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Abstract 

The Umea university Faculty of humanities offers programs, courses, cross-disciplinary educations           

and post graduate studies. The university mentions on their website that newly graduated students              

rapidly establish themself in the labour market. Meanwhile a survey made by statistics Sweden              

(Statistiska centralbyrån) shows that graduates in humanities i general and graduates in journalism and              

media particularly experiences the longest gap between graduation and permanent employment. The            

labor market of media and communications branches off in a variety of businesses and the ever so fast                  

development of technologies has created an evenly fast developing anticipation in the employees. The              

purpose of this study is to use the program of media- och communication in Umea university as case,                  

and study the graduates entrance in the labour market. Furthermore the purpose is to build               

understandings for how the graduates value the expertise they have acquired and how this is to be                 

understood in relation to the development of the industry.  

 

The study is based on an online survey in which 11 years of graduates answers 11 questions. In total                   

104 respondents answered the survey and the main conclusions interrelates to theories of the              

implications of competences, and how the information society has restructured the circumstances of             

the labour market. The main conclusions summarizes that the graduates rapidly establishes themself             

in the labour market, an that even though 50% of the graduates has chosen to complement their                 

studies they generally experience satisfaction with the choice of subject. Furthermore the results             

shows that the workers assignments has changed over time, however only in some areas. 

 

Keywords: Umea University, media and communications, graduates, labour market, media industry,           

journalism, PR, marketing. 
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1. Inledning 

Den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet erbjuder program, kurser, tvärvetenskapliga          

utbildningar och forskningsutbildningar. Universitetet skriver på sin webbplats att de utexamnierade           

humaniststudenterna snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden. Samtidigt visar en undersökning från           1

Statistiska centralbyrån att alumner med grund i humaniora i allmänhet och journalist- och             

medieutbildning i synnerhet har den längsta tiden mellan avslutade studier och en varaktig anställning.             

 2

 

Arbetsmarknaden för medie- och kommunikation är förgrenad över ett flertal olika men anknutna             

branscher och i ett försök att definiera dessa har undersökningen fokuserat på: mediebranschen,             

journalistbranschen, PR-branschen, marknadsföringsbranschen, IT-branschen och den offentlig       

verksamheten. Det är dock svårt att precist definiera vilka branscher som bör eller kan kategoriseras               

som kommunikationsrelaterade. Arbetsmarknaden är även ständigt föränderlig, på bara några år kan            

kompetenser som tidigare ansågs tämligen aktuella vara utdaterade. Detta gäller framförallt de två             

senaste decennierna då den tekniska innovationen haft en stor inverkan i praktiken. Idag är internet               

inte längre är att betrakta som ett medium, utan snarare en allomfattande basfunktion och infrastruktur               

som fungerar som bärare av andra medier och funktioner. I takt med dessa teknologiska              3

landvinningar har också synen på hur kommunikativt arbete bör utövas förändrats, där det tidigare              

vedertagna sändarinitiativet bytts ut mot ett mottagar- och användarinitiativ. Dessa förändringar gör            4

undersökningar av arbetsmarknaden, och utövare inom den, till stor nytta för lärosäten. En             

alumniundersökning ger en inblick i vad som kan komma att möta utexaminerade studenter på              

arbetsmarknaden. Föreliggande undersökning gör visserligen nedslag vid ett universitet och en           

utbildning, men en större samhällelig nytta går ändå att finna. Genom att studera MKV-alumners              

övergång från studier till arbetsliv kan det också vara möjligt att få ökad förståelse för övergången                

från liknande tvärvetenskapliga universitetsutbildningar.  

1 Umeå Universitet, Utbildning vid humanistiska fakulteten, 
https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/ hämtad 5/2-19 
2 SCB, Temarapport 2017:8, Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande som har 
avslutat universitets- eller högskoleutbildning 2013/14, 
https://www.scb.se/contentassets/99b33222db7b45c8befa1b83e7653d51/uf0512_2017a01_br_a40br1708.pdf 
Hämtad 30/1-19 
3 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 
23-24. 
4 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 25. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att med kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå             

universitet som fallstudie, studera alumners inträde på arbetsmarknaden. Detta för att få en ökad              

förståelse för studenters övergång från studier till arbetsliv. Vidare är syftet att öka förståelsen för               

vilka kompetenser och färdigheter studenterna har med sig/saknar, och hur detta kan förstås i relation               

till branschernas utveckling. 

