? 
•   Hur ser utbildningskravet ut i utannonserade kommunikatörs- och informatörstjänster 

våren 2019? 
 

Metod och material: Studien har genomförts med en induktiv (bottom-up) tematisk analys 
på 68 stycken utannonserade platsannonser som identifierats hjälp av sökord. Platsannonserna 
är hämtade under tidsperioden 9/1-3/5-2019 från Arbetsförmedlingens platsbank. 
 
Huvudresultat: Studien påvisar ett resultat som indikerar på att förändringen i professionen 
är till följd av en digitaliserad arbetsmarknad som ställer högre krav på användarna och 
verksamma inom branschen. Professionen utgår och är beroende av andra förändringar som 
påverkar informationshanteringen i samhället vilket har inneburit att en sammansmältning av 
flera professioner har skett. Där två eller flera tjänster har förts samman, det har skett en 
överföring av arbetsuppgifter och det har gjorts tillägg i den ursprungliga tjänster i form av 
nya arbetsuppgifter och krav. 
 
 
Nyckelord: kommunikatör, informationssamhället, konvergens, platsannonser, informatör.



Sammanfattning  
 
Denna kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap har som avsikt att undersöka 

hur kommunikatörsyrket har förändrats det senaste 25 åren med utgångspunkt i Castells 

nätverksteorier och i en studie utförd 1995. Studien har utgått från en kvalitativ metod i form 

av en tematisk analys som identifierade mönster och teman i det empiriska materialet. 

Studiens problematisering grundar sig i digitaliseringen och hur detta har påverkat 

professionens benämning och beskrivning i platsannonser med särskilt fokus på tre teman 

som identifierats; arbetsuppgifter, utbildningskrav och kunskaper och egenskaper som 

efterfrågas. Genom att studera tjänstetitlar och arbetsbeskrivningar från 68 utannonserade 

platsannonser visade detta ett resultat som påvisar att professionen utgår och är beroende av 

andra förändringar som påverkar informationshanteringen i samhället vilket ger anledning till 

att fältet bör kontinuerligt studeras för att bibehålla sin relevans i utvecklingen. Studiens 

resultat presenterar en idé om att mediebranschen genomgått en konvergens som identifierat 

hur olika tjänster har integrerats med varandra till följd av digitaliseringen och den 

teknologiska utveckling som informationssamhället medfört.  
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1   Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en kortfattad introduktion av ämnet, följt av ett fåtal 

begreppsdefinitioner som senare kommer återkomma i analysen. Studiens 

problemformulering, frågeställningar och syfte presenteras även i detta kapitel. 

 

1.1   Introduktion 

Den digitala tidsåldern präglas av en omfattande mängd information som är tillgänglig oavsett 

tid och rum på olika plattformar. Historiskt sett har information framställts återkommande 

gånger som både ett samhällsproblem men även som lösningen på problem i samhället. Detta 

har synliggjorts i problematiken i statens och medborgarnas komplexa förhållande till 

information sinsemellan. I detta avseende är vår tid, informationssamhällets tid, inte unik då 

varje tid tagit sig an liknande frågor fast utifrån sina specifika förutsättningar och 

sammanhang vilket kan bidra till att dessa upprepande frågor kan uppfattas som nya. 

Kommunikationsfältet fortsätter att växa både i omfång och betydelse bland företag, 

myndigheter och organisationer. Idag har majoriteten professionaliserat sin 

kommunikationsverksamhet och den betraktas som en central organisatorisk nödvändighet i 

form av produktivkraft. Jansson (2004) skriver att kommunikationsutvecklingen är den 

centrala drivkraften i globaliseringen, som inkluderar bland annat den förändring som skett av 

både tidens och rummets betydelse som Castells (1999) kallar för flödesrum.  

 

1.2   Problemformulering 
Vårt samhälle fortsätter att belastas tungt med informationskanaler som uppkommit på grund 

på grund av digitaliseringen samtidigt som behovet och efterfrågan av information inte 

upphör utan fortsätter att expandera för varje år. Arbetsmarknaden står inför ännu en 

automatiseringsrevolution där diskussionen kring revolutionens eventuella effekter är 

omdebatterad bland forskarna. Somliga forskare poängterar att en del yrken kan bli ersatta av 

andra moderna lösningar och att detta kommer leda till en ökad inkomstklyfta (Breman & 

Felländer, 2014). Andra forskare fokuserar på möjligheterna som en digitaliserad 

arbetsmarknad kan bidra med och påpekar att den inte ska ses som ett hot mot professionerna 

eftersom den anställde inte förlorar sitt arbete. Konsekvenserna mynnar istället ut i förändrade 

arbetsuppgifter, där administrativa uppgifter som annars kan uppfattas som rutinartade 

elimineras (Berger & Frey, 2016). Den sistnämnda förändring som Berger och Frey (2016) 

skriver om, görs synlig då kommunikatörs- och informatörsprofessionernas 
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arbetsbeskrivningar verkar vara något otydligt formulerad och gör frågan om kompetenser i 

relation till arbetsuppgifter något diffus. Studien har granskat hur professionens benämning 

användes i utannonserade platsannonser för att undersöka om kommunikatörensrollen idag 

omfattar samtliga tjänster inom medie- och kommunikationsbranschen. Med utgångspunkt i 

yrkesrollens förändring i informationssamhället nya medielandskap och efterfrågan av 

kompetenser, arbetsuppgifter och utbildningskrav i platsannonserna har studien ämnat att 

klargöra hur denna förändringen har sett ut. För att kunna besvara den kunskapslucka som 

studien avsett, har en jämförande resultatanalys genomfört med en studie som utfördes 1995. 

Det finns idag anledning att jämföra studiens resultat från 1995 med nutiden eftersom 

professionen utgår och är beroende av andra förändringar som sker inom 

informationshanteringen i samhället, vilket ger anledning till att kontinuerligt studera fältet 

eftersom det ständigt uppdateras och utvecklas. 

 

1.3   Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens övergripande syfte har med utgångspunkt i en studie som utfördes 1995 varit att 

studera hur kommunikatören som yrkesroll har förändrats det senaste 25 åren. Studien har 

tagit sitt utgångsläge i samhällets fortskridande utveckling till ett digitaliserat samhälle som 

Castells (1999) benämner som informationssamhället. För att undersöka förändringsarbetet 

har två tidsnedslag gjorts som mynnat ut i två övergripande frågeställningar som lyder enligt 

följande:  

•   Vilka likheter respektive skillnader går att identifiera i kommunikatörens yrkesroll året 

1995 jämfört med nutiden? 

•   Vilka förändringar har kommunikatören som yrkesroll genomgått med utgångspunkt i 

Castells teori om informationssamhället?  

 

För att besvara studiens två övergripande frågeställningar ställs följande delfrågor: 

•   Hur beskrivs arbetsuppgifter i utannonserade kommunikatörs- och informatörstjänster 

våren 2019? 

•   Hur beskrivs egenskaper och digitala kunskaper i utannonserade kommunikatörs- och 

informatörstjänster våren 2019? 

•   Hur ser utbildningskravet ut i utannonserade kommunikatörs- och informatörstjänster 

våren 2019? 
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1.4   Begreppsdefinitioner 

Kommunikation, är ett strategiskt och operativt ledningsinstrument för genomförande av 

olika kommunikationsinsatser eller kommunikationsprocesser som rör organisationen och 

dess intressenter. Kommunikation fyller en mycket viktig funktion i varje förening, 

organisation, företag och institution då kommunikationsfunktionen förvaltar och utvecklar 

organisationens förtroendekapital. Därigenom skapas handlingsutrymme hos organisationen 

för både pågående och planerad verksamhet (Sveriges Kommunikatörer, 2019). 

 

Kommunikatör, används som beteckning på personer som på en yrkesmässig nivå arbetar 

med kommunikationsverksamhet. Yrket innefattar olika roller, befattningar och 

specialistkunskaper och härstammar från begreppet kommunikation som är ett 

paraplybegrepp som omfattar samtliga kommunikationsdiscipliner (Sveriges 

Kommunikatörer, 2019). Rollen som kommunikatör har flera sätt att kategoriseras på, rollerna 

kan innefatta en och samma person men även vara olika starka beroende på position och 

funktion. En kommunikatörs huvudsakliga uppgift är att utveckla organisationer till 

kommunikativa organisationer, det sker oftast genom att kommunikatören axlar någon eller 

flera av nedan roller inom en organisation;  

Processutvecklare; tar en delaktig roll från början med att identifiera, utveckla och följa upp 

diverse affärs- och verksamhetsprocesser tillsammans med andra vilket även gör att de 

kommunikativa aspekterna tillgodoses under hela arbetet.  

Medlare; arbetar genom dialog med andra funktion med budskap och processen att komma 

fram till rätt budskap. Genom att påverka och sammanfatta budskapet i den riktning där alla 

inblandade kan enas om en gemensam ståndpunkt, ska detta resultera i att företaget eller 

organisationen förs i rätt riktning framåt.  

Coach; hjälper verksamheten i deras kommunikativa utveckling genom exempelvis agera 

bollplank till chefer, utbilda medarbetarna i kommunikation eller skapa utvärderingssystem 

för chefernas kommunikativa ledarskap.  

Påverkare; påverkar och ansvarar för att driva en förändrad syn på den egna organisationen 

utifrån ett omvärldsperspektiv. Detta innefattar att en påverkare ibland måste kunna formulera 

obekväma sanningar för att organisationen ska få en realistisk syn på sig själv och dess 

chanser till framgång genom att fatta kloka beslut utifrån informationen som framkommer 

(Sveriges Kommunikatörer, 2019).  
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2   Bakgrund 
Följande kapitel redogör för utvecklingen och framväxten av kommunikationsbranschen fram 

till idag genom att återge en bild av hur professionens har förändrats historiskt. Med detta 

vill jag ge en djupare förståelse för utvecklingen som professionen genomgått samt utgöra en 

grund för den kommande undersökningen av fältet.  

