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Abstract   

This study aims to examine what competencies are expected from a strategic 

communicator 2019, as well as how education and the work field is cooperating. 

Expectations on competencies regarding the strategic communication profession and the 

cooperation between education and work field is analyzed based upon empirical data. The 

data is conducted from a combined quantitative and qualitative online-survey with 

students at the strategic communication at Umeå University (N = 45), and semi-structured 

qualitative interview with associate professor at the program for strategic communication 

at Umeå University and a selection of employees from six different companies within the 

private sector. Two different Likert-scales is used for measuring collaboration and 

competencies in the online-survey. Strategic communication theory and complexity theory 

are used for discussion of the analyzed data. The results show that students find the level 

of collaboration between education and work field to be low (mean score falls under 3 out 

of 7 for all the variables). However, the majority have been in touch with companies 

within strategic communication (68 percent). Education and work field show a low level 

of cooperation, but both parts want to increase the collaboration. The only competency 

that is mentioned by all three parties is to be creative. Generally, for all three parties, there 

is a focus on subjective characteristics rather than technical and practical ability and 

competence. There is a natural development of a higher demand on communicative 

organizations and strategic communicators must therefore practice communication in its 

complexity and leave the transmission model in order to move toward a 

professionalization. The variety of competencies required can be explained from 

complexity theory that the strategic communicator benefits from being complex and 

flexible to meet the demands from a complex society. Thus, the conclusion is that the 

results show a need for an increased level of communication between education and work 

field.   

 

Keywords: Strategic communication, communication, competencies, complexity theory, 

organizational communication. 
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1. Inledning  

Denna studie har sitt fokus på den strategiska kommunikatören. Kommunikatörsyrket har 

de senaste 50 åren genomgått stora förändringar, och fortsätter idag att förändras med vår 

tids samhällsutveckling av globalisering och teknologiska framsteg. Kommunikatörsyrket 

inkluderar allt fler områden och det uppstår kontinuerligt nya kommunikationskanaler, 

samtidigt som informationsflödet expanderar och idag existerar dygnet runt (Vieira och 

Grantham, 2015). Konsekvensen för kommunikatörer blir att förväntningarna på deras 

arbete ständigt ökar (ibid.). För att yrkesrollen ska kunna möta dessa förväntningar och 

leda framtida kommunikatörer i rätt riktning krävs aktuell information och forskning kring 

kommunikatörens roll i organisationen och samhället. För att undersöka vad den 

strategiska kommunikatören förväntas besitta för kompetenser 2019, kommer vi i denna 

studie att jämföra akademins, studenters, samt arbetslivets förväntningar på yrkesrollen.  

Studien kan bidra till utvecklingen av kommunikatörens strategiska roll, detta genom att 

belysa förväntningar på kompetenser utifrån flera perspektiv, samt undersöka samverkan 

mellan akademi och arbetsliv.  

  

Studien utgår även från tidigare undersökningar som visar på problematiken med att 

studenter och arbetsgivare är missnöjda med utbildningarnas arbetslivsanknytning 

(Riksrevisionen, 2009). Enligt Tillväxtverkets (2017) undersökning Företagens villkor och 

verklighet vill flertalet svenska företag växa, hela sju av tio företag. Men företagen ser 

dock hinder i tillväxtmöjligheter eftersom det är svårt att finna lämplig arbetskraft, 45 

procent av företagen menar att det beror på bristande kompetens (Riksrevisionen, 2009). 

Detta visar således på att den kommunikativa efterfrågan hos företag och organisationer 

ökar i takt med samhällsutvecklingen, samtidigt som det finns en dissonans mellan 

kunskap och arbetslivets syn på kompetens, såväl en problematik i att definiera 

yrkesrollen strategisk kommunikatör.  
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka de förväntningar som finns på den strategiska 

kommunikatören 2019. I studien undersöks dessa förväntningar utifrån: Studenter som 

läser programmet strategisk kommunikation vid Umeå universitet, lektor för programmet 

strategisk kommunikation vid Umeå universitet, samt sex anonyma företag inom den 

privata sektorn. I studien undersöks också samverkan mellan arbetsliv och akademin; för 

att skapa en förståelse över respektive förväntningar på den strategiska kommunikatören. 

 

1.2 Frågeställningar  

1. Vad förväntas av den strategisk kommunikatören utifrån ett urval av olika 

företag, studenter som läser programmet strategisk kommunikation vid Umeå 

universitet, samt universitetslektor i strategisk kommunikation?  

2. Finns det skillnader mellan studenters, företag och universitetslektorns 

förväntningar på yrkesrollen strategisk kommunikatör?  

3. Vad anser universitetslektor, respektive studenter vid programmet för strategisk 

kommunikation om samverkan mellan akademi och arbetsliv? - Vad anser 

företagen om samverkan mellan arbetsliv och akademi?  
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2. Bakgrund  

2.1 Yrkesrollens moderna historia  

Kommunikationsbranschen utvecklas ständigt och har kommit att bli en normativ 

yrkesroll världen över. Benämningarna är många, däribland: strategisk kommunikatör, 

kommunikatör, informatör och PR-konsult (Sveriges kommunikatörer, 2019). I studien 

kommer vi att utgå från begreppet strategisk kommunikatör eftersom begreppet har 

kommit att bli allt mer vanligare i dagens samhälle (Falkheimer och Heide, 2014). 

Begreppet används också eftersom utbildningen som analyseras i denna studie benämns 

som programmet för strategisk kommunikation. Nedan sammanfattas kommunikatörens 

yrkesroll i svensk historia, med start från andra världskriget, fram tills idag.  

  

Branschens historia har sin början i samband med andra världskriget, då staten inrättar en 

informationsbyrå. Yrkesrollens uppgifter var att informera angående kriget och granska 

mediernas nyhetsspridning (Larsson, 2014). Efter krigsåren fanns ett behov av 

informatörer inom näringslivet, organisationer ville både utveckla sina externa kontakter 

samt arbeta med den interna kommunikationen och anställer därför pressombudsmän och 

redaktörer (ibid.). Pressombudsmännen och redaktörerna var oftast personer som var 

duktiga på att skriva och paketera budskap, med en bakgrund från journalistisk (Sveriges 

kommunikatörer, 2019).  

  

Under 60-och 70-talet tillkom lagen om medbestämmande i arbetslivet (Sveriges 

kommunikatörer, 2019). Lagstiftningen krävde kommunikation utöver enkelriktad 

information och begreppet kommunikation etablerades i organisationer (ibid.). En 

konsekvens av den nya lagen blev en ökad efterfrågan på informatörer (ibid.).  

Kommunikation i organisationer hade främst handlat om hur information uppifrån och ner 

i organisationerna kunde göras mer effektiv och fortfarande fanns bilden av extern och 

intern kommunikation som två separata delar (Hård af Segerstad, 1997). Under 70-talet 

kommer däremot det att ändras, kommunikationen internt och externt börjar ses som 

enhetlig och yrket har nu kontakt med flera olika aktörer på marknaden (ibid.). Utöver 

journalister och medarbetare fanns även en dialog med intressegrupper (ibid.).   
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Under 80-och 90-talet får kommunikation en central roll i många organisationer som 

också börjar se vikten med att anställa en utbildad person för kommunikationsområdet 

(Larsson, 2014).  Med digitaliseringens utveckling och den ökade möjligheten av 

information och kommunikation, har kommunikatörer blivit allt mer eftertraktade på 

arbetsmarknaden (ibid.) Från att varit placerad under personal- eller administrativ funktion 

blir nu informationsenheter självständiga staber (Sveriges kommunikatörer, 2019). Medie- 

och kommunikationsvetenskaplig utbildning inrättas på flera universitet och högskolor 

och strategisk kommunikation som ämne kan läsas som kurs och program (Larsson, 2014).  

 

Sedan början av 2000-talet har det funnits en stark trend mot att integrera 

kommunikationsfunktioner i organisationer (Falkheimer och Heide, 2014). Där olika 

enheter, till exempel avdelningarna i IT, PR och marknadsföring, framträder som en stor 

kommunikationsavdelning (ibid.). En förklaring bakom denna utveckling är att dessa 

avdelningar tillsammans har förbättrade möjligheter att påverka organisationens agenda ur 

ett kommunikativt perspektiv för organisationsbeslut och åtgärder (ibid.). Vidare har en 

förståelse bland utövare om att intern och extern kommunikation är nära relaterade till 

varandra ökat (ibid.). Det gamla tankesättet att kommunikationen når fram genom en 

enkelriktad väg, med en sändare och en mottagare (ibid.), har kommit att ändrats mot att 

kommunikation sker genom återkoppling från mottagare tillbaka till sändaren, även kallat 

tvåvägskommunikation (Kotler, 2003). Detta skiljer information och kommunikation åt, 

som vi också kan se spår av i kommunikationsbranschens utveckling. Från en hierarkisk 

uppifrån- och ned syn inom organisationen befinner sig kommunikationen idag mellan alla 

olika parter, både ledning, chefer och medarbetare. Druker (2008) menar att det måste 

finnas ett kommunikations-omlopp inom organisationen där ledningen sätter upp mål och 

strategier till de olika parterna inom organisationen, som i sin tur ger återkoppling tillbaka 

till ledningen. Detta går ifrån den ursprungliga transmissionssynen där kommunikation ses 

som enkelriktad. Den externa kommunikationen har också kommit att påverkas och byggs 

idag på relationen mellan publiken och organisationen (MacNamara, 2014). 

Organisationen adapterar intressenternas och publikens behov och bygger därav upp en 

kundrelation till dem (ibid.).  

 

Transmissionsmodellen och tvåvägskommunikationsmodellen är två viktiga modeller som 

studien bygger på. Dem används för att beskriva kommunikationen mellan de olika 
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parterna: arbetsliv, utbildning och studenter. Utifrån dem kan vi reflektera hur 

kommunikationen mellan parterna påverkar förväntningarna på den strategiska 

kommunikatören. De är två av dem mest framstående modellerna i 

kommunikationsvetenskap. 

 

I sin tur har detta lett till att yrkesrollen på senare tid har karaktäriserats av integrerad 

kommunikation, med syfte att implementera och uppnå organisatoriska mål (Sveriges 

kommunikatörer, 2019). Idag fortsätter kommunikationsbranschen att växa och utvecklingen 

går mot en rådgivande och coachande roll, där kommunikatören ansvarar för 

kommunikationen inom alla olika parter i organisationen (ibid.). Och eftersom efterfrågan på 

kommunikation ökar i takt med den teknologiska utvecklingen och det informationsflöde som 

skapas, ökar också organisationers efterfrågan på kommunikation med ett tydligt syfte och 

mål. Denna typ av kommunikatör har därför fått benämningen strategisk kommunikatör, 

vilket också är programnamnet för utbildningen vid Umeå universitet. Falkheimer och Heide 

(2014) definierar den strategiska kommunikatören som den yrkesroll som inkluderar den 

övergripande strategiska planeringen, utförandet och utvärdering av kommunikationen i en 

organisation. 

 

2.2 En yrkesroll i strävan efter professionalisering  

I denna studie används inte begreppet profession, detta för att förtydliga den strategiska 

kommunikatörens yrkessituation, som svårdefinierad. Kommunikationsyrket är alltså 

ingen profession, men det är ett område som kan anses professions-liknande. För att ett 

yrke ska ses som en profession ska det ha en: samlad kunskapsbas, en stark yrkesförening, 

branschetiska regler, högre akademisk utbildning och avgränsningar mot andra yrken. 

Enligt Falkheimer & Heide, 2002 (refererad i Larsson, 2002), uppfyller strategisk 

kommunikation bara ett av dessa kriterier, vilket är branschetiska regler. Däremot menar 

Erikson 2002 (refererad i Larsson, 2002) att kravet på en stark yrkesförening uppfylls 

genom Sveriges Kommunikatörer. Detta på grund av dess aktiva företrädare och höga 

medlemstal, som gör att den kan betraktas som en stark yrkesförening (Erikson, 2002 

refererad i Larsson, 2002). Men det faktum att det saknas krav på till utbildning, 

kompetens och efterlevnad av regler gör att föreningens status ej uppfyller kraven för 
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profession (ibid.). Falkheimer och Heide (refererad i Larsson, 2002) lyfter fram att det 

finns få organisationer idag som inte insett värdet av professionella kommunikatörer. De 

understryker således att professionaliseringen av strategisk kommunikation är ett faktum i 

dagens samhälle. De fördelar som följer med att ett yrke uppfattas som en profession gör 

att det många gånger får en högre status i samhället (Larsson, 2002). Vilket innebär ökat 

inflytande och högre lön och budget, vilket är varför strategiska kommunikatörer borde 

sträva efter en professionalisering av yrket (ibid.). Enligt Heide och Simonsson (refererad i 

Larsson, 2002) krävs det en förbättrad och moderniserad forskning och utbildning inom 

området för att uppnå en ökad professionalisering. Vikten av en gemensam kunskapsbas, 

de samlade teoretiska erfarenheterna och resultat av forskning inom fältet är viktig, då 

kunskapsbasen bör ses som en utgångspunkt för de yrkesverksammas arbete och kan bidra 

till en ökad förståelse inom branschens och för utomstående (ibid.). 
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3. Teori  

3.1 Strategisk kommunikation  
I studien utgår vi från den strategiska kommunikatören, och för att förstå begreppets 

teoretiska, såväl som praktiska influens använder vi strategisk kommunikation som teori. 