 

Med detta syfte som grund formulerades följande frågeställningar: 

 

1. Hur såg inträdet på arbetsmarknaden ut? 

 

2. Hur många av de alumner som tog examen mellan 2008 och 2018 är idag yrkesverksamma inom                 

kommunikationsbranscherna?  

 

3. Vilka kompetenser och förmågor som förvärvats under utbildningen upplevdes användbara, och            

vilka kompetenser och förmågor saknade informanterna i samband med inträdet i arbetslivet? 

 

4. Har alumnerna kompletterat sin utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap med ytterligare            

utbildning efter avlagd examen? 

 

5. Hur hög relevans upplever alumnerna har utbildningen till respondenternas nuvarande           

arbetsuppgifter? 

 

6. Vilka arbetsuppgifter har de alumner som jobbar i kommunikationsbranscherna? 

3. Tidigare forskning 

3.1 Kommunikationsbranschens utveckling i Sverige 

Den svenska kommunikationsbranschens historia började på 1940-talet då den svenska staten           

inrättade en informationsbyrå. Visserligen fanns presstjänst redan inom vissa statliga organ såsom            

Utrikesdepartementet och Försvarsmakten. De tidigt yrkesverksamma kommunikatörerna arbetade        

uteslutande med publicitet och det dröjde innan yrket utvecklades till det som PR idag står för,                

5 



 

nämligen en organisations kontakter med intern och extern publik. Efter andra världskriget kom             

yrkesområdet att få en stark ställning i synnerhet under 1960- och 70-talet. Många företag anställde               

under den här perioden diverse pressombudsmän och personaltidningsredaktörer. I samband med           5

införandet av lagen om medbestämmande i arbetslivet från 1978 fastställde svenska företag och             6

myndigheter att dåvarande arbetssätt inte var tillräckliga då dessa endast arbetade med att informera              

medierna och på ett enkelriktat sätt rikta information till de anställda. På många håll i Sverige                7

etableras informationsenheter med vidgade arbetsuppgifter och ökat anseende. Tidigt anställda          

kommunikatörer rekryterades ursprungligen från journalistiken och de militära etablissemanget.         

Under 1970-talet inrättade vissa universitet och högskolor specifika informationsutbildningar.         

Utbildningarna utvecklas successivt och under 1980-talet rekryteras allt fler medarbetare med           

kommunikativa kunskaper runt om i Sverige.   8

 

Yrkesgruppen informatörer avancerade inom verksamheternas interna hierarki under 1980-talet.         

Under 1990-talet hade yrkesgruppen vuxit, i synnerhet inom PR och kommunikation, detta som             

resultat av behovet av experter, men också på grund av trenden att inom näringslivet konsultera               

externa parter istället för att anställa personal för att sköta de kommunikativa arbetsuppgifterna. Det              9

hävdas idag att informationsbranschen hela tiden bryter ny mark, denna åsikt har förvisso varit              

återkommande genom tiderna, men utvecklingstendenserna har varit påtagliga det senaste decenniet.           

Den digitala utvecklingen har medfört ett allt mer uppkopplat samhälle och ny era av              

informationsteknik, något som kommit att återspeglas i antalet anställda inom områdena för            

information och kommunikation. Ytterligare ett perspektiv som förskjutits gäller sättet att arbeta.            

Kommunikatörerna kan skapa och underhålla relationer oberoende av personlig status vilket medfört            

en mer jämställd maktfördelning och ett lättare sätt för informationen att flöda genom             

organisationerna. Yrkesföreningen Sveriges kommunikatörer har idag över 7000 medlemmar. År          10

2014 fanns hälften av dessa medlemmarna inom den privata sektorn, en fjärdedel utgjordes av              

konsulter och den sista fjärdedelen arbetade inom offentlig verksamhet eller frivillig- och            

idéorganisationer. Noterbart är också de senaste decenniernas kvinnodominans inom yrket, då cirka            11

70 procent av medlemmarna i yrkesföreningen idag är kvinnor.   12

5 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 18. 
6 SFS 1976:580. Lag om medbestämmande i arbetslivet 
7 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 19. 
8 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 19. 
9 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 19. 
10 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 24. 
11 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 322. 
12 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 321. 