 
2.1   Digitaliseringen som utmanar och förändrar samhället  
Automatisering, digitalisering och robotisering är alla teknologiska framsteg som påverkar 

framtidens arbetskraft, dessa begrepp är nära besläktade med varandra och används ofta för 

att beskriva liknande underliggande förändringar. Gemensamt för samtliga begrepp är att 

dessa lägger grunden till att teknik ersätter vissa jobb och bidrar till nya yrken och 

arbetsuppgifter (Breman, 2015). Redan under 1930-talet myntades begreppet ”teknologisk 

arbetslöshet” av nationalekonomen Keynes (1930), som betyder att de teknologiska 

framstegen skulle bidra till en ökad mängd effektiva arbetare. Dock skulle samma fenomen 

innebära att det skulle krävas färre arbetare för att producera fler varor och att det skulle i 

kommande sekel påverka samhället negativt, både för den ekonomiska förlusten men även i 

den sociala dimensionen av problemet (Keynes, 1930).  Den teknologiska utvecklingen som 

format dagens digitaliserade samhälle ger upphov till både farhågor och förväntningar. Arntz, 

Gregory och Zierahn (2016) påpekar att alla yrkesverksamma har upplevt att digitaliseringen 

förändrat deras arbetsuppgifter och i många fall till de bättre. Då digitalisering kan innebära 

att tråkiga rutinarbeten ersätts med datorer, skapar detta ett större utrymme för anställda att 

fokusera på utvärdering och analyser av data. Genom att kontinuerligt förbättra 

arbetsmarknaden, kan detta anses kompensera för eventuellt negativa effekter som kan 

uppkomma av den tekniska utvecklingen. Samtidigt som nya arbetstillfällen lättare kan uppstå 

när varor och tjänster kan säljas, distribueras och servas över nätet (Arntz et.al., 2016). 

Informationshanteringen och distribueringen i samhället har även påverkats av 

digitaliseringen. Dokument, nyheter och personlig information är idag tillgängliga i digitala 

format vilket innebär att stora mängder data kan analyseras, reproduceras och återanvändas. I 

takt med den tekniska utvecklingen blir datorer och andra digitala verktyg billigare och 

effektivare vilket möjliggör fler redskap och skapar stor betydelse för företags verksamheter.  

Företag kan med hjälp av kund- och transaktionsdata idag fatta beslut som är välgrundade och 

korrekta som post-digitaliseringen inte var möjliga att nå/uppnå/få fram i samma utsträckning. 

Denna metod kallas för big data och utgörs av digitalt lagrad information (Heyman, Norbäck 

& Persson, 2016).  
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2.2   Informatörprofessionens framväxt  

År 1986 publicerades en rapport, Informatörer i Sverige, där fältet information diskuterades 

med utgångspunkt i bland annat de yrkesverksamma på fältet och dess arbetsuppgifter 

(Lindahl, Magnusson-Lindén & Weibull, 1986). Författarna till rapporten urskiljer tre, delvis 

sammanfallande, delvis åtskilda områden inom fältet: journalistik, information och 

marknadsföring. Journalistens uppgift består av att kritiskt granska och förmedla fakta och 

opinioner, informatören ska förmedla vidare partiers, organisationers och företags budskap till 

allmänheten och marknadsförarens uppgift är att sälja in något. I rapporten skriver författarna 

att det går att återfinna en tydlig gemensam kunskapsbas för samtliga yrkesområden, 

masskommunikation i bred mening, men yrkesrollerna har olika inriktningar i tillämpningen. 

Lindahl, Magnusson-Lindén och Weibull (1986) skriver vidare i rapporten att 

utvecklingsmässigt har områdena information och marknadsföring i stora drag varit 

sammanflätade under 1950-60-talen men att det därefter skett en professionalisering av 

yrkesrollerna som bidragit till att det glidit isär. Under 1970-talet framträdde en alltmer 

konkurrerande syn på samhällsinformationen och därmed även de offentlig informatörerna, 

detta innefattade ett rationaliserings- och effektivitetstänkande och var då mer riktat mot 

serviceperspektivet. Informatörsrollen undergick därmed en förändring mot en tydligare 

betoning på den interna informationen men även mot opinionsbildning i bred mening. Detta 

medförde att samhällsinformationsperspektivet ersattes allt mer av marknads- och Public 

relations- perspektivet (Lindahl, Magnusson-Lindén & Weibull, 1986). 

 

2.3   Utvecklingen av kommunikationsbranschen  

I Sverige har journalistyrket på grund av den nya informationsteknologin undergått stora 

förändringar de senaste åren (Nygren, 2008). Främst har det förekommit stora nedskärningar i 

antalet anställda inom mediesektorn vilket har bidragit till att resurserna även begränsats. 

Mellan åren 1990 och 2005 minskade antalet anställda inom journalistyrket från 37000 

anställda till 31195 (Nygren, 2008). På grund av nedskärningen och begränsade resurser har 

närliggande branscher som kommunikationsbranschen och public relations (PR) fått nytt 

inflytande och en annan roll inom branschen. Kommunikations- och PR-branschen har sedan 

dess framväxt i mitten på 1990-talet i Sverige strävat efter en professionalisering av sin 

yrkesgrupp. Den professionella statusen skulle bidra till en mer erkänd yrkesgrupp inom 

branschen då yrkesfältet länge varit utsatt för diskussion. Under 1990-talet anses 

professionalismen ha ökat inom kommunikations- och PR-branschen och en anledning till 

detta tros bero på en generellt bättre utbildningsbakgrund (Larsson, 2005a & 2005b). I 
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yrkesfältet värderas variationen och bredden i de anställdas bakgrund, för en del rekryterare är 

en högre utbildningsnivå en självklarhet medan andra egenskaper anses vara av samma värde 

för andra rekryterare (Larsson 2005a).  

 
2.4   Kommunikationsbranschen idag  

Att särskilja yrkesrollerna åt ger kommunikatörer och informatörer en statusuppdatering av 

arbetsmarknadsläget men bidrar också till att klargöra vad som kan förväntas i framtida 

arbeten i frågan om arbetsuppgifter, utbildningskrav och kompetens-förfrågningar (Sundin, 

1995).  Kommunikations- och informationsyrkesrollerna har i samma takt utvecklats utifrån 

det växande behovet som kommit med informationssamhället vilket har inneburit att en 

förvirring i professionernas benämningar på marknaden. Kommunikatör som yrkesbenämning 

är relativt ungt och är i ständig förändring vilket kan vara en av orsakerna till att det finns 

svårigheter att identifiera konkreta arbetsuppgifter och definiera yrkesrollen (Sveriges 

Kommunikatörer, 2019). Problematiken görs synlig då professionernas benämningar verkar 

vara något otydligt formulerade i exempelvis jobbannonser online. Det framgår där att 

kommunikatörer och informatörer som besitter snarlika kompetenser, anses vara likvärdigt 

kvalificerade att söka till olika tjänster som kan innebär samma eller snarlika arbetsuppgifter i 

slutändan. Detta visar på stora svårigheter att särskilja yrkesroller och skapar utrymme för 

frågor om sammansmältningen av yrkesrollerna har ett direkt eller indirekt samband med 

digitaliseringen som fortsätter att expandera det nya medielandskapet. I takt med den 

explosionsartade utveckling och framväxt som omger informationssamhället och framförallt 

den teknologiska utvecklingen i form av internet och kravet på en snabbare uppdatering, kan 

detta ses ställa högre krav på både mottagaren och sändaren (Waters & Yamal, 2011). För att 

både nutida och framtida kommunikatörer ska motsvara arbetsmarknadens krav är det viktigt 

att urskilja samtliga roller inom medie- och kommunikationsbranschen samt att bevaka dess 

yrkesbeskrivningar. Idag föreligger det en kamp om människors uppmärksamhet och tid i det 

nya medielandskapet, där relevansen av ett meddelandet avgörs av mottagaren på grund av att 

det finns ett ökat informationsflöde och fler kommunikationskanaler. Högström (1999) 

skriver att det är svårare för aktörer inom branschen att veta vad som nått fram till mottagarna 

och om budskapen ens tagit sig igenom bruset. 
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3   Tidigare forskning 
Följande kapitel kommer redogöra för den tidigare forskningen på ämnet. I syfte att bredda 

mitt perspektiv, har jag i denna forskningsöversikt tagit fasta på befintlig forskning som 

behandlat platsannonser med avsikten att undersöka kompetens- och förändringsarbetet i 

respektive område. Sammantaget studerades en rapport, fyra vetenskapliga artiklar, en 

litterär källa och en studie. 

Digitaliseringen i form av internet och datorer berör idag i princip all mänsklig verksamhet, 

allt ifrån styrning av offentlig verksamhet till privat kommunikation. Med all ny teknik som 

når marknaden och integreras ökar tempot i samhället. Trots detta påvisas en avsaknad av 

etablerad forskning om ämnet och det återfinns endast ett fåtal studier som berör ämnet.  

 

Digitaliseringen och konvergerade medier har framkallat omfattande diskussioner om 

journalistikens framtida arbete och andra yrken inom mediebranschen. Trots att ämnet har 

berörts på flertalet olika vetenskapliga arenor eller praktiska debatter, påpekar Rintala och 

Suolanen (2005) att det återfinns endast ett fåtal rapporter om de faktiska konsekvenser som 

digitaliseringen medför till journalistiska yrken. Rintala och Suolanens (2005) studie 

baserades på en kvalitativ fallstudie som undersökte digitaliseringen av radio- och tv-

programsproduktionen och utgick från tre frågeställningar om hur digitaliseringen av 

produktionsteknologin påverkat arbetsbeskrivningarna, kompetensbehovet och villkoren i 

form av kvalité i arbetslivet. Studiens resultat poängterar att förändringen i 

arbetsbeskrivningen kan ske på följande tre sätt; genom en överföring av arbetsuppgifter från 

en tjänst till en annan. Genom att föra samman två eller flera tjänster till en alternativt genom 

att göra tillägg i den ursprungliga tjänsten med nya arbetsuppgifter (Rintala & Suolanen, 

2005).  