Falkheimer och Heide (2014) menar att forskare har arbetar isolerat från varandra. Vi vill 

undersöka likheter och skillnader i forskningen och praktiken i arbetslivets för den 

strategiska kommunikatören. Med stöd från teorin strategisk kommunikation och studiens 

resultat kan vi reflektera över huruvida teorin stämmer överens med praktiken och om ett 

visst forskningsfält har påverkat yrkesrollen. 

 

Forskare har använts sig av begreppet strategisk kommunikation i flera år, men det finns 

fortfarande inte någon entydig definition eller enhetlig kunskapsbas kring begreppet 

strategisk kommunikation (Hallahan, m.fl., 2007). Falkheimer och Heide (2014) menar att 

forskare inom olika fält har arbetat isolerat från varandra och hämmar därav utvecklingen 

av den strategisk kommunikationen som kunskapsintresse, således blir forskningen 

oförenlig då den inte tar hänsyn till andra perspektiv. Det gör strategisk kommunikation 

till ett fortfarande outvecklat område inom forskningen, men begreppet håller på att 

långsamt växa fram och bli mer accepterat (Hallahan, m.fl., 2007). När det kommer till 

strategisk kommunikationsforskning vill forskare i huvudsak beskriva, förklara, kritisera 

och förstå praktiken av strategisk kommunikation och dess inverkan på samhälle, 

organisationer och individer (ibid.). Det finns tre åtskilda forskningsfält som fokuserar på 

olika aspekter av organisationers kommunikation: organisationskommunikation, public 

relations (PR) och marknadskommunikation (ibid.). Inom det moderna forskningsfältet 

innefattar strategisk kommunikation alla tre delar, eftersom det finns en förståelse för att 

kommunikation internt och externt är ömsesidigt i organisationen (Falkheimer och Heide, 

2014). Organisationer har kommit till insikt att de olika traditionerna har gemensamma 

syften och mål, och att dem arbetar på liknande vis med strategier för att uppnå målen 

(Hallahan, m.fl., 2007).  

 

Begreppet “strategisk” kom först att användas inom organisationsteori på 1950-talet 

(Hallahan m.fl., 2007). Syftet med begreppet var då att beskriva hur organisationer 

konkurrerar om att vinna marknadsandelar och uppnå konkurrensfördelar (ibid.). Men 
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begreppet har även ett ursprung i krigföring där “strategisk” betyder generalkonst 

(Falkheimer och Heide, 2007). När begreppet kopplas ihop med kommunikation får det en 

rad olika betydelser. Strategi har framförallt förknippas med makt och beslutsfattande när 

det gäller styrning och agerande i strategisk benämning (Hallahan m.fl., 2007). Strategier 

kan därför förklaras som hierarkiska företeelser och kopplas till en ledningsfunktion 

(ibid.). Det finns även andra syner på strategisk kommunikation som utmanar den 

hierarkiska styrningen, denna inriktning menar att en strategi växer fram utifrån 

medarbetares handlingar och beslut (ibid.). Det vill säga hur kommunikationen kring 

vardagliga organisatoriska rutiner påverkar de övergripande strategiska besluten (ibid.).  

 

Trots att det råder en relativ konsensus bland teoretiker och forskare om vad strategisk 

kommunikation är, så är begreppet fortfarande svårdefinierat och komplext. Smith (2017) 

menar att strategisk kommunikation är benämningen för planerad kommunikation, mer 

specifikt kommunikationen med styrning mot ett specifikt mål som utförs av organisationer. 

Falkheimer och Heides (2014) definition liknar Smiths, dem menar att strategisk 

kommunikation är “organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina 

övergripande mål” (s.86). Men andra forskare inom fältet uppfattar begreppet “strategiskt” 

som en motsats till “dialogiskt”. Derina Holtzhausen (2012) menar att dessa forskare ser 

strategisk kommunikation som enkelriktad med syfte att övertala, och kan därför förklaras 

som hierarkiska företeelser och kopplas till en ledningsfunktion. Det finns även andra syner 

på strategisk kommunikation som utmanar den hierarkiska styrningen, denna inriktning menar 

att en strategi växer fram utifrån medarbetares handlingar och beslut (Hallahan m.fl., 2007). 

Det vill säga hur kommunikationen kring vardagliga organisatoriska rutiner påverkar de 

övergripande strategiska besluten (ibid.). Falkheimer och Heide (2014) bygger vidare på 

Hallahans teori och menar på att strategisk kommunikation i praktiken också inkluderar de 

övergripande uppsatta värderingar för organisationen (som utgör organisationens kultur), vars 

syfte är att skapa en gemensamhet kring den långsiktiga planen som alla medarbetare ska 

sträva efter. 
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3.2 Komplexitetsteori   

Vi har valt att diskutera studiens resultat och analys utifrån komplexitetsteorin eftersom 

den passar väl med den senaste tidens forskning om det ökade behov av organisationer att 

vara kommunikativa i ett samhälle som är komplext och genomgår snabba förändringar. 

Med teorin vill vi bevisa den strategiska kommunikatörens komplexitet. 

  

Komplexitetsteorin utvecklades i mitten av 20-talet genom multipla discipliner, bland 

annat från kaosteorin och dess nya gren inom matematik (Schneider och Somers, 2006). 

Komplexitetsteorin beskriver komplexa system som är uppbyggda av tätt sammanflätade 

relationer som bildar nätverk (Gilpin och Murphy, 2006). Komplexa system befinner sig 

aldrig i ett stabilt tillstånd, utan är kontinuerligt föränderliga och oförutsägbara. I sådana 

system är linjära orsak- och verkan-relationer svåra att klarlägga. Komplexa system är 

dessutom självorganiserande och kan ge upphov till nya strukturer (Gilpin och Murphy 

2006). Linjära orsak- och verkan-relationer kan liknas vid transmissionsmodellens syn på 

kommunikation, där komplexitetsteorin förespråkar kommunikation i mer komplex form 

än enbart sändare och mottagare förhållande. Begreppet självorganiserande kan appliceras 

på organisationer som en organism som påverkas av yttre faktorer som kräver 

omstrukturering, där kommunikation kan vara viktig vid förändringsarbete.   

  

Cilliers (1998) är en forskare som betonar vikten av att begreppen komplex och 

komplicerat inte är synonymer. Kaotiska system är inte helt utan order, ett exempel är att 

titta på naturen och vädersystemet. Sådan olinjär, oproportionerlig och oförutsägbara 

miljöförändringar är kännetecknet för komplexa system (Lewin, 1993 refererat i Cilliers, 

1998). I organisationer kan dessa förändringar ske genom till exempel yttre granskning 

och dålig publicitet, något som kan påverka hela organisationen om man inte agerar. Det 

vill säga bristfällig kommunikation under omorganisering eller annan typ av förändring. 

Komplexa system är också öppna i sin karaktär och fungerar under förhållanden i obalans. 

Dessa system har en historia och de individuella elementen har vanligtvis inte kunskap för 

beteendet hos hela systemet i vilket de är en del av (Cilliers, 1998). Dessa faktorer kan 

liknas vid hur en organisation fungerar och hur den strategiska kommunikatören har en 

övergripande roll i denna. Att system är öppna är något som i denna studie kan förklara 

hur den strategiska kommunikatören (som är ett utgörs av ett system) påverkas av andra 
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system, som samhället i stort, utbildning, arbetsliv och studenters kultur och språk om 

yrkesrollen. Det går också att kopplat till den ökade efterfrågan på organisationer och 

företag att vara transparenta och kommunikativa.  

 

Karl E. Weick (2009) skriver i sin bok om att organisationer bör bli mer komplexa själva 

för att kunna lösa problem och vara gynnsamma i en alltmer komplex omvärld. I många 

utbildningar inom ledarskap så talas det om att förenklade situationer bör eftersträvas i en 

organisation (Falkheimer och Heide, 2014). Detta genom att bland annat försöka nå ett så 

kallat jämviktstillstånd, såväl som att minska organisationens mål och simplifiera den 

interna strukturen (ibid.). Men sedan början av 1990-talet har komplexitetsteorin börjat 

användas för organisationer, där kaos, inom teorins kontext, kan ses som ett verktyg för att 

påvisa brister i nutida managementteori, samt kritisera organisationer som statiska system 

(Falkheimer och Heide, 2014). Organisationer måste förändras i relation till sin omgivning 

och utifrån komplexitetsteori också vara självorganiserade, det vill säga reflexiva.   

  

Det självorganiserande systemet som komplexitetsteorin förespråkar är adaptiva och vi 

tror att det finns en stark koppling mellan adaptiv kompetens och strategisk 

kommunikation som yrkesroll. För att ytterligare klargöra komplexitets teorins relevans 

för denna studie så kan studiens urval (studenter, lektor och företag) liknas vid ett system 

som påverkar den strategiska kommunikatörens yrkesroll och professionalisering. Därav 

är det viktigt att undersöka hur dessa parter ser på den strategiska kommunikatören, för att 

kunna påverka och definiera dagens yrkesroll och framtida uppfattning av den strategiska 

kommunikatören.   
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4. Tidigare forskning   

4.1 Bilden av yrkes-fältet och de yrkesverksamma 

kommunikatörerna 
Tidigare forskning om yrkesverksamma kommunikatörer inkluderar en studie gjord av  

Göran Palm (lektor i medie- och kommunikationsvetenskap) och Håkan Sandström  

(adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap). Studien utfördes år 2013 vid  

Linnéuniversitetet i Växjö och heter “Kommunikatörer, ett mellanskikt av sociala 

individualister”. Studien baseras på huvudresultaten från studien “Kommunikatör 

2012”.  Utgångspunkt i studien är att ge en bild av både yrkes-fältet och de 

yrkesverksamma kommunikatörerna. Författarna menar att yrkesrollen tillhör ett snabbt 

växande område som har stor betydelse i organisationer, företag och myndigheter. Studien 

genomfördes genom ett samarbete med Sveriges Kommunikatörer som hade lämnat sitt 

medlemsregister till förfogande för att utföra en kvantitativ enkätmetod. Webbenkäter med 

sammanlagt 32 frågor skickades ut till 2 200 yrkesverksamma kommunikatörer. Viktiga 

insikter av studieresultatet som vi kan använda i vår uppsats är nedanstående punkter:  

1. Kommunikatörsyrket har inga tydliga avgränsningar utan rör sig mellan olika 

yrkesroller, därför är det svårt med professionaliseringen av yrket (ibid.).  

2. Sex av tio yrkesverksamma kommunikatörer har en universitets- eller 

högskoleexamen från informations- och kommunikationsområdet, medan andra 

har en utbildningsbakgrund i till exempel journalistik (12 procent); 

samhällsvetenskap/beteendevetenskap (16 procent) eller ekonomi/juridik (25 

procent) (ibid.) 

3. De främsta arbetsuppgifterna för en kommunikatör är: Strategisk kommunikation, 

webb/sociala medier, intern kommunikation, övergripande planering, 

marknadsfrågor samt medierelationer (ibid.).  
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4.2 Yrkesrollen går mot mer strategisk  
Hamrefors (2014) redogör för att kommunikationsyrket går mot en mer ledande och 

strategisk roll än tidigare. Dagens kommunikatörer ägnar sig åt ledarskapsuppgifter som 

bland annat coachning, snarare än traditionella rent producerande uppgifter. Han menar att 

genom att anta en coachande roll går det att utveckla medarbetarnas kommunikativa 

förmåga och öka den gemensamma förståelsen för organisationens mål. Kommunikatören 

deltar i utvecklandet av organisationens processer, struktur och bidrar med helheten av 

organisationens kommunikation (Hamrefors, 2014). Heide, Johansson och Simonsson 

(2012) menar också på att kommunikatören genomgår en förändring där de traditionella 

arbetsuppgifterna som legat på en operativ nivå, till exempel budskapsformulering och att 

skapa effektiva informationskanaler, inte längre är en lika stor del av yrkesrollen. Vidare 

menar författarna att utvecklingen för kommunikatören pekar på en allt mer strategisk roll 

i syfte att aktivt driva organisationen mot dess mål. Fokus ligger på verksamhetsnytta och 

utbildning av medarbetare i deras kommunikation (Heide, Johansson och Simonsson, 

2012).   