6 



 

3.2 Medie- och kommunikationsvetenskap som akademiskt ämne 

Dagens studenter i medie- och kommunikationsvetenskap uppfattar ofta sitt val av ämne som             

traditionellt, men medie- och kommunikationsvetenskap som akademiskt ämne etablerades först i           13

början av 1990-talet. Visserligen förekom både forskning och utbildning inom området vid ett tidigare              

skede, såsom journalistutbildningen 1960 och informationsutbildningen 1970, men enligt         

massmedieforskaren Lennart Weibull var det först i slutet av 1980-talet som det fanns skälig              

anledning att prata om en egen ämnesidentitet. Efter att journalistutbildningen i Stockholm fick             14

ordentligt fäste då staten tog över 1962 skapades ännu en institution vid Göteborgs universitet. Det var                

vid denna tidpunkt, framförallt mellan åren 1965-1975, som statlig och kommunal förvaltning fick             

upp ögonen för det växande behovet av informatörer. Medievetare Fredrik Norén skriver i sin              15

avhandling att myndigheters informationsspridning vid denna tid genomgick en successiv förändring,           

eftersom de blev tvungna att starta egna informationsavdelningar i samband med ett ökat nationellt              

fokus på informationspolitiska frågor som samhällsinformation. I början av 1970-talet saknades           16

kompetenser för att förse medborgarna med information och att anpassa denna informationsspridning            

till ett mottagarperspektiv, varför fristående grundkurser inom informationsteknik startades.   17

 

Idag existerar utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap vid 15 olika universitet i Sverige.             

Utbildningarna varierar mellan ett flertal olika inriktningar, exempelvis: PR, opinionsbildning,          

strategisk kommunikation, digital aktivism, analys, journalistik, digitala medier, myndigheter och          

offentlig förvaltning. MKV är ett tvärvetenskapligt ämne och kan därför ligga under humaniora             18

såväl som samhällsvetenskap beroende på universitet.  

13 Weibull, Lennart. Medieämnets etablering i Sverige. I Massmedieproblem: mediestudiets formering, 
Hyvönen, Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.). Lunds universitet, Lund, 2015, 125. 
14 Weibull, Lennart. Medieämnets etablering i Sverige. I Massmedieproblem: mediestudiets formering, 
Hyvönen, Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.). Lunds universitet, Lund, 2015, 125. 
15 Lindhoff, Håkan. Informationslinjen i Sundsvall. I Massmedieproblem: mediestudiets formering, Hyvönen, 
Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.). Lunds universitet, Lund, 2015, 166. 
16 Norén, Fredrik, "Framtiden tillhör informatörerna”: samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975, 
Umeå Universitet, Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2019,Umeå, 2019, 88. 
17 Lindhoff, Håkan. Informationslinjen i Sundsvall. I Massmedieproblem: mediestudiets formering, Hyvönen, 
Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.). Lunds universitet, Lund, 2015, 166. 
18 Antagning.se. 
https://www.antagning.se/se/search?period=1&courseProgram=programs&freeText=medie-%20och%20kommu
nikationsvetenskap&semesterPart=0&sortBy=relevance. (hämtad: 2019-03-05) 

7 



 

3.3 Tidigare alumniundersökningar  

2008 utfördes vid Lunds universitet en alumniundersökning av Michael Rübsamen, adjunkt inom            

medie- och kommunikationsvetenskap. Syftet var liknande föreliggande uppsats, att ta reda på            19

MKV-alumners nuvarande situation och vilken syn de hade på utbildningen sedan de fått lite distans               

från den. Undersökningen bestod av 100 telefonbaserade intervjuer där alumner som examinerats            

mellan 1998 och 2007 besvarade ett antal frågor som ställdes utifrån ett slutet frågeformulär. Då               

undersökningen gjordes 2008 så var många av alumnerna inte nyexaminerade utan hade i vissa fall               

varit yrkesverksamma upp emot tio år. Rübsamen menade att undersökningen gav en indikation över              

hur studenter på sikt klarar sig på arbetsmarknaden. 