 

Sundin (1995) tar utgångspunkt för sin studie Informatören 1995; en studie av 

arbetsmarknadens förväntningar i platsannonser som återfanns i Dagens Nyheter och 

Svenska Journalistförbundets medlemsorgan Journalisten. Studien syftar till att undersöka och 

utvinna kunskap som senare kunde vara till användning för det dåvarande 

kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan för lärarutbildning och 

kommunikation i Jönköping. Genom att studera vilka tjänster som utannonserats i det första 

halvåret 1995 och fokusera på vilka arbetsuppgifter, kunskaper, utbildningskrav och 

personliga egenskaper som efterfrågas samt att den kartlägger vart arbetsmarknaden återfinns 
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samt vilka typer av arbetsgivare som söker informatörer. Från tidigare undersökningar och 

rapporter som gjorts inom fältet tog Sundin sitt utgångsläge i vilka krav och förväntningar 

som fanns på marknaden för att sedan sätta det i perspektiv till om det dåvarande 

kommunikationsvetenskapliga programmet i Jönköping motsvarade dessa. Sammanlagt består 

studiens empiriska material av närmre 300 platsannonser från den ovannämnda 

morgontidningen och branschtidningen. Det som går att utläsa från Sundins studie fokuserar 

på begreppet information, hur detta begrepp identifierades och definierades på olika sätt vilket 

bidrog till att informatörens yrkesroll såg olika ut och kunde innebära en skiftande prioritering 

av kompetenser som efterfrågades. Sammantaget opererar verksamhetsområdet i första hand 

med att planera, genomföra och utvärdera information av olika slag (Sundin, 1995). I frågorna 

kring utbildningskrav och kunskapsbas kunde Sundin konstatera att det varierade kraftigt i 

annonserna och beroende på den geografiska positionen för arbetet. Det gick att konstatera 

utifrån Sundins resultat att det återfanns en ökad efterfrågan i kunskaper som fokuserade på 

det redskap och verktyg som blivit ett allt större kriterium i tjänsten som informatörer.  

 
Till skillnad från Sundin (1995) studie riktar sig Lavignes (2016)  artikel åt en mer nationell 

syn genom att undersöka de kanadensiska lärosätenas platsannonser och utveckling. Lavignes 

(2016) artikel är resultatet av en innehållsanalys som utfördes på 223 jobbannonser riktade 

mot akademiska dekaners på kanadensiska universitet under tidsperioden 2011 till 2015. 

Studien syftade till att identifiera centrala teman och mönster som är relaterade till 

professionens jobb beskrivning i jobbannonser. Studien tar stöd i sitt metodval från flertalet 

andra forskares studier om jobbannonser och kombinerar både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Den kvalitativa analysen undersöker vilka specifika ord som används för varje kod, 

som exempel ledarstil, medan den kvantitativa analysen fokuserar på i vilken utsträckning 

dessa koder påträffades i hela materialet (Lavignes, 2016). För att studera sitt ämne har 

Lavignes (2016) klassificerat varje jobbannons i fem olika kategorier: rekryteringsföretag, 

provins, anmälnings år, fakultetstyp och institutionstyp. Dessa fem kategorier möjliggjorde en 

segmentering till de efterföljande analyser av hans empiriska material. Kategorierna blev i 

Lavignes studie de koder som undersöktes både kvalitativt och kvantitativt. För att 

komplettera sitt material, samlades information in om exempelvis mandatets varaktighet, 

beskrivningen av ansökan och institutionens beskrivning in som ytterligare koder. Den 

inledande uppsättning av koder styrde analysens deduktiva fas då vardera jobbannons 

analyseras och segment som hänvisade till någon av de fem initialkategorier kodades i 

enlighet med det (Lavignes, 2016). Lavignes (2016) resultat visade en genomgående 
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ofullständighet och tvetydiga beskrivningar där de akademiska ledarskapet som utgör 

dekaners arbete beskrivs som en kombination av administrativt ledarskap och en akademisk 

samhörighet. Den påvisade även de utbredda användandet av ett fåtal rekryterande företag 

och hur dessa tillsammans bildar och för vidare en tolkande bild av en akademisk dekan i 

jobbannonserna (Lavignes, 2016). Han anmärker också att denna form av studie, sällan har 

varit i fokus för vetenskapliga undersökningar bland högre utbildningar tidigare. Där det 

individuellt utgör en offentlig organisatorisk diskurs om de egenskaper som eftersträvas hos 

enskilda individer för specifika roller, men att kollektivt pekar detta på en större trend inom 

en sektor (Lavignes, 2016).  

 
I kontrast till tidigare studier, fokuserar George-Palilonis (2013) på den problematik som 

journalister ställs inför i dagens medielandskap och de faktum att problematiken verkar för att 

skapa en djupare förståelse av ämnet. Författaren poängterar i boken hur det blivit alltmer ett 

krav än en merit att hantera och producera på flertalet plattformar idag. Författaren tar upp 

aspekten att det inte råder någon tvekan över att det traditionella nyhetsorganisationer ständigt 

kämpar för att bevisa sin relevans i ett allt mer digital medielandskap. Konceptet om 

mediekonvergens, multimedia innehållsproduktion och ägarskap av korsplattformar lyfts fram 

och uppfattats som ett sätt för de framtida journalisterna att göra anspråk på (George-

Palilonis, 2013). Dessutom diskuterar Appelgren (2004) en aktuell frågan inom 

mediebranschen som handlar om att hantera mediekonvergensens effekter på industrin. 

Begreppet konvergens används för att beteckna den pågående omstruktureringen av 

medieföretag och för att beskriva deras förändrade villkor gällande medieinnehåll, 

distribution och konsumtion. Appelgren (2004) lyfter faktumet att flertalet forskare 

förespråkar att konvergens är ett resultat av en förändring mot ett mer modernt mediesamhälle 

medan andra forskare behandlar konvergenskonceptet som en indikation på själva processen 

mot en mer effektiv ledning av mediekedjan. Artikeln diskuterar olika definitioner av 

begreppet konvergens, både i ett historiskt perspektiv men även också hur det kan förstås 

utifrån samtida medier och kommunikationsforskning. Appelgren (2004) bygger sin studie på 

en litteraturforskning och slutsatsen riktar fokus mot konvergens som en process beroende av 

nuvarande omständigheter inom samhället, vilket kan anses argumentera att arbetsmarknaden 

och därmed yrkesrollerna och arbetsförhållanden inom mediebranschen genomgått en egen 

konvergens. Ytterligare en studie som granskat frågorna med anknytning till 

mediekonvergens är skriven av Huang, Davidson, Shreve, Davis, Bettendorf och Nair (2006). 

Forskarna till studien riktar sitt fokus mot den problematik inom mediebranschen som 
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uppkommit genom en konvergens. Detta inkluderar behovet av att uppdatera sin 

produktionskvalitet, nyhetspersonal, kompensation för multiplattformsproduktioner och skapa 

legitimitet för mediekonvergens. Huang et.al., (2006) studie är ett resultat av en undersökning 

som gjordes online i USA bland både sammanslagna och icke-sammanslagna dagstidningar 

och kommersiella tv-stationer. Med syfte att undersöka om och i vilken utsträckning dessa 

bekymmer berörde och delades av olika redaktörer, nyhetspersonal och nyhetsledare (Huang 

et.al., 2006). Genom en nationell undersökning bland nyhetspersonal och redaktörer, ombads 

respondenterna att fylla två versioner av en enkätundersökning med 16 frågor i varje 

formulär. Resultatet var omfattande och återspeglade bland annat journalisters behov av en 

teknisk uppdatering för att bättre kunna producera multiplattformsrapporteringen som läsarna 

efterfrågar. Samt att det kritiska tänkandet för framtida journaliststudenter fortfarande 

behöver prioriteras, men multimedieskrivnings- och produktionskompetenser bör prioriteras 

lika högt för att kunna leverera en grundligt motiverad och balanserad historia till allmänheten 

(Huang et.al., 2006).  

 

Sammanfattningsvis går det att förstå att informationssamhället medfört en digitaliseringen 

som inneburit en konvergens av plattformar och professioner inom informations-, 

kommunikations- och mediebranschen. Professionerna inom branschen har genomgått stora 

förändringar som den tidigare forskningen påpekar men tar även upp de faktum att 

utvecklingen och förändringen ännu inte verkar nått sitt slut. Den tidigare forskningen visar 

på att det råder en osäkerhet och tvetydighet i vad som kan förväntas och vad respektive 

yrkesroll innebär samt vilken roll denne har inom en organisation. Den lyfter även att andras 

uppfattning och tolkning av yrket speglas i hur yrket beskrivs i relevanta forum vilket hjälper 

till att sprida vidare den tolkande bilden av professionen. Den tidigare forskningen uppvisade 

tendenser kring hur professionerna definierades bidrog till hur yrkesrollerna sedan beskrivits i 

relevanta sammanhang. Ämnet har vid upprepade tillfällen studerats med utgångspunkt i 

journalistikens vardagliga arbete men påvisar fortfarande stora brister i forskningen riktade 

mot informatörs- och kommunikatörsbranschen. Eftersom professionerna har drastiskt 

utvecklats på grund av informationssamhällets framväxt innebär detta en ökning av 

plattformar, informationskanaler och en ökad efterfråga från allmänheten att hålla sig ständigt 

uppdaterade online. Denna studie siktar mot att besvara kunskapsluckan kring 

kommunikatörsrollens förändring och utveckling sett till en större samhällelig kontext. För att 

undersöka förändringen krävs det att studien blickar bakåt för att undersöka hur det har sett ut 

och jämföra utgångsläget med dagens klimat.  
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4   Teori 
I följande kapitel kommer det teoretiska ramverk presenteras vilket det empiriska materialet 

sedan analyserats utifrån. Teorikapitlet skildrar Castells nätverksteorier om utvecklingen av 

nätverkssamhällets och dess påverkan. 
 