 

4.3 Synen på kommunikation inom organisationer  
Ett forskningsprojekt i samarbete med Sverige kommunikatörer är “Kommunikativa 

organisationer”. Delrapport 4 (Simonsson, 2017) handlar om synen på ledningens, 

chefers och medarbetares kommunikation. Studien är baserad på en enkätundersökning 

som genomfördes av de elva deltagande organisationerna mellan oktober 2015 och 

september 2016. Totalt besvarade 8 091 av 27 849 mottagare enkäten. Studiens resultat 

visar på att det finns en diskrepans mellan hur kommunikation uppfattas och hur det ska 

genomföras. För påståendet ”Kommunikatörer underlättar mitt arbete” blev medelvärdet 

mellan 3,1 till 3,8.  När det gäller påståendet ”Det är tydligt vad kommunikatörerna inom 

organisationen har för uppdrag” var det genomsnittliga medelvärdet nämligen betydligt 

lägre – inom intervallet 2,5 till 3,2. Studien lyfter fram det faktum att kommunikatörer 

måste försöka att stärka rollens status i organisationerna, om de i egenskap av 

professionella kommunikationsexperter ska kunna vara en del av styrningen av 

organisationers kommunikation. Sveriges kommunikatörer menar på att uppfattningen om 

kommunikatörer till en viss del kan förklaras med den syn på kommunikation som 

dominerar i många organisationer, nämligen transmissionssynen. Med transmissionssynen 
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följer förväntningar på vad kommunikation är för något och hur den bör genomföras. 

Detta medför i sin tur förväntningar på kommunikatörerna och yrkesrollens 

arbetsuppgifter. När transmissionssynen på kommunikation är det centrala så hamnar 

fokus på information, innehåll, budskap och leverans av detta från ledning till medarbetare  

(Simonsson, 2017.). Slutligen uppmanar studien till att kommunikatörer själva måste “inta 

förarsätet” för att stärka yrkesrollens position i organisationen och förtydliga sin roll. Ett 

steg i rätt riktning är att utbilda ledning och chefer för att uppnå ökad förståelse för 

kommunikationens komplexitet och fundamentala vikt för organisationens framgång. Det 

vill säga det värde som kommunikationen bidrar med.   

  

Den amerikanske professorn i organisationskommunikation Mumby (2013) är ytterligare 

en forskare som menar på att kommunikatörer måste förstärka kommunikationens mening 

och betydelse för organisationen, detta går i linje med det Sveriges kommunikatörer 

kommit fram till i sin undersökning. Mumby (2013) menar på att kommunikation är något 

som vi alla gör ofta och regelbundet, det är något som de flesta tror sig kunna och ibland 

även tar för givet. Vidare menar Mumby (2013) att kommunikation kan ses som vatten – 

vi navigerar med hjälp av det, men är dåliga på att reflektera över hur viktigt det är för oss 

och vår existens som människor. Detta förhållningssätt påverkar kommunikationens status 

i organisationen till det negativa. Det är därför en pedagogisk utmaning för 

kommunikatörer att komplexifiera kommunikationen och påvisa hur fundamentalt viktig 

den är för en organisations existens (ibid.).   

  

4.4 Otydliga definitioner av kommunikatörsyrket  
Det största problemet med kommunikationsbranschen är att den saknar definitioner, det 

visar en undersökning av Fortune (Hutton m.fl., 2001). Utan en klar definition om vilka 

värden som yrkesrollen medför till organisationer eller företag, kan leda till att andra 

yrkesroller tar över (ibid.) Men det finns också dem som anser att det inte alls är ett 

problem, utan menar att det tillför positiva egenskaper till organisationen eller företaget.  

Författaren till artikeln “Public Relations research at the Crossroad” menar på att nya 

perspektiv till yrkesrollen, såsom ekonomi eller andra samhällsvetenskapliga influenser, 

tillför och utvecklar branschen såväl som yrkesrollen (Gower, 2006). Till följd av detta 

avser denna studie att undersöka hur yrkesrollen ser ut idag och hur olika intressenters 

förväntningar också formar och reproducerar den strategisk kommunikatören.  
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 Heide m.fl (2017) skriver i en delrapport i sitt senaste forskningsprojekt om att 

kommunikatörer anser sig arbeta både med tekniska arbetsuppgifter som att producera 

innehåll, och strategiska arbetsuppgifter som att lägga planer. De menar att 

kommunikationsinsatser i sig inte längre står i centrum, istället är de affärsrelaterade och 

långsiktiga målen som kommunikationen stärker. För att uppnå det strategiska utövande av 

kommunikation är det därför ett stort behov av att inkludera andra typer av 

kommunikationsfunktioner som finns i en organisation. Exempel på 

kommunikationsfunktioner är marknadsföring, HR och IT (Falkheimer och Heide, 2014 

refererad i Heide m.fl., 2017). För att arbeta framgångsrikt både internt och externt måste 

kommunikationen fungera i ett nära samarbete med dessa parter (Cheney och Christensen, 

2001 refererad i Heide m.fl., 2017).    
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5. Urvalsram  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi valt att avgränsa studien till 

studenter som läser år 1, 2, och år 3 inom programmet medie- och 

kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå 

universitet, samt universitetslektor för medie- och kommunikationsvetenskap som i denna 

studie är anonym. Studien är också avgränsad till sex företag, där samtliga företag är 

anonyma i studien. Vi har därför valt att benämna företagen enligt följande: Resebolag, It-

företag 1, It-företag 2, Byrå 1 och Byrå 2 samt Idrottsförening. Samtliga företag är 

placerade i Sverige och verksamma inom den privata sektorn.  

 

5.1 Urval arbetsliv  
Urvalet är ett typurval där vi har valt ut sex slumpmässiga företag. På grund av att 

kommunikatörens arbetsfält och yrkesroll i organisationen står i fokus i studien, har vi valt 

att avgränsa intervjuerna till chefer eller andra yrkespersoner med en hög position i 

organisationen. Motivet för att vända sig till denna grupp grundar sig i teorin om det 

senmoderna samhället och det organisatoriska behovet av kommunikation, därav valet av 

yrkespersoner inom organisationens ledning. Samtliga har eller har haft ansvaret för att 

anställa kommunikatörer till organisationen och avgör därmed vilka kompetenser som 

förväntas, och deltar därav i konstruktionen av yrkesrollen och dess yrkesverksamma 

utveckling. Att intervjua dessa personer kan därför ge en inblick i hur företaget tänker 

kring trender inom kommunikationsarbete, vilka kompetenser som behövs och vilka 

faktorer som spelar in vid rekrytering av en tjänst. Vi har valt att huvudsakligen undersöka 

kommunikatörens kompetenser som en aktör i en organisatorisk kontext. Detta då vi ser 

organisationssammanhanget som en relevant kontext att undersöka kommunikatören, 

utifrån den senaste utvecklingen av kommunikatörsyrket.   

  

Studien är avgränsad till sex företagen eftersom dessa företag befinner sig inom den 

privata sektorn i Sverige och för att de var positivt inställda till att delta i studien. Vi har 

inkluderat företag som har en anställd strategisk kommunikatör, kommunikatör, 

informatör, PR-person eller personer med befattningar inom kommunikationsområdet, 

men som innehar en annan yrkesroll. Detta gjorde vi eftersom yrket har flera benämningar 
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samt yrkesroller, somliga företag har anställda med liknande arbetsuppgifter som en 

strategisk kommunikatör eller kommunikatör, men som besitter en annan yrkesroll.  

 

5.2 Urval utbildning  
Programmet för strategisk kommunikation vid lärosätet Umeå universitet är en treårig 

kandidatutbildning. Programmet är en av tre universitetsutbildningar i Sverige med 

benämningen strategisk kommunikation. Umeå universitet beskriver programmet på deras 

hemsida med följande ord: “Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med strategisk 

kommunikation inom yrken som kräver kunskaper om hur man planerar, genomför och 

utvärderar olika informations- och kommunikationsinsatser. Under utbildningen 

kombineras teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar och hur medierna 

påverkar samhälle och individ med mer tillämpande inslag.” (Umeå universitet, 2019) 

Kurser som ingår i programmet (totalt 180 högskolepoäng): Strategisk kommunikation 30 

hp, Projektledning och digital produktion 30 hp, Kommunikations- och medieanalys 30 

hp, Tillämpad strategisk kommunikation 30 hp, Journalistik, medier och kommunikation 

A 30 hp, Journalistik, medier och kommunikation B 30 hp.  

 

Urvalet baseras på ett bekvämlighetsurval, ett sådant urval är av fördel i vår undersökning 

eftersom studien är tidsbegränsad (Hartman, 2004). Urvalet och avgränsning i studien är 

utbildningen inom strategisk kommunikation vid Umeå universitet, de 109 elever som 

läser programmet samt lektor vid utbildningen. Vi valde att använda oss av en utbildning 

inom strategisk kommunikation eftersom utbildningarnas utformning skiljer sig åt, samt 

programmens samarbete med näringslivet. Vi valde att använda oss av en utbildning inom 

strategisk kommunikation eftersom utbildningarnas utformning skiljer sig åt, samt 

programmens samarbete med näringslivet.  
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5.3 Urvalsdiskussion  
Vi är medvetna att studien inte går att generalisera på grund av storleken på urvalet. 

Däremot vill vi att studien ska väcka diskussion kring yrkesrollen strategisk 

kommunikation och bygga på den tidigare forskningen inom området.  

 

Att urvalet är representativt är en avgörande faktor för validiteten i undersökningen. I en 

kvalitativ intervjustudie är mättnad ett adekvat sätt att avgöra om man har uppnått 

representativitet i urvalet. Mättnad uppnås när det inte längre framkommer några nya 

intressanta aspekter i intervjuerna (Esaiasson m.fl., 2017). I studien uppnådde vi en 

mättnad vid sex intervjuer. Urvalet är adekvat men hade kunnat stärkts ytterligare genom 

att inkludera ett större antal företag. Vi uppnådde en mättnad i undersökningen när vi 

kunde dra generella slutsatser och besvara våra huvudfrågeställningar, men vi upptäckte 

också att studiens syfte är mycket komplext. Den strategisk kommunikatören och dess 

yrkesroll som studien undersöker går ifrån de traditionella begreppen kommunikatör, PR-

person och informatör vilket gör det mycket svårt att med precishet veta vilka yrkesroller 

som bör inkluderas i studien. Men med stöd från forskares och utbildningens definitioner 

av vad en strategisk kommunikatör är och vad yrkesrollen kan tänkas innefatta för 

arbetsuppgifter, har vi haft en riktlinje att utgå ifrån.   

  

I den kvantitativa enkätundersökningen kan man utläsa täckningsfel, i studien kan vi tala 

om under-täckning eftersom den grupp vi valde och dem som deltog enbart tillhör en del 

av hela urvalet. I undersökningen valde vi studenter som läser programmet medie- och 

kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation vid Umeå 

universitet. Därav bortser vi från de studenter som läser samma utbildning men vid andra 

universitet i Sverige, det vill säga Jönköping och Lund. Enkäten fick dessutom en relativt 

låg respons (N= 109 - 62 = 47) vilket medför ett bortfall på 57 procent. Varför 

svarsfrekvensen blev följande kan bero på en rad aspekter, det externa bortfallet kan bero 

på en ovilja att delta; i form av tidsbrist eller ointresse men det kan också bero på andra 

faktorer, det vill säga det naturliga bortfallet.   
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6. Metod  
6.1 Metodteori  

6.1.1 Kvalitativ intervjumetod  

En kvalitativ intervjumetod utmärker sig genom att studera människors erfarenheter, hur 

personer förstår och upplever deras vardag (Ekström och Johansson, 2019). Till skillnad 

från mätbara metoder där personen kan ta ställning till färdiga svarsalternativ studeras 

istället människors verklighet, så som de beskriver den i egna ord (ibid.). 

  

Forskningsintervjun är en dialog mellan intervjuaren och intervjuobjektet och det kan 

framgå följdfrågor för att få en djupare förståelse i samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att det är viktigt att tänka på att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan 

likställda parter utan att det är forskaren som har kontroll över samtalet. Intervjuaren 

introducerar ämnet för intervjuobjektet, och med hjälp av frågor och följdfrågor kan 

forskaren skapa sig en förståelse kring intervjupersonens tankar och erfarenheter av ämnet 

(Kvale och Brinkmann, 2014). I en semistrukturerad intervju krävs det av intervjuaren att 

denne kan förhålla sig till studiens syfte samtidigt som den kan frångå materialet, för att 

uppnå en djupare förståelse hos intervjuobjektet (ibid.).  

  

Att forskningsintervjun ligger nära det vardagliga samtalet kan leda till föreställningar om 

att dem är enkel att genomföra. En sådan spontanitet i en forskningsintervju kan dock göra 

att värdefull information blir oanvändbar. Därför läggs stor vikt vid intervjuarens 

hantverksskicklighet och noggrannhet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

intervjuteknik är något man lär sig genom att praktiskt utöva intervjuer, men att det finns 

aspekter man kan beakta vid förberedning av intervjun. Dessa aspekterna bygger på: 

formulering av intervjufrågor, att vara dold i intervjun (det vill säga tänka på tonfall och 

pauser, samt att inte synas/höras mer än nödvändigt i intervjun), etik och personligt ansvar 

och lojalitet mot hantverket samt skapandet av en god relation i intervjusituationen (Kvale 

och Brinkmann, 2014).  