 

De flesta alumnerna berättade att de var anställda eller egenföretagare och ungefär hälften av de               

tillfrågade fått sin anställning mindre än tre månader efter avlagd examen. Av de tillfrågade hade 70%                

gått vidare från den första anställningen till nya arbetsgivare, medan 30% fortfarande arbetade kvar              

hos sin första arbetsgivare. Vidare visade undersökningen att det många av de undersökta före detta               

MKV-studenterna fått sina nuvarande anställningar genom en tidigare anställning inom          

organisationen ifråga (23%). Ungefär lika många hade fått anställning genom personliga kontakter            

med personer inom organisationen. (22%), eller via en rekryteringstjänst (21%). Övriga sätt som             

alumnerna tagit sig in på arbetsmarknaden var via annonser i tidningar (17%), arbetsförmedligen             

(7%), spontanansökan till företaget (5%) och slutligen praktik (5%). Den absoluta majoriteten av de              

tillfrågade arbetade med det privata näringslivet som primär arbetsgivare (65%) medan nästan en av              

tio arbetade med universitet/högskola som arbetsgivare (9%). Den generella svagheten som alumnerna            

uttryckte om utbildningen var avsaknaden av praktiska erfarenheter/moment under studietiden.          

Alumnerna hade också önskat en närmare anknytning/samverkan med näringslivet för att minska            

steget mellan studier och arbetsliv. 50% av alumnerna angav att deras utbildning hade hög/ganska hög               

relevans, så också kvalitén på utbildningen (51%).  

 

Rübsamens undersökning är förvisso mer än tio år gammal, och undersöker en annan institution än i                

den undersökning som nu utförs. Trots detta kan undersökningen ge en fingervisning över de              

arbetsområden inom vilka alumnerna etablerat sig efter avlagd examen. Såväl som de styrkor och              

svagheter alumnerna upplever med institutionens yrkesförberedelser, i synnerhet alumnernas syn på           

utbildningens relevans och kvalité. Rübsamens undersökning tillför också möjligheten att jämföra           

19 Rübsamen, Michael. Alumniundersökning 1998 – 2007. Lund : Enheten för Medie- och 
Kommunikationsvetenskap Lunds Universitet, 2008. 
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resultat undersökningarna emellan. Där eventuella skillnader eller likheter vad gäller          

anställningsbarhet, kompetenser och relevans av utbildning kan belysas och analyseras. 

4. Teori 

4.1 Kompetenser och kvalifikationer/färdigheter 

Vad innebär det att vara kompetent och kvalificerad? Det existerar ett flertal olika definitioner av vad 

kompetenser faktiskt innebär, men nedan beskrivning är hur man i vanligt språkbruk brukar formulera 

det: 

 
“kompetens”  betyder något i stil med att man är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt 

område eller av en bestämd karaktär på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Om man är 

kompetent på ett område kan man klara de utmaningar som är relevanta inom det aktuella området - 

eller mycket kort, “att kunna vad man ska”  20

 

Närmare bestämt, vad kan vi, vad är vi i stånd att göra och hur reagerar vi i bestämda situationer och                    

sammanhang? Denna syn på kompetenser tydliggör en distinkt skillnad kontra begreppet           

kvalifikationer. En individ kan nämligen samla på sig en mängd kvalifikationer men dessa är till               

skillnad från kompetenser, av olika skäl, inte alltid till hands. Situationer kan uppstå där behov av en                 

kvalifikation eller färdighet finns, något som man egentligen lärt sig men ej är kapabel att omsätta                

utanför sammanhang som liknar lärsituationen. Handlingsperspektivet är alltså det centrala i           

kompetens och även vad som utgör skillnaden mellan de två begreppen. Svårigheten med att omsätta               21

kvalifikationer kallas transferproblemet, saker man lärt sig vid till exempel skolbänken men ej är i               

stånd att utöva i en bestämd situation. Utbildningskonsult Knud Illeris vittnar om många fall där               

individer, efter omfattande utbildning på hög nivå, finner svårigheter i att omsätta sina färdigheter i               

praktiken. Detta, fortsätter han, beror på avsaknad av erfarenheter att kunna omtolka sina             

kvalifikationer i direkt relation till praktik.  22

4.2 Teori kontra praktik 

Vid universitetsutbildningar, och framförallt vid tvärvetenskapliga sådana, återfinns ofta slitningar          

mellan personer inom ämnet. Denna rörande huruvida ämnet bör vila tyngst mot den teoretiska              