4.1   Nätverkssamhällets framväxt 

Genom tekniken har dagens nätverkssamhälle fått möjligheterna att växa sig stark då 

informationsteknologiska revolutionen grundade sig i användandet av information för 

skapandet av ny kunskap inom fältet (Castells, 1999). Vidare skriver Castells (1999) att 

teknik är en strävan efter att förbättra sätt att utveckla och producera produkter, och att vi på 

detta vis ständigt hittar nya användningsområden för vår teknik. Eftersom vi inte sätter 

tekniken som fokusområde utan kunskapen bakom den. Genom att styra tekniken i 

nätverkssamhället istället för att bli styrd av den, kan vi användare ta kontroll över tekniken 

vilket gör vårt intellekt till en direkt produktivkraft i produktionssystemet (Castells, 1999). 

 

Ett nätverk i nätverkssamhället behöver inte nödvändigtvis innebära att det syftar till datorer 

som är kopplade till varandra utan det kan även innebära en produktionskedja som kopplar 

samman flertalet underleverantörer med varandra. Den gemensamma nämnaren i alla nätverk 

är att den består av ett antal förenade noder, vilket innebär att alla noder är mer eller mindre 

kopplade till varandra och kommunikationen skulle inte brytas om en nod skulle kopplas bort. 

Detta skriver Castells (1999) är grundläggande faktorn i vad som gör nätverkssamhället 

starkt, dynamiskt och öppet för förändring och innovation. Nätverkssamhället som Castells 

(1999) skriver om, handlar inte enbart om ekonomi och IT utan påverkar också makten och 

kulturen i vårt samhälle. Vad som tidigare kallats för kultur har frigjort sig från historien och 

geografin, som förmedlas i stor grad av elektroniska kommunikationsnät. För att göra sig hörd 

i dagens kultur, behöver politikerna synas och höras i medierna. Det är inte av samma värde 

vad partiet står för utan snarare vad dess ordförande och högt uppsatta tycker eftersom 

politikerna personifieras och väljs ut som ledare från partierna. I takt med nätverkssamhällets 

utveckling  har även vårt synsätt på rum och tid förändrats, i och med att stora globala företag 

delar upp sina verksamheter i världen vilket förändrar platsen som företaget finns på. Det är 

vad Castells kallar för flödesrum och innebär att platserna som företagen förhåller sig 

flytande. Beroende på nätverkets struktur och dess noder förändras detta flödesrum både i 

storlek och rum (Castells, 1999). I förändringen av rummet, skriver Castells (1999) att detta 

uppkom i samband med internets uppkomst där vi numera kan besöka olika delar av världen 
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från vårt egna hem. Med internets utbredning och dess förmåga att koppla sina användare fria 

från rummet behöver vi inte längre tid eftersom kommunikationen online är omedelbar och 

tidlös. Sekundära sociala grupper och territorier riskerar att utelämnas från utvecklingen som 

sker och blir därmed kvarlämnade när revolutionen fortskrider. Under flera årtusenden 

härskade naturen över kulturen som något okontrollerbart och utgjorde en ständig kamp för 

överlevnad, men med den industriella revolutionen vände balandes där människan kunde 

skapa sin egna kultur. Där naturen var människans att utnyttja vilket gjordes i hög hastighet 

fram till informationsålders ankomst, då fokus återigen riktades på naturens behov. Castells 

(1999) uttrycker sina tankar om att vi är på väg in i en ny tidsålder, där människan kommer 

leva i harmoni med naturen och denna kallar han för informationsåldern.   

 
4.2   Identiteternas kris i nätverkssamhället 

Vidare tar Castells (2000) utgångspunkt i frågan om våra identiteter i ett nätverkssamhälle där 

allt blivit globalt. Identitet är den process där mening skapas med grund i ett kulturellt attribut 

och där det är högst individuellt vilka attribut som vår identitet skall baseras på. Castells 

(2000) lyfter tre olika former som är avgörande i vår identitets uppbyggnad;  

Legitimerande identitet, som är införd av samhällets stora institutioner som ett sätt att 

framställa utförligare dominans över de olika sociala aktörer som rör sig inom institutioner, 

ett exempel på dessa sociala aktörer är kyrkan.  

Motståndsidentitet, berör främst de individer vars tillstånd eller position har nervärderats eller 

stigmatiserats av andra individer som besitter makt. Då byggs en motstånds- och 

överlevnadsvärn utifrån principer som motsäger de rådande i samhällets institutioner.  

Projektidentitet, innefattar de individer som bygger en ny identitet som innebär att de 

omdefinierar deras position i samhället och eftersträvar en hel omvandling av samhället till 

något som anses passa dessa individer bättre.   

 

Till följd av nätverkssamhällets uppkomst har källorna till den legitimerade identiteten blivit 

allt färre då nationalstaten idag tappat mycket mark. Förmågan att följa med i de globala 

informationsnätverken har varit icke existerande och i försöket att ge sig ut på den globala 

marknaden har följden istället blivit att de lokalt förankrade väljare har gått förlorade 

(Castells, 2000).  I ett försök att göra staten mindre byråkratisk och anamma 

nätverkstänkandet privatiserades offentliga institutioner men detta medförde försämrade 

livsvillkor för många medborgare. Som resultat tonades vikten av arbetarrörelsen ner på 

grund av dess oförmåga att anpassa sig till nätverkstänkandet. 
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I det nya nätverkssamhället påstår Castells (2000) att projektidentiteten hade störst potential 

att överleva då den inte fokuserade på att förändra samhället för någon specifik del utan 

siktade på en helhetsförändring. För att exemplifiera detta påstående skriver Castells (2000) 

om kvinnornas och andras kamp för den sexuella identitetens befrielse, som ledde till att 

patriarkatet undergrävdes och ett könsneutralt tänkande influerade institutionerna.  Castells 

påpekar att nätverkssamhället gav upphov för dessa grupper att gro.  I ett samhälle som består 

av flödesrum utövas inte den nya makten på en specifik plats med en grupp av specifika 

individer utan finns tillgänglig inom alla och blir en funktion av en ändlös strid om samhällets 

olika kulturella koder (Castells, 2000). Dock beskrivs två olika slag av ledare, som Castells 

kallar för agenter vars huvuduppgift var att inspirera människor och uppmana dessa att själva 

vilja förändra de aktuella kulturella koder som existerade. Den första agenten som beskrivs i 

Castells bok benämns som profeterna som ska föra folkets talan. De ska verka som vägvisare 

i kampen genom att bekräfta värderingarna som råder och blir på det viset en symbol för 

kampen. Den andra agenten som nämns refererar inte till en enskild person utan som en 

decentraliserad, nätverksstrukturerad form för organisationer. Denna agent producerar och 

sprider kulturella koder genom diverse nätverk med uppmaningen att förändra människors 

tankebanor. Vidare skriver Castells (2000) att framtidens samhällsförändringar inte kommer 

ske synbart eller våldsamt utan genom en långsam integration som går omärkt förbi tills den 

slutligen blir så pass naturlig att ingen skulle ifrågasätta den. 

 

4.3   Informationskapitalismens svarta hål  

I takt med dess utveckling och integreringen av nätverkssamhället och globaliseringen 

tenderade allt fler individer och grupper att uteslutas. De individer som hade möjlighet att 

följa med i utvecklingen blev också alltmer isolerade på grund av den individualiseringen av 

arbete som skedde av följd av nätverkssamhället (Castells, 2007). Som konsekvens av att 

statliga institutioner miste mark till det nätverksbaserade samhället, miste det samtidigt 

förmågan att kontrollera och reglera skillnaderna mellan de fattiga och rika. Världen 

reducerades till två skilda grupperingar, den första världen bestod av länder och regioner som 

följt med i nätverkssamhällets framväxt (Castells, 2007). På grund av de nya platser och tider 

som internetet har bidragit med blir klyftan mellan de som är en del av nätverkssamhället och 

de som inte är med ännu större. Detta gör att en fjärde värld uppstår som inte längre har en 

betydelse i nätverkssamhällets planer (Castells, 1999). Den fjärde världen inkluderade de som 

inte följt med i utvecklingen och isolerades i vad Castells (2000) kallar för 
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informationskapitalismens svarta hål. Informationsteknologin och den teknologiska 

utveckling i allmänt spelar en viktig roll i resonemanget om människan beteende och 

nätverkens framväxt. Teknologin och samhället utvecklades fristående från varandra 

samtidigt som den kan anses vara sammankopplad, då tekniken också är en del av samhället 

och analyseras utifrån sin tekniska funktion och status. Castells (2000) poängterar vid sidan 

av kapitalismen och industrialiseringen som produktionsfaktorer blir den nya 

”informationalismen”  kontexter i de nya sociala strukturer. Detta kan ses utifrån teorin och 

resonemanget att samhällen struktureras runt historiskt bestämda relationer mellan 

människans handlande med materia i syfte att konsumera och erhålla en produkt (produktion), 

människans handlande med sig själv i relation till den sociala miljön (erfarenhet) och vissa 

subjekts handlande med samhällets institutioners förstärkande agerande i processen att 

påtvinga andra subjekt sin vilja (makt) (Castells, 2000).  

 

En annan teoretiker som diskuterar relevansen av Castells teorier om nätverkssamhället i 

relation till dagens medielandskap är Smith (2013). Inträdet av informations- och 

kommunikationsteknologin har inneburit en hel del förändringar och varit revolutionerande 

för samhället sedan Castells (1999) först lyfte informationssamhället framväxt och påverkan.  

Oavsett benämning på tidseran, informationsålder eller nätverkssamhälle, har den inneburit en 

enorm ökning av information. Den har också medfört ändrade rutiner för individerna som har 

kunskapen och tillgången till datorer och internetuppkoppling, där det öppnat upp nya 

möjligheter att kommunicera med andra eller sköta enklare ärenden. Det har således inneburit 

ändrade rutiner i arbetslivet då en stor del av både yrkena och arbetsuppgifterna blivit 

digitaliserade vilket har inneburit ett allt högre krav på datorkunskaper från arbetsgivare. 

Smith (2013) påvisar två utmaningar för människor verksamma inom vad han benämner som 

socialt arbete. Först behöver de skapa förståelse och grepp om nätverkssamhällets dynamik 

och vilka strukturer som utgör den. För det andra, ska individerna kunna konstruera sociala 

insatser baserat på en kompetent analys och med klienternas bästa i åtanke (Smith, 2013). 