  

I en kvalitativ intervjustudie är mättnad ett adekvat sätt att avgöra om representativitet har 

uppnåtts i urvalet. Mättnad uppnås när det inte framkommer nya intressanta aspekter i 

intervjuerna (Esaiasson m.fl., 2017).   
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6.1.2 Kvantitativ enkätundersökning   

En kvantitativ enkätundersökning utmärker sig genom att vara mätbar, det vill säga att det 

till exempel ska finnas möjlighet att bestämma egenskapen hos en specifik population 

(Hartman, 2004). I en enkätundersökning är det mätbara en möjlig egenskap, vilket inte 

behöver vara numerisk utan den kan även bestå av klassificerade egenskaper (Hartman, 

2004). För att få svar av mer djupgående karaktär är inslag i enkäten av kvalitativa 

undersökningsfrågor som presenteras i grafiska ordmoln.  

  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att hantverksskickligheten och noggrannheten är en 

kunskap som är viktigt för att konstruera frågor. Det som således skiljer den kvalitativa 

intervjumetoden från den kvantitativa enkätundersökningen är möjligheten att bortse från 

den fysiska närvaron och samspelet i en dialog. Däremot blir utformningen av allt större 

betydelse, eftersom frågor i en enkätundersökning inte kan konkretiseras i efterhand.   

  

Två frågor står i centrum för studiens kvantitativa utformning: vem man ska fråga och hur 

man ska fråga (Ekström och Johansson, 2019). Vem man ska fråga handlar först om att 

förstå vad man vill undersöka för att identifiera vilken grupp som ska tillfrågas. I studien 

vill vi säga något om populationen (gruppen). Urvalsramen kan därför täcka populationen 

mer eller mindre väl, och differensen däremellan är det täckningsfel som uppstår (Ekström 

och Johansson, 2019). Under-täckning eller övertäckning kan uppstå, där övertäckningen 

beskriver ett tillskott av populationen som går från urvalsramen (ibid.), det vill säga om vi 

sänder ut enkäter till studenter som inte längre läser utbildningen eller att vi tar med 

examinerade studenter i studien. Undertäckningen är till exempel att studenter inte väljer 

att delta på grund av ointresse eller tidsbrist, eller att det fattas information om dessa 

studenter (ibid.), dessa bortfall kan skapa problem i generaliseringen av studien. Hur man 

ska fråga, handlar om att förebygga bortfall, vilket kan påverkas genom att noggrant 

planera enkäterna (Ekström och Johansson, 2019). Författarna menar att det är viktigt att 

det finns en transparens i undersökningen, det vill säga att det framgår vem som skickar 

enkäten, undersökningens namn och syfte och hur anonymitet och konfidentialitet 

kommer att behandlas i undersökningen. Sedan är frågornas utformning viktiga, dem ska 

vara enkla och tydliga och inte förutsätt kunskaper i frågan samt innehålla konkreta frågor 

med benämningar som alla kan förstå (Ekström och Johansson, 2019).  
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6.2 Genomförande  

6.2.1 Genomförande av kvalitativa intervjuer  

En intervjuguide utformades och användes som mall till intervjuerna (se bilaga 1 och 2). 

Frågorna är utformad på det viset att de skulle besvara våra forskningsfrågor i 

undersökningen, men eftersom dessa frågor är relativt breda sammanställdes dem i flera 

intervjufrågor som kunde ge tematisk kunskap och samtidigt bidra till ett naturligt 

samtalsflöde. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsfrågorna måste ges en 

lättsam och språklig form för att ge spontana och rikliga beskrivningar. Intervjufrågorna är 

av öppen karaktär för att få en dialog i samtalet. En del av frågorna består av en följdfråga 

för att få ett mer ingående svar eller för att förtydliga frågan.   

  

Information om undersökningen sändes ut via mejl till 20 företag i Sverige och vi bokade 

in intervju med de företag som bekräftade deras deltagande i intervjun. Universitetslektorn 

kontaktades också via mejl. Till intervjupersonerna skickades en intervjuguide (se bilaga 1 

och 2) i förväg för att förbereda dem inför kommande intervju.  

  

Det empiriska materialet är insamlat genom sju semistrukturerade intervjuer. Av 

intervjuerna är sex telefonintervjuer med företag inom olika branscher och en intervju med 

universitetslektorn för programmet som ägde rum på Umeå universitet. Valet av 

telefonintervjuer i denna undersökning är för att nå en bredd av företag i Sverige, samt att 

vi bortser från att analysera kroppsspråk och beteende i denna studie.   

 

Innan intervjun startade informerades samtliga deltagare att intervjun spelas in i syfte att 

underlätta transkribering av materialet. Vid inspelningen användes appen ACR, som är ett 

ljudinspelningsprogram som spelar in telefonsamtal. Frågor som inte ansågs som helt 

besvarade skickades via mejl för att företaget skulle ha möjlighet att förtydliga svaren. 

Intervjun med universitetslektorn ägde rum på lektorns kontor eftersom det ansågs som en 

lämplig plats för intervju med möjlighet till god ljudinspelning med bra 

inspelningsverktyg. Även under denna intervju bortsåg vi från kroppsspråk och beteende.  

  

För att transkribera materialet har vi avlyssnat ljudupptagningen och skrivit ned intervjun. 

I undersökningen fokuserar vi på att besvara frågeställningarna och vi anser att det inte är 
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relevant för vår undersökning att analysera kroppsspråk, tonläge och andra aspekter. Vi 

har i transkriberingen utgått från utskriftskonvensjoner varav följande:   

• E/A = Elina/Amanda (Intervjuare)  

• Namn = Namn (Intervjuperson)  

• Blå markering = Frågor från intervjuguiden  

• Orange markering = Intressanta frågor/ svar 

som tillkom 

• (...) = Överflödig information till 

undersökningen  

  

Eftersom analysmaterialet består av intervjuer som vi själva har genomfört och 

transkriberat känner vi oss väl bekanta med materialet. Vid analysering av materialet tog 

vi stöd i studiens frågeställningar för att det skulle bli enklare att analysera samtliga 

intervjuer som en helhet samt att upptäcka likheter och skillnader. I resultatet beskriver vi 

de slutsatser vi har dragit från samtliga intervjuer där vi hänvisar till citat ur intervjuerna. 

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att avläsa frekvens av ord i 

intervjumaterialet, som sedan sammanställs i ordmoln för att grafiskt visa vilka ord som 

framkom mest under intervjuerna med företagen. Att använda sig av grafiska ordmoln är 

ett bra verktyg för att representera det kvalitativa materialet på ett överskådligt vis 

(Denscombe, 2016). Ordmolnet bryter ner svaren till färre komponenter genom att 

kombinera svar och göra dessa ord visuellt större i relation till antalet personer som angav 

samma ord. Vi har noga tänkt på att inte manipulera orden för mycket för att påverka 

resultatet. De ändringar vi gjort är att sätta samman ord som är synonymer och översatt 

engelska ord till svenska.  

  

6.2.2 Genomförande av kvantitativ enkätundersökning  

Utformningen av enkäten gjordes med programmet Qualtrics, vilket är ett webbaserat 

verktyg som används för att skapa och genomföra online-undersökningar. Vid 

utformningen av enkäten tog vi hänsyn till olika aspekter; vi presenterade undersökningen 

och studiens syfte, vi försökte att undvika överdrivet komplicerade ämnen samt svåra och 

vaga ord, vi kortade ned frågorna i största möjligaste mån samt ställde en fråga i taget 

(Esaiasson m.fl., 2017). För att mäta samverkan och kompetens kvantitativt, har vi valt att 
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använda oss av två egenutformade likertskalor. Patel och Davidson (2011) stödjer även 

valet att använda en likertskala som mått, hur pass starkt en individ tar ställning till en 

specifik företeelse uppskattas bäst med hjälp av en så kallad attitydskala eller likertskala. 

En likertskala innebär att respondenterna får ta ställning och uppskatta i vilken grad de 

instämmer till frågor eller påstående gällande området (Patel och Davidson, 2011).   

  

Den kvalitativa delen av enkäten består av öppna frågor där studenten kan ange en eller 

flera kompetenser som denne anser är viktig för den strategiska kommunikatören (se 

bilaga 3). Denna del placerades tidigt i enkäten och det var obligatoriskt att svara innan det 

gick att klicka sig vidare till nästa sida för att komma till den kvantitativa delen av 

enkäten. Detta för att studenternas öppna svar inte skulle påverkas av de valda 

kompetenser som fanns med på sida två i enkäten (se bilaga 3).   

  

Enkäterna distribuerades via mejl till alla som går programmet strategisk kommunikation 

vid Umeå universitet samt genom upprepande inlägg i Facebookgrupper. 

Facebookgrupperna är “Strategisk Mediekommunikation” och “MKJVS Umeå 

universitet”, vilket är två grupper där studenter inom programmet strategisk 

kommunikation är medlemmar från samtliga årskurser.  

  

Den kvantitativa data som enkäten resulterade, importerades till Excel och analyserades i 

programmet IBM SPSS Statistics 24, som är ett datorprogram för statistisk analys. Alla 

inkomna enkäter matades in i SPSS där varje kvantitativ fråga i enkäten kodades till en 

variabel. Kontroll av den inmatade rå-datan gjordes genom frekvenstabeller på varje 

variabel som mätte kompetens och samverkan, samt demografiska data för att få en 

helhetssyn på respondenterna. Tabeller, figurer och diagram används för att grafiskt 

presentera resultatet. För resultatredovisning har vi valt att använda medelvärdet för 

samtliga kompetenser och samverkans-faktorer, som en indikator på åt vilket håll svaren 

lutar åt eftersom det minskar risken för extremvärden och avvikelser. Medelvärdet är att 

summera alla värden i en fördelning och dividera med antalet värden. För att kunna svara 

på studiens forskningsfråga vad gäller kompetenser för den strategiska kommunikatören så 

har samtliga studenters svar av kvalitativt värde sammanställts i ett ordmoln (liknande 

ordmoln som används i den kvantitativa intervjustudien).   
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Likertskala  

För att mäta förväntningar på kompetenser användes följande likertskala på 1–5: 5 = 

väldigt viktigt, 4 = viktig, 3 = ganska viktigt, 2 = inte så viktigt, 1 = inte viktigt. Där fick 

studenten värdera hur viktiga ett urval av kompetenser, både praktiska och teoretiska, är 

för sitt framtida yrkesliv. För att mäta samverkan användes en likertskala på 1–7: 1= aldrig 

hänt, 2 = sällan, 3 = Ibland, 4 = ganska ofta, 5 = ofta, 6 = väldigt ofta, 7 = varje 

kursmoment. Där studenten fick värdera hur frekvent ett urval av olika 

samverkansfaktorer inträffar under sin studietid.  
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6.3 Metoddiskussion  

6.3.1 Kvalitativ undersökningsmetod  

Valet av en semistrukturerad intervjustudie med företag och lektor valdes för att skapa oss 

utrymme till att uppmärksamma fler intressanta aspekter till denna studie. Med denna 

metod kunde vi få reda på information som vi nödvändigtvis inte hade fått tillgång till med 

enbart en kvantitativ undersökningsmetod. En svårighet är dock att kvalitativa 

undersökningar till viss del är subjektiv. Vi har en personlig relation till yrkesrollen samt 

programmet strategisk kommunikation och därav är det extra viktigt för oss att tänka på att 

inneha ett objektivt förhållningssätt under undersökningen gång. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar därför att; för att uppnå god validitet i en kvalitativ forskningsmetod krävs 

hantverksskicklighet i undersökningen, att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka resultaten, vilket vi har haft i åtanke under genomförandet av studien. 

Studieresultatet kommer aldrig att kunna bekräftas eller förnekas av någon annan studie, 

eftersom den subjektiva aspekten i studien inte är replikerbar (Bryman och Nilsson, 2011). 

Andra forskare med samma upplägg kan därför aldrig få exakt det empiriska material som 

går att utläsa i denna studie. Detta resulterar i att studiens resultat inte kan generaliseras till 

fler fall än de som studien inrymmer (ibid.). En annan svårighet är den semistrukturerade 

intervjumetoden, vilket somliga forskare menar på, att om intervjun avviker från frågorna 

kan undersökningens reliabilitet hotas (Jørgensen m.fl., 2000), eftersom en kvalitativ 

semistrukturerad metod är svår att replikera, det vill säga att undersökningen kan 

upprepas. Men för att erhålla intervjusvar av mer djupgående karaktär krävs det att avvika 

från uppsatta frågeställningar, det gör också att intervjupersonen kan känna sig trygg och 

att intervjun upplevs som ett verkligt samtal. Det behöver inte nödvändigtvis skada 

reliabiliteten eftersom svaren baseras på intervjuobjektets egen erfarenhet och upplevelse, 

och för att förstå en person krävs nästintill avvikelser från intervjumallen för att få den 

information som erfordras.   