20 Illeris, Knud, Kompetens: [vad, varför, hur], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 31. 
21 Illeris, Knud, Kompetens: [vad, varför, hur], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 37. 
22 Illeris, Knud, Kompetens: [vad, varför, hur], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 37. 
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anknytningen eller den praktiska yrkeserfarenheten. För att få en kontext rörande utbildningar under             23

humaniora vid Umeå universitet genomfördes en intervju med projektsamordnare Mats Reinhold vid            

enheten för externa relationer på Umeå universitet. Reinhold har en master i ledarskap och              

organisation med inriktning mot human resource management and development. Han har utöver detta             

cirka 8 års erfarenhet av att arbeta på universitet med frågor om kompetensbehov, studenters väg från                

studier till arbetsliv och arbetslivsanknytning i utbildningsprogram.  

 

Reinhold menar att det finns olika perspektiv på vad en utbildning bör innehålla och intressena               

krockar ofta mellan arbetsmarknadens och utbildningens målbilder; Ur en arbetsgivares perspektiv ser            

man gärna att utexaminerade studenter ska vara lönsamma direkt, med andra ord redo att utföra               

arbetsuppgifter redan vid dag ett. Vidare menar han att det finns ett etablerat missnöje på               

arbetsmarknaden att behöva internutbilda studenter efter 3-5 års genomförd utbildning. Ur           

universitetens perspektiv ser det annorlunda ut säger Reinhold; En universitetsutbildning ska såklart            

vara relevant sett ur en praktisk vinkel för studenten, men har också ett uppdrag fungera mer                

långtgående. Sannolikheten för att de kompetenser som idag är aktuella skulle vara aktuella om 20 år                

är nämligen låg, på samma sätt som att 20 år gamla kompetenser skulle vara aktuella idag. Därför                 

finns det ett ansvar hos universitet i säkerställandet att utbildningen fungerar över tid, detta genom att                

tillhandahålla generiska färdigheter som exempelvis: Kreativitet, analysförmåga, ansvarstagande,        

kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande, reflektionsförmåga, problemlösningsförmåga och      

samarbetsförmåga. Dessa kompetenser är, bortsett från användbara i arbetslivet, också tänkta att            

förbereda studenter för att i ett senare skede kunna skriva magisteruppsatser och/eller forska.  24

 

För att exemplifiera, antag att en kommunikatörs främsta arbetsverktyg idag är Twitter. Fem år senare               

kan denna plattform vara förlegad och i ett sådant fall måste kommunikatören fortfarande kunna              

utföra sina arbetsuppgifter. I detta fall ska den akademiska utbildningens generiska färdigheter finnas             

som grund att luta sig mot och använda. Det finns dock många exempel på att det förhållandevis stora                  

inslaget av dessa generiska kompetenser kan förvirra studenter eller göra dem kritiska, och känslan av               

att inte kunna någonting om sitt ämne efter tre års studier är inte helt ovanlig, menar Reinhold. Därför                  

finns det anledning för lärare att pedagogiskt förklara värdet av de generiska kunskaper som              

undervisas, varför lärare med egen erfarenhet av branschen kan ha en fördel i förklarandet av dess                

nödvändighet och nytta.  25

 

23 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 10.  
24 Reinhold, Mats; Projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet. Intervju 2019-03-05. 
25 Reinhold, Mats; Projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet. Intervju 2019-03-05.  
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Avslutningsvis pekar Reinhold på Bolognaprocessens inverkan på utbildningars fortsatta utformande.          