Dessutom skriver Smith (2013) att socialt arbete behöver hantera de kulturella och 

ekonomiska utmaningar som digitaliseringen konstruerat, vilket även inkluderar förändringen 

i hur vi kommunicerar. Smith (2013) går vidare med att lyfta fram Castells (2000) tes om 

nätverket som en central faktor som format om samhället och därmed också hur dess sociala 

relationer ser ut. Som Castells (2000) påpekade, utgår Smith (2013) således också i det 

faktum att människan alltid interagerat med andra men på grund av det sociala nätverkens 

digitaliseringen, har detta skapat ojämlika sociala kontexter. 
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5   Metod 
I detta kapitel redogörs studiens metodologiska angreppssätt. Inledningsvis behandlas 

studiens forskningsansats följt av en redogörelse för analysmetoden, material, urval och 

studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med en kortfattad metoddiskussion. Sammanlagt 

analyserades 68 stycken platsannonser från Arbetsförmedlingens platsbank.  

 

5.1   Forskningsansats 

Begreppet metod kan definieras som ett redskap som används för att lösa problem och komma 

fram till ny kunskap om något. Ett centralt kriterium inom kvalitativa metoder är det fokus på 

öppen och mångtydig empiri. Den kvalitativa forskningen tillåter mångtydighet i frågor om 

tolkningsmöjligheter och i konstruerandet av vad som studeras utifrån forskaren (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Med andra ord innebär det att tolkningen hamnar i centrum för studien. 

Vilket betyder att mina uppfattningar och tolkningar som forskare är utgångspunkten för 

fenomenet. Den kvalitativa metoden strävar inte, till skillnad mot en kvantitativ metod att 

kvantifiera utan beskriver textinnehållet på ett mer systematiskt sätt (Bergström & Boréus, 

2005).  Studiens bidrag till fältet utförs med förhoppningen att bidra med en ökad förståelse 

av kommunikatörsrollens utveckling i en digitaliserad arbetsmarknad och ämnar att påvisa 

eventuella likheter och skillnader genom en jämförande resultatanalys med en studie som 

utfördes 1995.  

 

5.2   Analysmetod  
Studien har genomförts med en tematiskt analys som utgått från en induktiv metod vilket 

resulterat i att analysen utgått från det empiriska materialet. En induktiv (bottom-up) tematisk 

analys innebär att forskaren arbetar utan några förutbestämda ramar vilket betyder att 

analysen styrs av det empiriska material som samlats in och görs synlig genom hela analysen 

(Braun & Clarkes, 2006). För att identifiera eventuella teman och mönster i texter har 

analysen utgått från Braun och Clarkes (2006) sex faser för tematiskt analys som kommer 

presenteras nedan. Till denna forskning är helheten speciellt intressant men genom att studera 

mitt empiriska material separat kommer det i slutändan kunna besvara de övergripande 

frågeställningar som studien bygger på.  
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•   Bekanta sig med insamlat material 

Utvalda platsannonser lästes grundligt för att skapa en övergripande uppfattning av 

materialet. Intressanta delar av materialet började i detta skedde att identifieras. 

•   Generera initiala mönster 

Materialet granskades för att identifiera initiala mönster och för att göra 

råmaterialet mer hanterbart. Detta steg verkade även i förebyggande syfte till nästa 

steg genom att det synliggjorde eventuellt sammankopplingar i platsannonserna. 

•   Söka efter teman 

Genom att se över materialet ytterligare och söka efter mönster som kunde 

identifierades, dessa kunde därefter kategoriseras under de övergripande teman 

inför senare analys av materialet.  

•   Granska teman 

I detta steg granskades de teman som framkommit för att ytterligare bryta ner 

materialet vilket möjliggjorde att endast relevanta teman bevarades till analysen.  

•   Definiera och namnge teman 

Detta steg innebar att definiera grunderna i varje tema och därefter namnge dessa. 

För att påvisa en tydlig uppbyggnad till den jämförande analysen, namngavs de 

identifierade teman utifrån kategoriseringen som Sundin gjorde 1995.   

•   Producera rapport  

De slutgiltiga teman strukturerades sedan upp i en naturlig följd och presenterades 

med tillhörande analys i studies resultat och analysdel. 

 

Stegen som presenterats ovan från Braun och Clarkes (2006) har använts för att tematisera 

mitt empiriska material. De slutgiltiga teman som kunde identifierats till analysen är följande; 

Arbetsuppgifter, Kunskaper och egenskaper samt Utbildningskrav. 

 

5.3   Material 
Studien omfattar platsannonser publicerade på Arbetsförmedlingens platsbank under 

tidsperioden 9/1- 3/5 2019. Det slutgiltiga antalet blev 68 stycken relevanta platsannonser 

som tagits fram genom användandet av sökorden kommunikatör och informatör. För att skapa 

en god överblick och transparens av materialet som resultatet och analysen grundat sig i har 

nedan tabell tagits fram som innefattar en kort introduktion av vardera platsannons.  
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Tjänstetitel  Arbetsgivare Yrkeskategori   
Webbredaktör Region Öst JM Region Öst Webbansvarig/Webbstrateg 
Webbansvarig 
kommunikatör till 
Datainspektionen 

Datainspektionen Informatör/kommunikatör 

Vikarierande kommunikatör 
75% 

Umeå universitet, 
Humanistisk fakultet 

Informatör/kommunikatör 

Vi söker en driven 
kommunikatör 

Region Blekinge, 
Kommunikationsenheten 

Informatör/kommunikatör 

Två kommunikatörer till 
Stockholms Studentbostäder! 

Isaksson Rekrytering & 
Bemanning AB 

Marknadskommunikatör 

Senior Campaign Manager 
till Eniro 

Academic Work Marknadsförare 

Sedermera Fondkommission 
söker medarbetare med fokus 
på kommunikation 

Poolia Malmö AB Marknadskommunikatör 

Samhällsengagerad 
kommunikatör och 
projektledare 

Sveriges konsumenter Informatör/kommunikatör 

Projektkommunikatör 
  

Academic Work Informationsassistent 

Presskommunikatör till 
kommunikationsavdelningen, 
Stadsledningskontoret 

Umeå kommun, 
Stadsledning, 
Kommunikation 

Informatör/kommunikatör 

Pressansvarig/ 
Kommunikationsstrateg 

Sundbybergs stad Kommunikationsstrateg 

Pressansvarig med tolk- och 
översättaruppgifter  

Regeringskansliet, 
Ambassaden Moskva  

Informatör/kommunikatör 

Nyfiken kommunikatör 
 

Transportstyrelsen Borlänge Informatör/kommunikatör 

Nyfiken kommunikatör Transportstyrelsen Örebro Informatör/kommunikatör 
Marketing Communication 
Manager – 005DB9 

Schneider Electric Marknadskommunikatör 

Marketing Communication 
Manager – 005DB9 

Regus Business Centres Marknadskommunikatör 

Market Communication 
Manager, ROL Jönköping  

ROL AB Marknadskommunikatör 

Linas Matkasse söker 
Content Manager 

Carolinas Matkasse AB Marknadsförare 

Kriskommunikatör Länsstyrelsen i Stockholm Informatör/kommunikatör 
Kreativ kommunikatör, 
Marinmuseum 

Statens Maritima Museer Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör/informatör Fempowerment Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör till statlig 
myndighet 

Manpower Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör till projektet 
Strategisk 
kompetensförsörjning 
Fyrbodal 

Fyrbodals kommunalförbund  Informatör/kommunikatör 
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Kommunikatör till 
myndighet på Söder 

Manpower Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör till 
myndighet inom 
mediaområdet 

Jurek rekrytering & 
bemanning AB 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör till 
myndighet i Stockholm 

Poolia Office Professionals 
AB 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör till 
koncernkontoret 

Koncernstab kommunikation 
& externa relationer, 
varumärke och media 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör till 
granskande myndighet!  

Perido AB Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör med 
projektledarerfarenhet 
(tidsbegränsad anställning) 

Stockholms universitet Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör med 
inriktning på samhällsnyttig 
Internet of Things (IoT) 

Uppsala universitet, Uppsala 
universitet Innovation (UU 
Innovation) 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör med fokus på 
internationella frågor för 
målgruppen 18-30 år 

Svenska Kyrkan, 
Internationella avdelningen 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör inriktning 
internkommunikation, 
Stockholm 

Aspia Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör inriktning 
förändringskommunikation, 
Stockholm 

Aspia  Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör för Sveriges 
bästa offentliga arbetsgivare 

Koncernstab kommunikation 
& externa relationer, 
varumärke och media 

 Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör för 
samhällsentreprenörskap  

Tillväxtverket Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör 100% LU, Lunds universitets 
kultur- och 
museiverksamheter, 
Skissernas Museum 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör 
(tidsbegränsad anställning) 

Stockholms universitet Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör // Holy 
Greens // Malmö 

Holy Greens  Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör Svenska Kyrkan i Kalmar Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör Skogsstyrelsen Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör – 
samhällsbyggnad 50% 

Simrishamns kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltning 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör Region Uppsala Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör Mörbylånga kommun Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör Myndigheten för ungdoms- 

civilsamhällesfrågor, MUCF 
Informatör/kommunikatör 
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Kommunikatör Länsstyrelsen Västmanland 
län, Avdelning för stöd och 
utveckling 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör Lunds kommun, 
kommunkontoret 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör Kulturförvaltningen Informatör/kommunikatör 
Kommunikatör Grästorps kommun, allmän 

verksamhet 
Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör  Chalmers Tekniska Högskola 
AB 

Informatör/kommunikatör 

Kommunikatör – arbeta i 
politikens centrum 

Regeringskansliet  Informatör/kommunikatör 

Kommunikationschef Göteborgs Stad, SDF 
Angered 

Informationschef/kommunikationschef 

Junior copywriter och 
kommunikatör till Mathem 

Mathem Copywriter 

Intern 
kommunikationsansvarig – 
Stockholm 

WSP Sverige Marknadskommunikatör 

Initiativrik kommunikatör 
sökes till myndighet i 
Stockholm 

Bemannia Informatör/kommunikatör 

Hej marknadssupport! Eskilstuna Strängnäs Energi 
och Miljö AB 

Marknadskommunikatör  

Hej kommunikatör! Eskilstuna Strängnäs Energi 
och Miljö AB 

Informatör/kommunikatör 

Forskningskommunikatör Polarforskningssekretariatet Informatör/kommunikatör 
Formsäker kommunikatör Transportstyrelsen, Borlänge Informatör/kommunikatör 
Formsäker kommunikatör Transportstyrelsen, 