 

6.3.2 Kvantitativ undersökningsmetod  

I en kvantitativ undersökning är hantverksskicklighet mycket viktigt för att uppnå ett 

representativt och valitt resultat, det vill säga att vi mäter det som är tänkt att mätas 

(Hartman, 2004). Med hjälp av utomstående personer som har granskat enkäten har vi 

därför kunnat uppnå en adekvat utformning av enkäten. Det empiriska datan som därefter 
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har samlats in, har matats in i programmet SPSS, för att minska risken att siffror matas in 

fel (Bryman och Nilsson, 2011). Patel och Davidson (2011) påstår att misstolkningar och 

exkluderingen av följdfrågor vid enkätundersökningar kan elimineras om frågorna är 

noggrant formulerade, vilket är något vi lagt stor vikt vid för att uppnå.   

  

Valet av en kvantitativ enkätundersökning baserades utifrån möjligheten att nå ut till 

många och täcka in urvalsramens population. En enkätundersökning är också 

reproducerbar eftersom den med enkelhet kan replikeras. Däremot hade det varit adekvat 

att använda sig av en mer djupgående metod för att utveckla svaren kring studenters tankar 

och åsikter om utbildningen inom strategisk kommunikation. En multimodal metod hade 

varit lämplig att använda i studien, det vill säga att kombinera den kvantitativa metoden 

med en kvalitativ undersökningsmetod. Bryman (2006) menar att denna blandade 

metodforskning har fördelar genom att bredda forskningen och möjlighet till att 

uppmärksamma fler aspekter. På grund av den smala tidsramen har vi istället valt att 

inkludera öppna frågor i enkäten, som ger oss kvalitativa data.  
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7. Resultat och analys  
Nedan redovisas resultatet av den kombinerade kvantitativa- och kvalitativa enkäten med 

studenter från programmet strategisk kommunikation. Därefter följer resultat från den 

semistrukturerade intervjumetoden med yrkespersoner från de slumpmässigt valda 

företagen, samt lektor vid programmet för strategisk kommunikation.   

  

7.1 Enkätundersökning med studenter  
I undersökningen deltog totalt 47 studenter av 109, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 42 

procent av den totala populationen av studenter som enkäten distribuerades till. Av de 47 

studenterna var cirka 77 procent kvinnor, 20 procent män och 3 procent definierade sig 

som annat. Bland respondenterna går de flesta studenter årskurs 3 på programmet (51 

procent), respektive årskurs 1 (20 procent) och årskurs 2 (29 procent). De flesta faller 

inom åldersgruppen 22–25 år (cirka 66 procent), där endast cirka 7 procent är över 29 år 

och äldre.   

 

7.1.1 Yrkeskompetenser för den framtida strategiska kommunikatören  

Figur 2.  Studenters angivna kompetenser för en strategisk kommunikatör   

  
För att sammanställa de kvalitativa svaren gällande kompetenser sammanställdes 

studenternas svar i ett ordmoln (se figur 2). Den mest angivna kompetensen är förmågan 

att uttrycka sig skriftligt. Andra kompetenser som angavs frekvent är att vara analytisk, 
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förmåga att planera, besitta kunskap om marknadsföring, vara kreativ, vara organiserad 

och social som person (se figur 2).   

 
 

Diagram 1. Studenters angivna kompetenser för en strategisk kommunikatör (kvantitativ del)  

 
Sammanställning av diagram (se diagram 1) är ett urval av kompetenser som studenter 

fick fylla i (se bilaga 3). Högst värderas kompetensen att vara driven (4,67), därefter social 

förmåga (4,61), kreativ (4,53) och skriftlig förmåga (4,53). Den kompetens som 

värderades som minst viktig är juridik (3,03) samt Photoshop (3,22) och statistik (3,14). 

Hela sammanställningen av diagrammet finns i Bilaga 3.  
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Diagram 2. Värdering av kompetens inom ämnen, utifrån kurser som ges inom programmet  

  
Sammanställning i ovan diagram (se diagram 2) visar bedömningen av de akademiska 

kompetenser som studenterna värderat utifrån kurserna vid programmet för strategisk 

kommunikation vid Umeå universitet. Diagrammet visar att de tre högst värderade ämnena 

på programmet är praktikplats (4,83), därefter projektledning (4,75), PR (4,72) och 

marknadsföring (4,72). Det lägst värderade ämnet är vetenskapliga forskningsmetoder 

(2,5).  
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 Diagram 3. Lednings/Chefsposition  

  
För att undersöka studenternas intresse för en ledningsposition i framtiden ställdes frågan 

“Vill du ha en lednings/chef-position i din framtida yrkesroll?”. Sammanlagt är det cirka 

50 procent av studenterna som inte vill ha en chef/ledningsroll efter avslutade studier (se 

diagram 3). Resultatet visade också att 22,2 procent av studenterna vet ej vad de vill och 

15 procent svarade att de vill ha en ledningsposition.   
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Diagram 4. Framtida arbetsuppgifter  
  

  
Resultatet visar att sammanlagt 60 procent känner sig osäker på vilka typer av 

arbetsuppgifter som de kommer att utföra som strategisk kommunikatör (se diagram 4). 

40 procent av studenterna känner sig ganska säker på vilka arbetsuppgifter de kommer 

utföra. Ingen av studenterna svarade att de känner sig säker på vilka arbetsuppgifter de 

kommer att arbeta med i framtiden.   
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 Diagram 5. Framtida kompetenser  

  
Resultatet visar att 86,4 procent av studenterna känner sig ganska säker på vilka 

kompetenser de behöver för deras framtida yrkesroll som strategisk kommunikatör (se 

diagram 5). Av studenterna känner sig 9,1 procent osäker och endast 4,5 procent säker på 

vilka kompetenser som krävs av dem som strategiska kommunikatörer i framtiden.   
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7.1.2 Samverkan med arbetslivet  
Diagram 6. Samverkan med arbetsgivare  

  
Sammanlagt är det cirka 68 procent (se diagram 6) av studenterna vid programmet 

strategisk kommunikation vid Umeå universitet som har varit i kontakt med arbetsgivare 

under sin studietid.   
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Diagram 7. Studenternas bedömning av utbildningen samverkan med arbetslivet  

  
Av angivna samverkansfaktorer är det gästföreläsningar med företag som uppnår högst 

medelvärde (2,93), varav programmet uppmanar dig att ta kontakt med arbetsgivare 

(2,05) värderas av studenterna som lägst på samverkan-skalan (se diagram 7).   
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7.2 Intervju med universitetslektor  
  

7.2.1 Kompetenser för den strategiska kommunikatören  

I intervju ställdes frågan “Vad skulle du säga att en strategisk kommunikatör är?”. 

Universitetslektor menar att det är väldigt komplext eftersom det finns olika sätt att se på 

kommunikation.   

“Att försöka att formulera vad man gör på tre år i en mening, det är nästan 

omöjligt. Vi håller på i tre år att försöka definiera på vad olika personer 

försöker se på vad kommunikation är. Så det går inte att ge ett enkelt svar 

heller. Det är ingen slump att det klassiska forskarsvaret är “det är 

komplext”, för det är komplext och svårt. Men vill man uttrycka det säljande 

och drastiskt så: förändra folks bild av verkligheten.”- Universitetslektor 

(personlig kommunikation 20 februari 2019).   

  

I intervjun framgick det att de kompetenser som universitetslektorn anser som viktiga för 

en strategisk kommunikatör är: Självständighet (att vara självgående och kunna se saker 

som behöver göras), kreativitet (att praktisk göra saker estetiskt tilltalande, men också att 

på lite resurser hitta lösningar som är innovativa), tålamod (att ha tålamod och lyssna till 

andra i sin omgivning) och noggrannhet (att inte slarva tex. göra stavfel och att personen 

har ett öga för detaljer). Sedan är det också viktigt att ha en förståelse för komplexa 

skeenden, universitetslektorn (personlig kommunikation 20 februari 2019) menar att 

komplexa skeenden innebär att man har en förståelse till att det finns flera svar på en 

fråga, “Det kan finnas till exempel personlig ängslan bakom besluten, det kan finnas 

ekonomiska orsaker, det kan finnas kulturella orsaker. Det kan finnas massor med orsaker 

till att någonting ser ut som det gör och det är inte nödvändigtvis ett svar på det man ska 

göra och på det man ska hantera. Det tror jag är jätteviktigt på en arbetsplats, för oftast 

så ska man som kommunikatör omvandla alla dom här faktorerna på en arbetsplats.”.   

  
I intervjun framgick det också att utbildningen värderar att studenten är aktiv, det vill säga 

att studenten själv vill lära sig, vilket också gör att studenten indirekt bidrar till 

utbildningen. Vidare lyfter också lektorn fram att studenten bör ta ansvar för sitt eget 

lärande, även utanför studierna, där är det viktigt att ha ett eget driv och intresse.   
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“Det går att göra mer saker än det man blir tillsagd att göra. (...) Jag tycker 

att det är en viktig aspekt, för att jag tycker att det är farligt när studenter blir 

passiva. (...) Om det är någonting jag önskar att vi lärare kanske var bättre 

på, är att också förmedla det tidigt i utbildningen” - Universitetslektor 

(personlig kommunikation 20 februari 2019).   

  

Lektorn menar också att utbildningen lägger mycket vikt vid att studenten ska lära sig att 

vara bildbar. Det vill säga att studenten ska lära sig att anpassa sig till den föränderliga 

yrkesrollen och samhället de står inför. Det är även viktigt att ha en förståelse för 

historiska skeende, eftersom de alltid kommer att finnas kvar. Universitetslektorn menar 

att det handlar mycket om sådana kunskaper snarare än specifika kunskaper.   

  

På frågan: “Tror du att företag vet vad en strategisk kommunikatör är?” svarade 

universitetslektorn att företag “till viss del” vet vad en strategisk kommunikatör är. 

Lektorn menar att med namnet, kan man till viss del avgöra vad en strategisk 

kommunikatör är. Men lektorn tror också att de specifika kompetenserna, som en 

strategisk kommunikatör besitter, kanske inte är lika självklara. Universitetet arbetar inte 

med att försöka att nå ut med vad en strategisk kommunikatör gör, detta på grund av 

tidsbrist.  

“Det har vi inte tid med, vi är så fullt upptagna med utbildningarna. Jag tror 

också vi har resonerat så att om vi satsar på att göra en bra utbildning så 

kommer det att komma ut strateger, som kommer att få bra jobb och sen 

kommer dom i sin tur att veta vad som gäller. Så om vi ger det 10–15 år så 

kommer det att fungera ganska naturligt.” - Universitetslektor (personlig 

kommunikation 20 februari 2019)   

 
   
7.2.2 Samverkan med arbetslivet  

Programmet inom strategisk kommunikation samverkar med arbetslivet på fler vis, dels 

genom gästföreläsningar, dels genom praktik och dels genom studiebesök. Tidigare har 

studenter på utbildningen även haft uppgifter med externa uppdragsgivare. För tillfället 

har utbildningen generellt ett studiebesök samt två gästföreläsningar per termin, men 

universitetslektorn menar att det skulle behövas mer gästföreläsningar och studiebesök. 
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Möjligheten för utbildningen att genomföra studiebesök varierar däremot, lektorn menar 

att offentlig verksamhet oftast är positiva medan små företag hellre vill gästföreläsa. 

Problemet är dock de ekonomiska resurserna, eftersom gästföreläsningar kan kosta mycket 

pengar, där har inte utbildningen alltid de ekonomiska resurserna för att bjuda in 

gästföreläsare.  

  

Utbildningen har även ett branschråd. Branschrådet är en samverkan mellan utbildningen 

och företag och myndigheter som vill arbeta med detta ideellt. Företagen är verksamma i 

Umeå kommun och i nuläget är det cirka sex organisationer som är delaktig i denna 

samverkan, tre privata och tre myndigheter. I branschrådet ges respons på utbildningens 

upplägg där samtliga organisationer får tycka till om upplägget. Detta försöker 

utbildningen sedan ta i beaktning när de utformar utbildningens upplägg.  

  

Vid intervjun ställdes frågan: “Hur ser du på relationen mellan akademisk utbildning och 

arbetsmarknaden?”. Svaret som universitetslektorn gav var att relationen ses som 

komplex.   

“Det här är en jättekomplicerad fråga egentligen och mer intressant än vad man 

kan tänka sig. Samhällsdiskursen i utbildningen är att den ska vara av nytta för 

företagen och det är på många sätt ett rimligt antagande. Problemet är att från 

vårt perspektiv så vet inte alltid arbetsmarknaden vad som dom behöver.  