Norrköping 
Informatör/kommunikatör 

Erfaren kommunikatör till 
kommunikationsavdelningen 
i Stockholm 

Försäkringskassan Informatör/kommunikatör 

Enhetskommunikatör Försvarsmakten Informatör/kommunikatör 
Employer branding & Talent 
management specialist 

Hemfrid i Sverige AB Marknadsförare 

eCommerce digital 
coordinator till Samsung  

Placera Personal AB Marknadskoordinator 

Digital media manager Savback Helicopters AB Marknadskommunikatör 
Digital 
marknadskommunikatör till 
Siemens Healthineers 

Placera Personal AB Marknadskoordinator  

Dalhalla söker digital 
kommunikatör  

Rättvik Event AB Marknadskommunikatör 

Communication specialist at 
Epiroc Drilling Tools AB 

Adecco Sweden AB Informatör/kommunikatör 

Bostads AB Poseidon söker 
kommunikatör  

Huvudkontor Informatör/kommunikatör 

Bilaga 1.  
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5.4   Urval och avgränsningar 

Urvalet består av platsannonser som riktar sig mot kommunikatörsyrket och informatöryrket 

som med hjälp av sökord, sparats ner i form PDF-filer från Arbetsförmedlingens 

platsbankstjänst. Urvalet av annonser till undersökningen har skett genom att studera 

tjänstetitlarna och arbetsbeskrivningarna med fokusområdet på arbetsuppgifter, 

utbildningskrav samt kunskaper och egenskaper. Det innebär att urvalet har grundats i ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval används för att skapa en djupare förståelse och kunskap 

där undersökaren själv bestämmer sitt urval, ett homogent urval innebär att det inte finns 

några större inre skillnader inom urvalet (Bryman, 2011).  

 

Vid en första anblick i Arbetsförmedlingens databasen framgick ett resultat på 514 annonser 

riktade mot kommunikatörer samt 12 annonser riktade mot informatörer från platsbanken. 

Emellertid ansågs exempelvis inga platsannonser med enbart gymnasiekompetens som en 

relevant annons att analysera till studien. I analysarbetet av platsannonserna framkom det att 

majoriteten av annonserna som berörde sökorden var riktade mot andra yrken vilket 

resulterade i ett stort bortfall. Då det i arbetsbeskrivningen framkom att tjänsten riktade sig 

mot individer med ”en god kommunikativ förmåga” eller ”en god kommunikatör” vilket inte 

överensstämmer mer studiens syfte. Då denna studie avser att undersöka platsannonser med 

en direkt anknytning till kommunikatörer och informatörer har övriga tjänster valts bort med 

anledning att dessa inte ansetts vara relevant i forskningen. Detta inkluderar de annonser som 

visats som resultat i platsbanken med sökordet kommunikatör eller informatör men som i 

beskrivningen, visats tillhöra andra professioner som exempelvis ingenjör, sjuksköterska eller 

projektledning. Denna studie skiljer sig därmed från undersökningen av Sundin (1995) som 

enbart utgick ifrån platsannonser tagna från Dagens Nyheter och Svenska 

Journalistförbundets medlemsorgan Journalisten, som under den aktuella perioden var en 

rikstäckande morgontidning och branschtidning som behandlade platsannonser.   

 

5.5   Metoddiskussion  

En tematisk analys fokuserar på att identifiera mönster (teman) i data (empiriskt material) och 

beskriver dessa i rika beskrivningar. En tematisk analys kan ses som en grundmetod för 

kvalitativ analys. Genom sin teoretiska frihet som en tematisk analys innebär, erbjuder det ett 

flexibelt och användbart forskningsverktyg som potentiellt kan ge en detaljerad men komplex 

redovisning av ens material (Braun & Clarke, 2006). Den innehållet ett visst mått av 
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interpretation och det olika stegen i analysen ska klargöras tydligt där den teoretisk 

inramningen ska framgå. I en tematisk analys krävs det att forskaren ska vara aktiv i arbete, 

detta ska framgå tydligt att resultatet av analysen är en produkt av en aktiv forskare. Metoden 

strukturerade tillvägagångssätt har passat väl in för att bearbeta materialet samt i 

uppbyggnaden av resultat och analys. En av fördelarna med att använda en tematisk analys är 

att det ger större flexibilitet i metoden samt att resultaten ofta blir enkla att förmedla och 

förstå för allmänheten. Vilket passar bra in till studien eftersom läsaren behöver förstå 

resultaten som presenteras först för att förstå sig på den jämförande resultatanalysen med 

studien från 1995. Eventuella nackdelar med metoden är att det kan vara att 

tolkningsutrymmet kan begränsas någorlunda om analysen inte utgår från en bakomliggande 

teori, vilket denna studie har avsett att utgå från Castells teorier om nätverkssamhället.  
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6   Resultat och analys 
I följande kapitel kommer resultatet från de empiriska materialet presenteras utifrån de teman 

och mönster som identifierade. För att besvara den övergripande frågeställningen om hur 

kommunikatörsyrket har förändrats under det senaste 25 åren, har resultatet delats upp 

utifrån studiens tre delfrågeställningar som berör: arbetsuppgifter, kunskaper och egenskaper 

samt utbildningskrav. Rubrikerna i detta kapitel är ordnade på följande sätt för att underlätta 

läsningen och uppvisa strukturen i analysarbetet.  

 
6.1   Arbetsuppgifter  

Arbetsbeskrivningen från det utannonserade kommunikatörs- och informatörstjänsterna 

beskriver en bred och inkomplett bild av professionens vardagliga arbetsuppgifter. Uppgifter 

som berör kommunikationen inom organisationen, formuleras i många fall inte konkret vilket 

ger en förvirrande bild av vad ansvarsområdet verkligen består av. I 53 av 68 fall återfanns 

det arbetsuppgifter som tydde på projektledning, strategiplanering och 

kommunikationsaktiviteter men dessa saknade dock någon vidare förklaring på vad detta 

innebär. I åtta platsannonser efterfrågades en kommunikatör med fokusområde på 

kriskommunikation och krishanteringsarbete men det återgavs ingen konkret 

arbetsbeskrivning. Citaten nedan exemplifierar den komplexa bild av yrket som återges i 

arbetsbeskrivningarna. 

  

”I en eventuell krissituation har informationsansvarige en mycket viktig nyckelfunktion” 

(Kommunikatör, Grästorps kommun. Allmän verksamhet). 

  

”Du kommer att arbeta med kommunikationsstöd till hela organisationen och vara ansvarig 

för kommunikationen i större och mindre projekt” (Kommunikatör, Skogsstyrelsen). 

  

Beskrivningen ger inte individen som söker tjänsten någon konkret bild av tjänstens 

arbetsuppgifter och skulle kunna variera beroende på tidigare erfarenheter eller förförståelse 

av branschen. Arbetsuppgifterna som återfanns fokuserade mycket på den digitala och sociala 

kommunikationen inom organisationerna. Både i att producera och publicera innehåll men 

även att vara ansvarig för eventuell uppföljningen av mottagande från allmänheten. 

Platsannonsernas beskrivningar av arbetsområden och uppgifter ger en komplex bild av yrket. 

  



 - 23 - 

”Du arbetar med produktion av text och form som grund för alla kommunikativa lösningar, 

oavsett kanal och anpassar din stil efter olika målgrupper. Du ser webben som det självklara 

navet i all kommunikation och skapar kreativa koncept och idéer, samt text och bild” (Kreativ 

kommunikatör, Statens Maritima Museer).   

  

”Ditt uppdrag blir att producera, koordinera och publicera innehåll i våra digitala och 

sociala  kanaler – från idé till färdig produkt.” (Kommunikatör, Isaksson Rekrytering & 

Bemanning AB för Stockholms Studentbostäder). 

  

Emellertid gav ingen av de 68 arbetsbeskrivningarna någon utförlig eller konkret förklaring 

på vad ovan arbetsuppgifter egentligen skulle innebära för individen. Istället återspeglades en 

bred blandning av uppgifter förknippade med sociala medier, kampanjer, budskap, 

strategiarbete, leda mässor eller ansvara för krishanteringsarbete på organisationen. 

 

Det framkom mönster i tjänsten som informationsassistent där individen förväntades erhålla 

samma typ av utbildning, arbetsuppgifter och kunskaper som platsannonserna riktade mot en 

informatör eller kommunikatör. Det gjordes synligt i det utannonserade platsannonserna där 

tjänstetiteln adresserar en projektkommunikatör medan yrkeskategorin tilltalade en 

informationsassistent.  

 

”Du har ansvar för information, administration, kontakt med olika leverantörer och 

medverkan med både en koordinerande och operativ funktion” (Projektkommunikatör, 

Academic Work) 

 

Att en utannonserad platsannons riktade sig mot flera yrkeskategorier återfanns i flertalet 

olika annonser. Exempelvis i tjänsten nedan som efterfrågar en marknadsförare men 

formulerar arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna på följande vis att den kan förefalla 

flera yrkeskategorier.  

 

”I din roll som Content Manager kommer du vara ytterst ansvarig för framtagandet av 

marknadsföringsmaterial till Linas Matkasses samtliga plattformar. Detta inkluderar innehåll 

till vår hemsida, email, trycksaker, sociala medier samt reportage” (Linas Matkasse söker 

Content Manager, Carolinas Matkasse AB).  
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6.2   Kunskaper och egenskaper  

Det framkom i resultatet av de utannonserade platsannonserna att det fanns en övervägande 

majoritet som efterfrågade individer med stor kunskap om datorer, sociala medier och diverse 

analysverktyg. Individen skulle även besitta goda skriftliga och språkliga kunskaper i både 

svenska och engelska samt vara en skicklig skribent. Hur begreppet kommunikation eller 

kommunikatör definierades i platsannonsen, avgjorde prioriteringen i efterfrågan av 

kunskaper och egenskaper hos individen. Endast ett fåtal platsannonser visade någon form av 

intresse för individens personliga egenskaper, dock gick det att urskilja ett fokus på individens 

egenskaper i relation till arbetsuppgifter och roll inom organisationen. 

 

”Din förmåga att växla mellan arbetsuppgifter, prioritera och samtidigt hålla ordning och 

reda är starka egenskaper hos dig” (Kreativ kommunikatör, Statens Maritima museer).  

 

Resultatet visade också en skiftande efterfråga av spetskompetenser där de digitala 

kunskaperna beskrivs mer som ett krav än kriterium vilket återspeglas i listan med program, 

verktyg och redskap som formulerades i arbetsbeskrivningen.  

 

”Du bör ha erfarenhet av vanligt förekommande verktyg för en kommunikatör, exempel: 

InDesign, Officepaketet och webbpubliceringsverktyg” (Presskommunikatör till 

Kommunikationsavdelning, Stadsledningskontoret. Umeå Kommun) 

 

”Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis InDesign, Photoshop) samt 

webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)” (Kommunikatör sökts till 

granskande myndighet! Perido AB). 

 

Några återkommande mönster som återfanns i det utannonserade platsannonserna bland 

kunskaper och egenskaper var att individen som efterfrågades skulle vara självgående i sitt 

arbete. Individen skulle vara samarbetsvillig och en god lagspelare samt vara drivande i både 

arbetet och som person. Detta påvisades när 19 platsannonser sökte en självgående individ, 24 

stycken fokuserade på att individen skulle vara samarbetsvillig, samarbeta bra med andra eller 

vara prestigelös och bra på att samarbeta. Samt i 14 platsannonser efterfrågades en individ 

som var driven, drivande och målmedveten i sitt arbete och personlighet. 
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”Vi vill att du är drivande, självgående och ansvarstagande” (Formsäker kommunikatör, 

Transportstyrelsen Borlänge) 

 

”Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och uttrycka dig i grupp” (Formsäker 

kommunikatör, Transportstyrelsen Borlänge) 

 

”Du är nyfiken, initiativrik och har förmågan att arbeta självständigt” (Kommunikatör, 

Grästorps kommun, Allmän verksamhet) 

 

”Det är viktigt att vara drivande, självgående, ansvarstagande, ha förmåga att själv 

prioritera och ta ansvar samt vara lyhörd, tydlig och öppen…” (Kommunikatör för statlig 

myndighet, Manpower). 

 

”Som person bör du vara strukturerad och självgående med stort eget driv och egen 

motivation för uppgifterna” (Digital Media Manager, Savback Helicopters AB). 

 

6.3   Utbildningskrav 

Kravet på en högre utbildning var återkommande i platsannonserna, dock påträffades det 

flertalet gånger en tvetydighet i vilken utbildning som var av intresse för organisationen. I 51 

utannonserade platsannonser efterfrågades en eftergymnasial utbildning i kommunikation, 

oftast var utbildningskravet inte reglerat till endast en utbildning utan formulerades i 

punktlistor med flertalet olika utbildningar som ansågs vara relevanta. Av de 68 

utannonserade platsannonser som granskades, var det endast 6 stycken annonser som inte 

hade formulerat ett utbildningskrav vilket innebär att ingen eftergymnasial utbildning ansågs 

vara ett kriterium för att ansöka om tjänsten. Resultatet visade också att 17 av 68 annonser 

sökte specifikt efter en individ som tagit examen från en medie- och 

kommunikationsvetenskaplig utbildning. 

 

” Akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller 
annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig” (Kommunikatör, MUCF).  

 

” Grundläggande krav är en relevant akademisk utbildning inom medie- och 

kommunikationsvetenskap eller motsvarande kunskap eller erfarenhet som vi bedömer är 

likvärdig. Om du har högskoleutbildning med inriktning på journalistik och/eller 
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marknadsföring och/eller digital kommunikation ser vi det som meriterande.” 

(Kommunikatör 100%, Lunds universitets kultur- och museiverksamheter).  

Det framgår det inte vad arbetsgivarna räknar som en motsvarande utbildning eller vad en 

eftergymnasial utbildning inom relevant område innebär mer konkret. Då flera 

arbetsuppgifterna som återfanns i informatörs- och kommunikatörstjänsterna var beskrivna att 

passa individer som utbildat sig både inom medie- och kommunikationsvetenskap, 

journalistik eller marknadsföring. Endast en av de 68 platsannonserna sökte en kommunikatör 

med eftergymnasial utbildning i Human Resources (HR) eller marknadsföring. 

 
 
Det identifierades ytterligare skillnader i platsannonserna angående utbildningskraven på en 

informatör/kommunikatör eller en marknadskoordinator och marknadskommunikatör. 

Utbildningskraven i platsannonserna riktade mot marknadskommunikatörer och 

marknadskoordinatorer formulerades på ett bredare och ospecificerat sätt med utgångspunkt i 

antingen marknadsföring eller kommunikationsutbildningar.  

 

”För att passa in i rollen ser vi följande bakgrund som lämplig. Eftergymnasial utbildning 

inom marknadsföring/kommunikation” (Digital marknadskommunikatör till Siemens 

Healthineers, Placera Personal AB) 

 

Citatet ger ingen klarhet i vilken typ av utbildning som efterfrågas. Om tjänsten riktar sig mot 

en individ som slutfört en marknadsföringsutbildning, kommunikationsutbildning eller om en 

lämpad kandidat endast behöver ha läst kurser inom marknadsföring och kommunikation.  

 

Det återspeglar en förvirrad och oordnad bild av professionen som synliggörs genom olika  

benämningar som används i platsannonsen. I tjänstetiteln och arbetsbeskrivningen 

adresserades en marknadskommunikatör medan i yrkeskategorin riktades platsannonsen till 

en marknadskoordinator. Fyra av fyra utannonserade platsannonser som riktade sig mot 

marknadskommunikatörer var publicerade av samma företag, Placera Personal AB vilket kan 

förklara varför samtliga annonser formulerade samma kriterium på en högre utbildning.  
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7   Jämförande resultatanalys  
I detta kapitel presenteras en jämförande resultatanalys med Sundins studie från 1995. Med 

syftet att försöka besvara studiens första övergripande frågeställning med utgångspunkt i 

eventuella likheter och skillnader som identifierats. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

som avser att besvara studiens andra övergripande frågeställning om förändringarna som 

kommunikatörsrollen genomgått med utgångspunkt i Castells nätverksteorier. 

 

Förändringarna som tillkommit med digitaliseringen av professionen och därmed det 

tillhörande verktyg och arbetsuppgifter, skapar idag ett annorlunda utgångsläge än vad Sundin 

(1995) utgick ifrån. Till följd av informationssamhällets framväxt och den tekniska utveckling 

som informatörs- och kommunikatörsprofessionen påverkats av uppstår det helt nya 

förutsättningar i undersökningen av den komplexa arbetsbeskrivning som återfinns i 

platsannonser. Dagens arbetsmarknad skapar nya förutsättningar på vad de sökande ska ha för 

kvalifikationer, kunskaper, utbildningar och arbetsuppgifter vilket är synligt i vad som 

prioriterats i platsannonserna våren 2019 och det dåvarande platsannonserna i Sundins (1995) 

studie. 

 

Det som går att utläsa i platsannonserna är att det idag påvisas olika roller som en 

kommunikatör kan anta i en organisation utifrån Sveriges Kommunikatörers (2019) 

definitioner. Kommunikatörsprofessionens benämning och innebörd känns betydligt mer 

tvetydig idag då arbetsuppgifterna som återfanns, visar stor likheter med det arbetsuppgifter 

som Sundin (1995) återfann i sin studie för journalister och informatörsassistenter. 

Uppfattningen är att det råder en tveksamhet och förvirring i vad en kommunikatör egentligen 

gör och vilka krav som kan ställas på denna individ. Vilket resulterar i att kommunikatörens 

arbetsuppgifter beskrivs utifrån att denne ska innefatta och beröra alla områden i en 

kommunikationsverksamhet. En av det största skillnaderna gentemot Sundins (1995) studie 

och vad som kan utläsas idag är att antalet professioner inom informations- och 

kommunikationsbranschen har minskat drastiskt samtidigt som arbetsuppgifterna har utökats. 

Vilket skiljer sig från Sundins (1995) studie där arbetsuppgifterna var segmenterade under 

den tidsperioden i fler tjänster som exempelvis informationssekreterare, 

informationsassistenter, varuinformatör, projektledare och redaktörer. Det går även att 

identifiera många likheter med utgångsläget beskrivet av Sundin (1995). Exempelvis kvarstår 

arbetsuppgifter som att producera informationsmaterial, ansvara för kontakten med medier 
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samt planera och genomföra olika kampanjer eller strategier i dagens platsannonser. Detta 

stämmer överens med Sundins (1995) redogörelse om att det inte tillhörde ovanligheten att 

informatören förväntades planera och genomföra diverse mässor, event eller konferenser som 

en del av deras arbetsuppgifter. 

 

Ytterligare skillnader som kan identifieras framstår att vara i samband med den teknologiska 

utvecklingen som uppstått i informationssamhället och de uppgifter som tillkommit eller 

tagits bort på grund av tekniken. Exempelvis, framkom det från Sundins (1995) studie att 

informatören förväntades ansvara för att hålla kontakter med andra individer som hörde till 

arbetsuppgifterna, exempelvis kontakter med tryckerier, reklambyråer eller med media.  

Detta betraktas inte vara lika relevant för en kommunikatör i dagens medielandskap, då 

arbetsuppgifter som att producera och publicera innehåll till sociala och digitala plattformar 

inte anses vara ett ovanligt kriterium.  