Anledningen till att jag säger det är för att, om man tänker sig ett företag som, rent 

hypotetiskt företag som består av ekonomer och jurister och samhällsvetare, något 

företag som har byggts upp kring det. Då finns det inte en kompetens inom det 

företaget att förstå vad en humanistisk utbildning gör, eller vad vi då inom 

strategisk kommunikation gör.” - Universitetslektor (personlig kommunikation 20 

februari 2019)  

 

Den generella uppfattningen är att det ses som ett problem att arbetsmarknaden får styra 

för mycket när det kommer till vad som anses som kompetens för yrkesrollen. Problemet 

från utbildningens perspektiv är att arbetsmarknaden inte alltid vet vad de behöver på lång 

sikt. Lektorn menar på att förståelsen för angränsande yrkesfält och roller generellt sett i 

organisationer är låg och därmed bidrar till den förenklade synen på kommunikationens 

värde. Detta betyder i sin tur att företag inte vet vilka kunskaper och kompetenser som 
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finns och därav inte kan efterfråga dessa, därför söker företag endast kompetenser som är 

mer åt det traditionella hållet. Det kan således förklara att dem förväntningarna på den 

strategisk kommunikatören är av redan kända uppgifter, att man “vill ha en kommunikatör 

för att ha någon som kan göra affischer”, men att yrkesrollens kompetens täcker en bred 

inom organisationen både internt och externt. Universitetslektorn säger att “på det sättet 

så tror jag inte att alla organisationer fattar vad det är för någonting. Dom får någon med 

mer kompetens än vad de trodde kanske”.   
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7.3 Intervjuer med företag  
För att underlätta presentationen av resultatet, presenteras företagen enligt följande:  

Resebolag, It-företag 1, It-företag 2, Byrå 1, Byrå 2 och Idrottsförening.   

  

7.3.1 Den strategiska kommunikatören i arbetslivet  

Ingen av de företagen vi intervjuade hade en renodlad kommunikatör anställd på 

arbetsplatsen, men de hade andra anställda som arbetade med kommunikativa uppgifter på 

deltid eller anställda med andra yrkesroller än kommunikatör. De begreppen som bland 

annat används är PR-experter, marknadsdirektör, affärsstrateg och marknadsassistent. 

Andra yrkesroller som kunde utläsas var chefsposition, HR och projektledning, där 

kommunikativa arbetsuppgifter var en del av arbetet.   

“Det är mer marknadsfrågor som ligger på vår ledningsgrupp. Vad gäller 

kommunikation, hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar, ramar och 

riktlinjer kring kommunikation och vart vi lägger våra resurser och så vidare, det 

är då väldigt mycket jag som står tillsammans med mitt redaktörsteam som också 

jobbar med det. (...) Jag jobbar som chef för våran kund- och medlemsservice. (...) 

Men jag är också ansvarig för vår kommunikation.” - Idrottsförening (personlig 

kommunikation 20 februari 2019).  

Utifrån tidigare forskning som Hamrefors (2014) och Heide m.fl. (2012) menar, går 

yrkesrollen mer mot en ledande och strategisk roll med syfte att driva organisationen mot 

dess mål.  Detta är något vi kunde utläsa från bland annat Idrottsföreningen och även IT- 

företag 2.  

 

De som arbetade med kommunikationen på företagen hade bland annat uppgifter som att 

arbeta med webb, producera trycksaker, arbeta med marknadsföringen, copywrite, bild 

och rörlig bild, kommunikationsplanering, varumärkesplacering, sociala medier, 

debattartiklar, pressbearbetningar och PR. Det skiljde sig en del mellan byråerna och de 

övriga företagen. Detta eftersom företagen arbetar själva med en del kommunikativa 

uppgifter men anlitar byråer för hjälp, medan byråerna arbetar med renodlad 

kommunikationsplanering gentemot företagen.   
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I intervjun märkte vi en osäkerhet hos intervjupersonerna och vi ställde därför ytterligare 

en fråga, (som inte fanns med på intervjuguiden) om företagen visste vad en strategisk 

kommunikatör är. Det framkom att en del av företagen inte kände till begreppet men 

kunde ana på titeln vad det innebar. Det företag som hade en klarare bild om vad en 

kommunikatör är visade sig ha ett samarbete med utbildningen medie- och 

kommunikationsprogrammet i Umeå.   

“Jag vet att (namn) har suttit med i ett branschråd via universitetet och jag tror att 

det är med medie- och kommunikationsprogrammet. Men sen så har vi tagit emot 

praktikanter löpande genom åren.” - Byrå 1 (personlig kommunikation 15 februari 

2019)  

  
Ytterligare ett resultat som vi fann intressant för studien är It-företag 2 syn på 

kommunikationsplanen. It-företag 2 menar att kommunikationsplanen behöver ledningens 

uppbackning för att få effekt, vilket också stöds av tidigare forskning inom strategisk 

kommunikation.   

“När jag jobbade som konsult för ett större projekt som handlade om en stor 

förändring så la vi fram en kommunikationsplan, då jobbade jag med en annan 

konsult som var mer inom HR-avdelningen, och hon tryckte på det där att vi skulle 

lägga ned mer krut på kommunikationsplanen. Jag tyckte att det kan vi väl göra, 

men tryckte också för att om vi ska göra det så måste vi också få med ledningen, 

allt vi vill genomföra det måste också ledningen stå bakom. Det bästa är att 

ledningen säger det på möten för att det ska gå igenom effektivt.” - It-företag 2 

(personlig kommunikation 2 mars 2019).   

 

7.3.2 Kompetens för den strategiska kommunikatören  

Det rådde delade meningar mellan företagen om utbildning ansågs som en viktig grund för 

en strategisk kommunikatör. Två av sex företag ansåg att högskoleutbildning är viktig för 

att anställa en kommunikatör medan två ansåg personligheten som viktigast, och en nämnde 

tidigare arbetslivserfarenhet. Ett svar har uteblivit på grund av att intervjupersonen ej hade 

erfarenhet eller insikt om detta.   

“Vi tittar inte på utbildning, vi tittar på erfarenhet. Vart befinner den här personen 

sig just nu, vad har den gjort tidigare, vilka företag har den jobbat på, om det är 

byråer eller kommunikatör inom något företag eller så. Så den erfarenheten vi har 
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är alltså att erfarenheten är mycket viktigare, sen kanske man kastar ett öga på 

utbildningen men det är extremt underordnat.” - Byrå 1 (personlig 

kommunikation 15 februari 2019).  

 
Figur 3. Ordmoln för sammanställning av arbetslivets efterfrågan på kompetens och egenskaper för en 

strategisk kommunikatör  

  
De kompetenser som företag söker hos en kommunikatör, eller hos en person som arbetar 

med kommunikativa uppgifter, är mestadels personliga egenskaper. Av de företag som vi 

intervjuade lyftes personligheten och arbetslivserfarenhet som två viktiga delar, medan 

utbildning och specifik teknisk eller praktisk kompetens ansågs som mindre viktigt. 

Sammanställningen av ordmolnet (se figur 3) är baserad på vad samtliga företag har sagt 

är viktigt hos en strategisk kommunikatör eller en person som arbetar med kommunikativa 

arbetsuppgifter. 4 av 6 företag anser att personlighet är en viktig kompetens, vilket gör den 

till den mest frekvent angivna kompetensen bland företagen. 3 av 6 företag anser att 

arbetslivserfarenhet, copywrite och att vara kreativ/nytänkande är viktiga kompetenser. 2 

av 6 företag anser även att högskoleutbildning, att vara målinriktad, driven, kommunikativ 

och ha ett intresse för arbetet, är viktigt.   
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Förtydligande av otydliga begrepp utifrån respondenternas svar:  

• Copywrite menas att man ska ha en förmåga att arbeta med idéer och texter till 

kommunikations- och informationsmaterial. Personen ska kunna formulera sig 

intresseväckande och tydligt så att andra kan ta till sig budskapet, oavsett om det 

handlar om att sälja en idé, en vara eller en tjänst.   

• Bransch-nära menas att personen ska ha en närhet till branschen denne arbetar på. 

Idrottsföreningen nämnde att det var viktigt att man har ett intresse för idrott och 

hälsa vid anställning hos dem.  

• Kommunikativ menas med att hela rollen handlar om att kommunicera och inte 

bara i själva hantverket. Att personen ska kunna förmedla och sälja in sina idéer 

internt, få kollegor/ledare med i kommunikationsplaner, marknadsplaner osv.  

• Samhällsintresse menas att vara intresserad av det som händer i samhället och i 

omvärlden - de omvärldsfaktorer som påverkar företaget. Att man följer med i 

nyhetsflödet till exempel politiska skeenden, nationellt och internationellt.  

• Kunskapstörstande är att personen vill lära sig nya saker.  

• Målinriktad är att personen ska göra allt för att genom sina kommunikativa 

satsningar nå dit den tänker och att personen är med i strävan på företagens mål.   

• Lyhörd är att höra vad kunden säger för att kunna fylla dessa behov genom 

strategisk kommunikation.   

• Analytisk är att förstå syftet med informationssatsningar, följa upp och tolka 

resultatet samt utvärdera.  

• Personlighet är att personen ska kunna fungera bra tillsammans med andra inom 

företaget.   
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7.3.3 Samverkan med universitet  

Företags uppfattning om samverkan mellan utbildning och arbetslivet skiljer sig åt och det 

går inte att dra någon generell slutsats. Idrottsföreningen hade goda erfarenheter av 

utbildningar inom akademin och har redan ett samarbete som dem tycker är bra. Byrå 1 

och It-företag 1 anser att samverkan är ganska bra, men att det krävs mer 

arbetslivserfarenhet än universitetsutbildning. Byrå 2 (personlig kommunikation 22 

februari 2019) anser att “Ett universitet är för komplex för att kunna ändra sina program 

för att kunna följa med i vad marknaden behöver”. Resebolaget har ingen uppfattning om 

detta och It-företag 2 har delade åsikter. Vi ser här att uppfattningen skiljer sig mycket 

inom de olika företagen och att den generella uppfattningen är svår att tyda. Samtliga 

företag samverkade med utbildningar och en del ville också ha en ökad samverkan med 

utbildningsprogram. Däremot var det endast ett företag som samverkade med en 

kommunikatörsutbildning, de samverkade med Umeå universitet (medie- och 

kommunikationsprogrammet) samt Berghs i Stockholm, som är en privat skola. 
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7.4 Sammanställning av resultat och analys  
Följande är en sammanfattning av resultat för att ge en överskådlig bild av analysen och 

för att besvara studiens frågeställningar, där varje rubrik utgår från studiens 

forskningsfråga.   

 

7.4.1 Förväntningar på den strategiska kommunikatörens kompetenser  

Nedan besvaras frågeställning 1: Vad förväntas av en strategisk kommunikatör utifrån ett 

urval av olika företag, studenter som läser programmet strategisk kommunikation vid 

Umeå universitet, samt lektor i strategisk kommunikation?  

 
Tabell 1. Företag, utbildning och arbetslivets generella värderingar av yrkeskompetens för en strategisk 

kommunikatör  
  

Arbetsliv  Utbildning  Studenter  

Personlighet  Självständighet  Driven  

Arbetslivserfarenhet  Tålamod  Social förmåga  

Copywrite  Noggrannhet  Skriftlig förmåga  

Kreativ  Kreativ  Kreativ  

Kommunikativ  Förståelse för komplexa skeenden  Planering  

  

Sammanfattningsvis är det ett större fokus på personligheten snarare än specifika 

kompetenser för den strategiska kommunikatören, där den enda kompetensen som angavs 

av samtliga tre parter var förmågan att vara kreativ (se tabell 1). Ur resultatet går det också 

att urskilja praktisk erfarenhet som viktigt för samtliga parter. Studenterna värderade 

praktik som viktigaste ämne (medelvärde 4,83) bland programmets kurser (se diagram 2).  
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7.4.2 Förväntningar på den strategiska kommunikatören hos de olika parterna 

Nedan besvaras frågeställning 2: Finns det skillnader mellan studenters, arbetsliv och 

universitetslektorns förväntningar på yrkesrollen strategisk kommunikatör?  

 

Resultatet på forskningsfråga 2 visar utifrån analysen att det finns en viss dissonans i 

studenters, arbetslivets och programmets förväntningar på yrkesrollen strategisk 

kommunikatör. Men den dissonansen uppfattas vara mer kopplad till samverkan mellan 

utbildning och arbetsliv än vad gäller den strategiska kommunikatörens förväntade 

kompetenser. Vad som skiljer respektive parter åt vad gäller kompetenser, är att arbetslivets 

förväntningar är arbetslivserfarenheter, medan utbildningens förväntningar är kunskap om 

komplexa skeenden som är kopplat till teori och forskning. Studenterna ansåg även att praktik 

värderades högt och vetenskapliga forskningsmetoder värderades lågt. Detta tyder på att 

arbetslivets och studenters förväntningar sammanstämmer och att det finns en tydlig 

efterfrågan på praktisk kompetens. Falkheimer och Heide (2014) menar att strategisk 

kommunikation främst är ett forskningsområde, det som således kan förklara dissonansen 

mellan utbildning och akademin i stora drag kan vara att praktiken inte ser densamma ut som 

teorin. Därav kan akademin uppfattas, vilket även nämndes under intervjuer, som ett 

“komplext system” som inte följer med i arbetslivets efterfrågan. Samtidigt, enligt 

utbildningen så finns det ett problem med att arbetslivet har för stort inflytande på utbildning, 

då arbetslivet inte alltid vet vad de behöver på lång sikt. Vilket kan hindra utvecklingen för 

professionalisering. 

 

7.4.3 Samverkan mellan utbildning och arbetsliv   

Nedan besvaras frågeställning 3: Vad anser universitetslektor, respektive studenter vid 

programmet för strategisk kommunikation om samverkan mellan akademi och arbetsliv? 

Och, vad anser arbetslivet om samverkan mellan arbetsliv och akademi, respektive 

studenter?   

  

Arbetslivets uppfattning om samverkan mellan akademin och arbetsliv är komplext. Det 

råder delade meningar om den är bra eller om den bör bli bättre. Men gemensamt är alla 

företag är överens om att det praktiska är viktigt vare sig om det finns inom utbildningen 

eller inte. Företag som deltog i denna studie är positiv till samverkan med 

utbildningsprogram och ser det som en bra sak.   
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 Utbildningens uppfattning om samverkan mellan akademin och arbetsliv är att det är en 

komplicerad fråga men att, som universitetslektor menar på att “Samhällsdiskursen i 

utbildningen är att den ska vara av nytta för företagen och det är på många sätt ett rimligt 

antagande. Problemet är att från vårt perspektiv så vet inte alltid arbetsmarknaden vad som 

dom behöver. “Utbildningen vill samverka med näringslivet och gör det idag genom 

branschråd, gästföreläsningar och studiebesök. De ekonomiska resurserna finns inte alltid för 

att ha möjligheten att bjuda in gästföreläsare så ofta som utbildningen anser vore optimalt.   

  

Studenternas uppfattning om samverkan mellan akademin och arbetsliv är att samverkan 

med arbetslivet sällan sker, där gästföreläsningar är det som förekommer mest enligt 

studenterna. Totalt är det 68 procent av studenterna som har varit i kontakt med arbetsgivare 

inom strategisk kommunikation under studierna, men de uppger samtidigt att det sällan 

förekommer uppmaningar från utbildningen om att söka kontakt med arbetslivet. Generellt 

anser studenter att samverkan mellan utbildning och arbetslivet är låg, eftersom samtliga 

samverkansfaktorer i enkäten värderades under 3 på likertskalan av 1–7, där 2 = sällan och 3 

= Ibland.   
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8. Slutdiskussion  

 

8.1 Samverkan mellan utbildning och arbetsliv  
Inom utbildningen för strategisk kommunikation vid Umeå universitet fanns en samverkan 

med arbetslivet, de samverkar med både företag och myndigheter genom ett branschråd. 

De ger respons på utbildningens upplägg och berättar vad samtliga företag tänker kring 

upplägget. Detta försöker utbildningen sedan ta i beaktning när de utformar upplägget. 

Däremot skiljer sig studenters och utbildningens uppfattning om huruvida utbildningen 

knyter an till arbetslivet. Från resultatet av enkäten framkom att studenter bedömer att 

samverkan sker men att hela 31,7 procent anser att sällan sker sällan. Men programmet för 

strategisk kommunikation menar att de samverkar med arbetslivet på fler vis. Dels genom 

gästföreläsningar, dels genom praktik och genom studiebesök. Tidigare har studenter på 

utbildningen även haft uppgifter med externa uppdragsgivare. Universitetslektorn säger 

däremot att det skulle behövas mer gästföreläsningar och studiebesök, men att möjligheten 

för utbildningen att genomföra studiebesök varierar på grund av ekonomiska skäl.   

  

Studenters egna initiativ i utbildningen understryks av lektorn, där förväntningarna av 

utbildningen är att studenter tillsätter sina läror praktiskt utanför studierna till exempel 

genom arbete, jobba ideellt eller ha det som en hobby. Detta kan vi se är någonting som 

skiljer sig mellan studenters förväntningar och programmets förväntningar, då 

studenternas medelvärde av samverkans-faktorn “programmet uppmanar dig att ta kontakt 

med arbetsgivare” var lågt (2,05 av 7). Universitetslektorn menar dock att de önskade att 

dem var bättre på att förmedla detta tidigt i utbildningen. Däremot samstämmer 

utbildningen och arbetslivets förväntningar med varandra vad gäller deras förväntningar 

av yrkesrollen och studenten, viktigt är att den strategiska kommunikatören ska ha ett eget 

driv, när det kommer till förväntningar på kompetensen, vilket syns i att majoriteten av 

studenterna (68 procent) har tagit kontakt med arbetslivet inom strategisk kommunikation 

under sin studietid.   

  

Genom att koppla detta till komplexitetsteorin och strategisk kommunikation går det att se 

en brist i den enkelriktade dialog som förs mellan de olika parterna i det komplexa system 

som de alla utgör och som skapar och påverkas av förväntningar på yrkesrollen. Problemet 



47  
  

med de olika aktörerna är att det komplexa systemet inte belyses. De alla står för påverkan 

av varandra genom det komplexa systemet som även Cilliers (1998) redogör för (se 

komplexitetsteorin). Genom att föra en tvåvägskommunikation mellan dem olika parterna 

och låta dem nära samexistera med varandra, tror vi att dem kan influera varandra och 

skapa förväntningar som närmar sig alla parters motiv och förväntningar. Ett exempel på 

ökad samverkan är branschråd som är ett sätt för arbetsliv och utbildningen att förenas 

samt mer diskussion med studenten, vilket också ansågs som en önskan från övervägande 

företag som vi intervjuade. Detta tror vi skulle vara ett bra medel för att uppnå diskussion, 

reflektion och dialog kring yrkesrollen och således kunna främja relationen, samt minska 

missförstånd mellan alla parter. Detta skulle, som Weick (2009) menar, vara gynnsamt 

genom att samverkan bli mer komplext för att därmed kunna lösa problem och vara 

föränderlig i en rörlig och alltmer komplex omvärld.    

  

Universitetslektorn svarar i intervjun om synen på kommunikation, att “det är komplext”, 

för det är komplext och svårt. Men vill man uttrycka det säljande och drastiskt så: förändra 

folks bild av verkligheten.”. Det behövs ökad förståelse om helhetsperspektivet där alla inte 

kan påverka allt, men där varje kommunikativ handling påverkar och är inkluderade i 

systemet som skapar förväntningar på den strategiska kommunikatören. Universitetslektor 

säger vidare att utbildningen ligger i framkant och att arbetslivet kommer naturligt komma 

ikapp och förstå strategiska kommunikatörers betydelse för organisationer och företag:   

“Jag tror också vi har resonerat så att om vi satsar på att göra en bra utbildning 

så kommer det att komma ut strateger, som kommer att få bra jobb och sen 

kommer dom i sin tur att veta vad som gäller. Så om vi ger det 10–15 år så 

kommer det att fungera ganska naturligt.”  

Utifrån komplexitetsteorin så kan detta, precis som universitetslektorn yrkar för, ske 

naturligt – men då måste även integration och samspel uppstå mellan utbildning och 

arbetsliv så att detta kan utvecklas genom kommunikation inom samma system.   

 

8.2 Kompetenser och egenskaper för den strategiska 

kommunikatören  
Resultatet visar på att studenterna värderar praktikplats (se diagram 2), det vill säga 

praktikperioden som förläggs under programmets sista termin som det viktigaste ämnet 
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utifrån kursutbud. Därefter kommer projektledning vilket också är ett mestadels praktiskt 

moment där studenterna får erfarenhet och testa på att driva och genomföra projekt i 

gruppform. På tredje plats av de ämnen som värderades på högsta skalan kommer PR och 

Marknadsföring. Dessa är ämnen som överskrider ren kommunikationsvetenskap och går 

över till teori om ekonomi, statistik, politik och kampanjstrategier. De ämnen som 

hamnade lägst på rankningen var journalistik (se diagram 2), där de som läser 

utbildningen rankade det som 3,53 av 5 på likertskalan. Vetenskaplig forskning (se 

diagram 2), rankades som 2,5 av 5, viktig kompetens. Att journalistik som ämne 

värderades lågt är ett intressant resultat utifrån hur utbildningen är utformad. Ett helt år av 

programmets totala längd på tre år utgörs av kurserna Journalistik A och Journalistik B. 

Ytterligare ett intressant resultat för studien är att ledarskap fick lågt medelvärde (sjätte 

nedifrån på listan). Med tanke på tidigare forskning och litteratur kan vi urskilja en trend 

och behov av kommunikatören som coachande och styrande. Intressanta slutsatser som 

kan härledas är att 43,6 procent vill jobba som projektledare, men ledarskap som 

kompetens kommer enbart på 16:e plats av viktigaste kompetenser.  

 

Organisationskommunikation som ämne (se diagram 2) värderades högt av studenterna 

(4,53 av 5), vilket bekräftar litteratur och tidigare forskning som pekar på att 

kommunikatörens roll i organisationen blir allt mer betydande. Ett resultat som sticker ut 

är att enbart 2,5 procent av studenterna känner sig säkra på vilka kompetenser de behöver 

som strategisk kommunikatör och ingen av studenterna känner sig säker på vilka 

arbetsuppgifter de kommer att arbeta med i framtiden (se diagram 5). Detta kan förklaras 

med att yrkesrollen ständigt förändras och att de kompetenser som efterfrågas är mer 

subjektiva än objektiva, vilket kan bidra till osäkerheten hos studenterna. Det kan också 

peka på en brist hos utbildningen i att förmedla vilka kompetenser och egenskaper som 

efterfrågas med förankring i arbetslivet – och att hjälpa studenten att utveckla detta hos sig 

själv under sin studietid.   

  

Vi tror vi att yrkesverksamma med arbetsuppgifter som rör kommunikation har svårt för 

att definiera sin yrkesroll och därmed utvecklas som profession eftersom de interagerar 

med alla delar av organisationen. I dagens komplexa omvärld finns ett stort behov av 

organisationer att vara kommunikativa, vilket också gör att kommunikationsarbete behövs 
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allt mer i en allt större bredd på branscher. Utifrån den insamlade datan kan vi istället se 

ett mönster i att kommunikatörer ska vara flexibla. Det vill säga ha ett eget driv, ha en hög 

analytisk förmåga, vara kreativa men ändå organiserade och kunna skapa struktur/planera. 

Dessa kompetenser är alla karaktäristiska för faktorer i ett komplext system. Att vara 

driven var den kompetens som värderades högst av alla studenter, lektorn och arbetsgivare 

underströk vikten av engagemang. Dessa kompetenser är svårdefinierade och definitionen 

av just driven är komplex. Kreativitet var det som värderades högst av företagen, vilket 

också är en subjektiv kompetens och en given komponent för att komplext system ska 

fungera. Utifrån Komplexitetsteorin, så behövs nödvändigtvis inte konkreta och fasta 

definitioner, utan det viktigaste är diskussion, reflektion och anpassbarhet. Att definiera 

vad kommunikationens syfte är och därefter ha kompetens för att jobba utifrån det och 

som kommunikatör anpassa sig efter detta. Vi kan se en stark koppling mellan Mumbys 

(2013) syn på kommunikation och organisationer och det komplexitetsteorin förespråkar i 

det naturliga system som kommunikation spelar en viktig roll i, att kommunikation kan ses 

som vatten – vi navigerar med hjälp av det, men reflekterar sällan över hur viktigt det är 

för oss och vår existens. Att utgå från kommunikation som något komplext, men inte 

nödvändigtvis komplicerat, är att gå ifrån det traditionella, och i vår mening förlegade, 

transmissionsmodellen för kommunikation. Vi anser därför att 

kommunikationsutbildningar bör ha ökat fokus på kommunikation som en komplex 

process, där organisationskommunikation och det som inkluderas i detta, som intern 

kommunikation, strategisk planering och ledarskap, får ta plats. Utifrån komplexitetsteorin 

så kan man se organisationen som något som hålls ihop av kommunikativa ageranden och 

det kan då vara riskabelt om kommunikationen tas för givet och ej reflekteras över, 

anpassas, utvecklas och implementeras i vardagen. Utifrån vårt resultat motbevisas det 

hierarkiska synen på strategisk kommunikationsteori (Holtzhausen, 2012) som enkelriktad 

med syfte att övertala, problemet med detta sätt att se på strategisk kommunikation är att 

komplexiteten i organisationen inte belyses. Utifrån studenternas uppfattning om 

samverkan, och företagens generella uppfattning om att det är utbildningar som ligger 

efter i utvecklingen, så föreslår vi ett ökat samarbete mellan studenter och arbetsliv. Det 

kan vara ett viktigt steg för att närma sig en professionalisering av strategisk 

kommunikation och skynda på den 10–15 åriga, naturliga processen, som lektorn talar om. 