 

Generellt påvisade resultatet i denna studie en skiftade beskrivning av det tilltänkta 

uppgifterna, till skillnad från Sundins (1995) studie där det uppmärksammades ett större fokus 

på den digital kommunikationen samt publiceringen på diverse plattformar.. Vidare framgår 

det att egenskaper som individerna besitter inte är av samma betydelse, utan att det har skiftat 

fokusområde från personlighetsdrag till vilka kompetenser individen har. Vidare förklarar 

Sundin (1995) att utbildningskravet varierade kraftigt och i de platsannonserna där en 

eftergymnasial utbildning efterfrågades, det var inte nödvändigtvis en utbildning inom 

informations- och kommunikationsvetenskap som efterfrågades. Vilket skiljer sig från vad 

som kan utläsas av platsannonserna i denna studie där endast 6 stycken tjänster inte krävde 

någon form av eftergymnasial utbildning men ställde krav på någon form av tidigare 

arbetslivserfarenhet som ansågs relevant till tjänsten.   

 

Avslutningsvis identifierades två återkommande ord i platsannonserna som står i kontrast med 

Sundins (1995) studie, vilket var att idag eftersöks en individ som kan ansvara, arbeta, 

utveckla eller förbättra en organisation både strategiskt och operativt. Rollen som 

kommunikatör innebär att du som individ både ska arbeta i förebyggande syfte men även vara 

den aktiva och verkställande rollen i många situationer. 
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7.1   Sammanfattning av resultat och analys 

Det framgår i resultatet att det idag förekommer en kamp om människors uppmärksamhet och 

tid i det nya medielandskapet där relevansen av ett meddelande, avgörs av mottagaren på 

grund av ett ökat informationsflöde och större utbud av kommunikationskanaler. I ett försök 

att förklara klimatet bland informatörs- och kommunikatörsprofessionens många 

arbetsuppgifter, går det att diskutera utifrån fenomenet att arbetsuppgifter inte längre är 

bundna till tid och rum som Castells (1999) beskriver som flödesrum. Vilket innebär att 

människan har blivit fri från rummet då kommunikationen är online och tidlös på grund av 

digitaliseringen. Castells (1999) skriver vidare i sin teori om nätverkssamhället, att vi 

fortsätter ständigt finna nya användningsområden för vår teknik. För att fortsätta utveckla och 

finna nya användningsområden för tekniken, behövs kompetenta individer som både kan 

bemästra och utveckla kunskapen bakom tekniken men även använda tekniken till dess fulla 

potential. Strävan att förbättra sätten vi utvecklar och producerar tjänster och produkter kan 

anses vara en bidragande faktor till varför professionens arbetsbeskrivning fortsätter att växa.  

Detta fenomen lyfter George-Palionis (2013) och skriver att i dagens medielandskap är det 

mer av ett krav än kriterium att vara verksam och aktiv på flertalet plattformar, vilket görs 

synligt i arbetsuppgifterna som identifierades i platsannonserna.  

 

Studien pekar på som Castells (1999) skriver om att alla noder i ett nätverk inte är beroende 

av varandra. Detta öppnar upp för att nätverkssamhället kan fortsätta att växa sig starkare 

eftersom det är öppet för förändring och innovation. Samhället fortsätter att fyllas på med 

informationskanaler och ett ökat flöde av information samtidigt som allmänheten verkar 

efterfråga allt mer. Digitaliseringen har inneburit att vi inte längre är bundna till tid och rum, 

vilket betyder att dess användare numera kan utforska och utnyttja internets resurser på deras 

egna villkor. Mycket förändrades när företagen globaliserades speciellt i efterfrågan och 

utbudet av information och kommunikation då människor blivit tillgängliga dygnet runt. Till 

skillnad från informationsålderns tidigare stadie där människan fick anpassa sig efter tekniken 

och kommunikationen, kan människan idag anpassa sina plattformar och medier utifrån sina 

egna behov och villkor eftersom människan kan skapa sin egna kultur (Castells, 1999).  
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8   Slutdiskussion  
I följande kapitel kommer en sammanfattande slutdiskussion att presenteras utifrån vad som 

identifierats genom analysarbetet i relation till den tidigare forskningen. Studien har avsett 

att jämföra utgångsläget 1995 med nutid där digitaliseringen med nätverkssamhället medfört 

kan anses varit en bidragande faktor till det ökade kravet på verksamma inom informations- 

och kommunikationsbranschen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

Larsson (2005a & 2005b) skriver att under 1990-talet professionaliserades kommunikations- 

och PR-branschen ytterligare och anledningen till detta tros bero på en generellt bättre 

utbildningsbakgrund. Denna professionalisering tycks inte ha avtagit eftersom 

utbildningskravet är högst relevant idag och efterfrågas av arbetsgivarna. Kravet på en högre 

utbildning har ökat det senaste 25 åren men det uppfattas vara svårt för organisationerna att 

veta vilken utbildning som är relevant. Vilket kan förklaras med att informations- och 

kommunikationsbranschen idag är omfattande och att arbetsuppgifterna överskrider till andra 

professioners. Huang et al., (2016) resonerar att det kritiska tänkandet fortfarande ska 

värderas högt inom informations- och kommunikationsutbildningarna men att kravet på 

multimedieskrivnings- och produktionsplattformar ska värderas som likställt för att 

journalisten ska kunna bemöta samhällets begäran på information.  

 

Professionen utgår och är beroende av andra förändringar som påverkar 

informationshanteringen i samhället vilket ger anledning till att kontinuerligt studera fältet då 

det ständigt uppdateras och utvecklas. Arntz et.al., (2016) påpekar att alla yrkesverksamma 

har upplevt att digitaliseringen har förändrats deras arbetsuppgifter men att det i många fall 

förändrats till något bättre. En digitaliserad arbetsmarknad innebär att tråkiga rutinarbeten kan 

ersättas med datorer vilket ger det anställda möjligheter att fördjupa sig i utvärdering och 

analyser av data. Vilket Berger och Frey (2016) instämmer på och skriver att en digitaliserad 

arbetsmarknad inte ska ses som ett hot mot professionen eftersom den anställde inte förlorar 

sitt arbete utan konsekvenserna mynnar ut i förändrade arbetsuppgifter. Genom att 

kontinuerligt förbättra arbetsmarknaden kan detta anses kompensera för det eventuellt 

negativa effekter som uppkommit av den tekniska utveckling. Samtidigt som nya 

arbetstillfällen lättare uppstår när varor och tjänster kan säljas, distribueras och servas över 

nätet (Arntz et.al., 2016). 
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Lindahl, Magnusson-Lindén och Weibull (1986) skriver i sin rapport att det går att urskilja tre 

delvis sammanfallande, delvis åtskilda områden inom informationsyrket som bestod av 

journalistik, information och marknadsföring som alla berörde olika delar av fältet. Den 

åtskildhet som separerat yrkesrollerna åt verkar idag inte längre existera då kommunikatören 

verkar innefatta alla tre likartade roller. Kommunikatören som skildras i 

arbetsbeskrivningarna ska kritiskt granska och förmedla fakta till sin omgivning, förmedla 

vidare organisationens eller företagets budskap till allmänheten och sälja in produkter eller 

tjänster via marknadsföring på sociala eller digitala medier. En sammansmältning av 

informatörs- och kommunikatörsyrket görs synlig i yrkeskategorierna och arbetsbeskrivningar 

som platsannonserna åsyftar till. Exempelvis som informationsassistent förväntas individen 

erhålla samma nivå av utbildning, kunskaper och arbetsuppgifter som en kommunikatör eller 

informatör vilket uttrycker en sammansmältning av tjänsten men tydligare osäkerhet i 

professionens benämning.  

 

Studiens resultat och jämförande analys visar på som Appelgren (2004) diskuterar, att en 

konvergens inom mediebranschen har skett vilket går att antyda när flera tjänster integrerats 

till en och samma. Detta fenomen diskuterar även Rintala och Suolanen (2005) där de påpekar 

att förändringen i arbetsbeskrivningar kan ske på tre olika sätt. Detta görs synligt i den 

jämförande analysen av dagens arbetsbeskrivningar och utgångsläget som Sundin (1995) 

beskriver. Studien påvisar ett resultat som indikerar på att förändringen i arbetsbeskrivningen 

och yrkesrollen är på grund av att det har skett en överföring av uppgifter från en tjänst till en 

annan. Det har förts samman två eller fler tjänster till en och nya uppgifter har lagts till i den 

ursprungliga tjänsten (Rintala och Suolanen, 2005). 

 

 I denna studie har det kunnat konstaterats att det råder en tvetydighet bland arbetsgivarna i 

frågorna kring vad en kommunikatör egentligen gör och vad som behövs eller kan efterfrågas 

av individer som söker tjänsterna. För framtiden har det varit både intressant och nödvändigt 

att lyfta frågan om medie- och kommunikationsutbildningarnas relevans och förutsättningar 

på arbetsmarknaden. Då jag anser att det hade varit till fördel för framtida arbetsgivare och 

studenter att få klarhet i vilka krav, kompetenser, arbetsuppgifter och utbildningskrav som 

behöver ställas för att upprätthålla kravet på information som samhället idag kräver.  
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8.1   Förslag på vidare forskning  

Denna studie grundar sig i en tematisk analys av informatörs- och 

kommunikatörsplatsannonser online vilket ger ett perspektiv på arbetsmarknaden och 

förändringen som professionen genomgått. Intervjuer med personer som är eller har varit 

aktiva inom fältet hade möjliggjort ett annorlunda perspektiv och en djupare förståelse baserat 

på deras uppfattning. Utifrån deras uppfattningar om professionens förändring hade det 

bidragit till skapa en större förståelse hur tjänsterna har utvecklats och förändrats i samband 

med digitaliseringen. Ytterligare ett förslag på vidare forskningen är en fortsättning eller 

utveckling av denna studie då frågeställningarna baserades på hur förändringen har sett ut det 

senaste 25 åren. För framtida forskning hoppas jag finna ett svar på vad som behöver åtgärdas 

för att arbetsmarknaden ska kunna differentiera det växande antalet kommunikationskanaler 

och uppgifter som yrket är förknippade med. 
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Bilaga 1.  
För att ta del av materialet i sin helhet kontakta studiens författare.   
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