För att uppnå detta tror vi att programmet för strategisk kommunikation bör bli bättre på 

att kommunicera eget ansvarstagande och motivera studenterna till att söka kontakt med 

arbetslivet redan tidigt under utbildningen. Studenterna själva, som de framtida 
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kommunikatörer de är, har det största ansvaret att reflektera över sitt lärande, utveckling 

och utövande av strategisk kommunikation, vilket även är Simonssons slutsats (se tidigare 

forskning, 2017).  

  

För att öka förståelsen för värdet av strategisk kommunikation i organisationen så anser vi 

att utbildningen med fördel bör integreras med HR och ledning. Företagen nämner 

copywriters, HR och marknadsföring istället för kommunikatör i intervjuerna, de nämner 

även att erfarenhet från olika branscher är positivt. För att uppnå det strategiska utövande 

av kommunikation är det därför ett stort behov av att inkludera andra typer av 

kommunikationsfunktioner som finns i en organisation (se tidigare forskning Heide, 

2017). Detta nämner även It-företag 2 i intervjun, att kommunikationsplanen är beroende 

av ledningens uppbackning. Vi föreslår att en del av kommunikatörens arbetsroll bör vara 

ett nära samarbete med ledningen, i coachande och förmedlande syfte, vilket även Gower 

(se tidigare forskning, 2006) ser som utvecklande för yrkesrollen. Detta styrks även av 

Heides forskning, av Fieseler m.fl (2015), samt Hamrefors teori om kommunikatörens fyra 

roller, varav en är coachande och att förmedla organisatoriska mål. Av svaren kan vi även 

urskilja yrkesrollen som intervjupersonen kom att tänka på när de talade om 

kommunikativa uppgifter och närliggande ämnen. Där kunde vi urskilja 

kommunikationsplanering som värdeskapande för organisationsförändring, något som 

skapar engagemang och struktur. Vi kan urskilja från resultatet att många företag har en 

delad roll som består av både kommunikativa uppgifter och att leda. Det finns därför goda 

möjligheter för den strategiska kommunikatören att stödja ledning och på så sätt underlätta 

för chefers ofta höga belastning och det ökade yttre trycket på företag och organisationer 

att vara kommunikativ. På så sätt kan yrkesrollen förmedla kommunikationens 

komplexitet och värde för organisationen och ge ökad förståelse för ledningen som 

förhoppningsvis ger den uppbackning som de kommunikativa insatserna behöver för att 

organisationen eller företaget i helhet ska nå sina mål på ett effektivt och strategiskt vis.    
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Bilagor  

Bilaga 1  
Avsnitt 1   

Arbetsplatsen   

1. Kan du berätta om företaget som du arbetar på, vad gör ni? 
2. Har ni kommunikatörer anställda på ert företag?  

2.1 Om nej - se frågor i Avsnitt 2   
3. Vad har dem som arbetar som kommunikatör för arbetsuppgifter? 
4. Jobbar någon av dem som strateg? (Den titeln) 
5. Vad har den/dem personerna för arbetsuppgifter?   

Kompetens   

1. Vad har den/dem som jobbar som kommunikatör för tidigare utbildning?   
2. Vilken utbildning kollar ni efter när ni söker en kommunikatör? Tex 

gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning eller masterutbildning. 
3. Finns det några övriga kvalifikationer ni vill ha av en kommunikatör? 
4. Om ni skulle anställa en strategisk kommunikatör, vilka förväntningar har ni på 

personens kompetens?  
5. Vilka kurser ska personen läst? 
6. Ska personen ha tidigare arbetslivserfarenheter?  

6.1 Hur mycket? 
7. Om du fick nämna fem kompetenser som du anser är viktig för en strategisk 

kommunikatör, vilka skulle de vara då?   

Samverkan med universitet   

1. Samverkar ni med universitetsprogram?  
2. Vilka program?   
3. Hur samverkar ni?   
4. Hur ser du på relationen mellan akademisk utbildning och arbetsmarknaden?   
5. Stämmer studenternas kompetens ihop med arbetsmarknadens efterfrågan?   

5.1 Om nej, vad fattas? Om ja, på vilket vis?   
6. Tror ni att utbildningsprogrammet inom strategisk kommunikation möter era 

förväntningar?   
6.1 Om nej, vad för övriga kompetenser skulle ni vilja se? Om ja, hur?   
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Avsnitt 2  

Arbetsplatsen   

1. Har ni anställda som arbetar med tex. Marknadsföring, Grafisk design, PR, 
Journalistik, Organisationskommunikation eller Projektledning? 

2. Vad har dem för yrkestitel i företaget? 
3. Vilka/vem i företaget arbetar med att nå företagets långsiktiga mål? Dem/den 

som kommunicerar målen till medarbetarna och följer upp/utvärderar. 
4. Vad har dem som arbetar med (yrkesroll) för arbetsuppgifter?   
5. Jobbar någon av dem som strateg? (Den titeln) 
6. Vad har den personen för arbetsuppgifter?  
7. Varför väljer ni att inte ha anställda kommunikatörer?   

Långsiktiga mål   

Kvantitativa mål är t.ex. marknadsandel, försäljningsvolym, avkastning mätt 

på något sätt, det vill säga något mätt i andelar, kronor, procent etc. 

Kvalitativa mål är mer övergripande t.ex. produktens image, produktkvalitet, 

servicenivå, kundnöjdhet. Mål som kräver mer arbete då de mäts. Oftast mäts 

de genom att det görs marknadsundersökningar.   

Kompetens   

1. Vad har dem som arbetar med (yrkesroll) för tidigare utbildning?   
2. Vilken utbildning kollar ni efter när ni söker en person (yrkestiteln)? Tex 

gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning eller masterutbildning.  
3. Finns det några övriga kompetenser ni kollar efter?   

  

Samverkan med universitet   

1. Samverkar ni med universitetsprogram?   
2. Vilka program?   
3. Hur samverkar ni?   
4. Hur ser du på relationen mellan akademisk utbildning och arbetsmarknaden?   
5. Stämmer studenternas kompetens ihop med arbetsmarknadens efterfrågan?   
6. Om nej, vad fattas? Om ja, på vilket vis?   
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Bilaga 2  

1. Hur många av era studenter får arbete som kommunikatörer efter studierna?  
2. Vart har era studenter fått jobb? Kan du ge något exempel.  
3. Vad finns det för förutsättningar till att bli kommunikatör på arbetsmarknaden 

idag? 
4. Vad kan de tänkas arbeta med? Vart tror du det finns mest behov av 

kommunikatörer?  
5. Hur förbereder ni studenterna för arbetsmarknaden? 
6. Hur tror du att arbetstillfällen ser ut inom den privata sektorn för en strategisk 

kommunikatör?   
6.1 Inom den offentliga sektorn? Eller frilansare, konsult?   

7. Samverkar ni med näringslivet?   
8. Vilka arbetsplatser? 

8.1 Hur samverkar ni?   
9. Hur ser du på relationen mellan akademisk utbildning och arbetsmarknaden?   
10. Tror du studenternas kompetens efter utbildningen matchar arbetsmarknadens 

efterfrågan?  
10.1 Om nej, vad fattas? Om ja, på vilket vis?  

11. Tror du att företag vet vad en strategisk kommunikatör är?   

  

 

Utbildningen   

1. Om du fick nämna fem kompetenser som du anser är viktig för en examinerad 
strategisk kommunikatör, vilka skulle de då vara?  

2. Har studenterna möjlighet att göra praktik under inom programmet?   
3. Har studenterna möjlighet att göra studiebesök under studierna?   
4. Har studenterna möjlighet att göra praktiska övningar med företag under 

studierna?   
5. Har ni gästföreläsningar?   

5.1 Hur mycket ingår i utbildningen ungefär?  
5.2 Tycker du att det är tillräckligt?   

6. Finns det något annat du vill tillägga?   
7. Vad skulle du säga att en strategisk kommunikatör är?   
8. Har du något som du vill tillägga?   
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Bilaga 3 

Strategisk kommunikation – Yrkesroll 2019 

 

Tack för att du vill delta i denna vetenskapliga studie.  

Vi vill ta reda på vilka kompetenser som yrkesrollen behöver - enligt studenter, 

arbetsgivare och utbildning år 2019. Vi kommer utöver denna enkät ämnad för 

studenter även att intervjua arbetsgivare samt programansvarig. Detta för att från tre 

olika perspektiv klargöra vilka kompetenser som värderas för yrkesrollen. 

 

Om du vill diskutera eller har synpunkter på denna studie så får du gärna mejla till : 

amanda.kristoffersson.96@gmail.com & elinaflink95@gmail.com. 

  

Genom att klicka i nedan så godkänner du ditt anonyma deltagande i denna studie, att 

du är över 18 år gammal och att du studerar vid programmet för Strategisk 

kommunikation på Umeå Universitet. 

 

 

Tack återigen för ditt deltagande. Ha en fin dag! 

o Jag godkänner och vill delta i studien  

 

 

Page 

Break 
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Vilket kön tillhör du? 

o Kvinna  

o Man  

o Annat  

 

 

 

Vilken ålderskategori tillhör du? 

o 18-21  

o 22-25  

o 26-28  

o 29-32  

o 33 +  

 

 

 

Vilket år studerar du på programmet för Strategisk kommunikation? 

o 1  

o 2  

o 3  
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Har du varit i kontakt med arbetsgivare inom strategisk kommunikation under studierna? 

o Ja  

o Nej  

 

 

 

Ange en eller flera kompetenser som du anser är viktig för din framtida yrkesroll som 

strategisk kommunikatör. 

________________________________________________________________ 
 

 

Page 

Break 
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Baserat på kurser från programmet: Välj på skalan hur du tycker följande ämnen är viktiga 

för dig som examinerad student (för att vara kompetent för din framtida yrkesroll).  

 

 

Väldi

gt 

viktigt 

Vikti

g 

Gansk

a 

Viktig

t 

Inte 

så 

vikti

gt 

Inte 

vikti

gt 

Vetenskaplig 

forskningsmetoder  o  o  o  o  o  

Grafisk design  o  o  o  o  o  

PR  o  o  o  o  o  

Journalistik  o  o  o  o  o  

Organisationskommunikati

on  o  o  o  o  o  

Marknadsföring  o  o  o  o  o  

Mediejuridik  o  o  o  o  o  

Praktikplats (erfarenhet)  o  o  o  o  o  

Projektledning  o  o  o  o  o  
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Hur viktiga är följande kompetenser för yrkesrollen strategisk kommunikatör? 



9  
  

 

 

 

 

 

Väldigt 

viktigt 
Viktig 

Ganska 

Viktigt 

Inte så 

viktigt 

Inte 

viktigt 

Förmågan att 

göra flera saker 

samtidigt  
o  o  o  o  o  

Erfarenhet av 

sociala medier  o  o  o  o  o  

Kreativ  o  o  o  o  o  

Driven  o  o  o  o  o  

Utåtriktad  o  o  o  o  o  

Strukturerad  o  o  o  o  o  

Initiativtagande  o  o  o  o  o  

Analytisk  o  o  o  o  o  

Photoshop  o  o  o  o  o  

Lyhörd  o  o  o  o  o  

InDesign  o  o  o  o  o  

Effektiv  o  o  o  o  o  

Skriftlig förmåga  o  o  o  o  o  
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Social förmåga  o  o  o  o  o  

Planering  o  o  o  o  o  

Interkulturell 

kommunikation  o  o  o  o  o  

Ledarskap  o  o  o  o  o  

Engelska  o  o  o  o  o  

Tala inför publik  o  o  o  o  o  

Statistik  o  o  o  o  o  

Företagsekonomi  o  o  o  o  o  

Juridik  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

 

 

Vill du ha en lednings/chef-position i din framtida yrkesroll? 

o Nej  

o Vet inte  

o Ja  
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Jag känner mig________ på vilka typer av ARBETSUPPGIFTER jag kommer att utföra i 

min framtida yrkesroll som strategisk kommunikatör. 

o säker  

o ganska säker  

o osäker  

o helt osäker  

 

 

 

 

Jag känner mig ________ på vilka KOMPETENSER jag kommer att behöva ha för min 

framtida yrkesroll som strategisk kommunikatör. 

o säker  

o ganska säker  

o osäker  

o helt osäker  
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Bedöm programmet för Strategisk kommunikations samverkan med arbetslivet 

 

ald

rig 

hän

t 

säll

an 

Ibla

nd 

gans

ka 

ofta 

of

ta 

väld

igt 

ofta 

varje 

kursmo

ment 

Studiebesök  o  o  o  o  o  o  o  

Gästföreläsn

ingar med 

företag  
o  o  o  o  o  o  o  

Uppdrag för 

företag 

under kurser  
o  o  o  o  o  o  o  

Programmet 

uppmanar 

dig att ta 

kontakt med 

arbetsgivare  

o  o  o  o  o  o  o  

Programmet 

ger 

information 

om dagens 

arbetsmarkn

ad  

o  o  o  o  o  o  o  
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