I Bologna 1999 undertecknade 29 europeiska länder en deklaration med målet att fram till 2010 göra                

europa till ett sammanhållet område för högre utbildning. I Bolognaprocessen ser vi ett eventuellt              26

möte mellan de klassiska universitetsutbildningarna och arbetsmarknadens behov. Processen har          

sedan den deklarerades fungerat för att underlätta för studenter och arbetssökande akademiker att röra              

sig över europas gränser. Denna process har sedan 2009 sex prioriterade målsättningar varav två av               27

dessa är direkt kopplade till ovanstående problematik om universitetens ansvar att hålla utbildningen             

relevant, men samtidigt säkerställa att utbildningen fungerar över tid:  

 

1. Anställningsbarhet – arbetsmarknaden behöver i allt högre grad välutbildad personal.          

Universitet och högskolor behöver möta behovet genom bland annat praktik i           

utbildningsprogrammen. 

 

2. Studentcentrerat lärande – universiteten och högskolorna ska ange lärandemål i          

utbildningarnas kursplaner. 

  

Detta har närmare bestämt inneburit att kraven bland annat blivit tydligare om att det i kursplaner ska                 

vara lättbegripliga läromål och anvisningar om relevans mot arbetsmarknaden, samt ett ökat inslag av              

praktik. Processen har givit ännu en anledning till universitet att bli bättre på att peka på just relevans.                  

Både utifrån att utmärka sig attraktiva och att förbereda studenter för arbetslivet.  28

4.3 Vad är en profession? 

Moderna sociologiska definitioner menar ofta att det gemensamma för professioner är den            

vetenskapliga anknytningen, exempelvis universitetsutbildningar. Brante menar att denna relation         

mellan profession och vetenskap går att förstås liknande relationen mellan grundforskning och            

tillämpad vetenskap. Något som enligt Harold Perkin, även han professionsforskare, utgör yrket            

universitetslärare till “the key profession” då det är från denna profession alla andra professioner              

härstammar från. Vidare krävs ofta av definitionen att yrket i fråga har en relativt upphöjd status och                 29

prestige. Dessa två punkter bildar samma definition som en tredje professionsforskare, Magali Sarfatti             

Larson förespråkar: att en profession ska vara akademiskt förankrad och inneha hög status. Brante              30

26 Universitets- och högskolerådet. Internationella möjligheter 2018. 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (hämtad 2019-03-05) 
27 Universitets- och högskolerådet. Internationella möjligheter 2018. 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (hämtad 2019-03-05) 
28 Reinhold, Mats; Projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet. Intervju 2019-03-05.  
29 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 2. 
30 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 2. 
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fortsätter med att påstå att denna avgränsning är användbar om än vag, han menar att avgörandet om                 

vilka yrken som ingår i en viss definition snarare blir en politisk fråga, liknande samhälleliga frågor                

som klass eller statusgrupp. Larsåke Larsson skriver också med hänvisning till Sarfatti Larson, om tre               

begrepp som tenderar att användas inom forskningen: Profession, professionalisering och          

professionalism. det förstnämnda syftar på de villkor som ett yrke avkrävs uppfylla för att betraktas               31

som professionellt, detta beskrivs som att de yrkesverksamma har kontroll över sitt eget arbete.              

Professionalisering är benämningen av den vilja utövare har när det kommer till att skaffa sig denna                

makt, alltså strävan att omsätta kunskap och färdigheter till social och ekonomisk belöning.             

Professionalism är det slutliga resultatet av denna strävan och kännetecknas av att yrkesgruppen själv              

kan bestämma vad som krävs för att utföra en uppgift, utvärdera arbetet och kunna utesluta andra från                 

att göra det. Professioner är alltså yrken som baserar sin inkomst och status på att de använder                 

vetenskaplig kunskap. Larsson beskriver ett antal kriterier för att ett yrke ska betraktas som              32

profession: “Vanliga kriterier är att det finns en systematisk teori för detta yrkesfält, utbildning,              

samhällelig sanktion, etiska regler, autonomi och auktoritet, avskärmad position i organisationen och            

på arbetsmarknaden, en egen yrkesorganisation samt en egen kultur”  33

 

Brante menar att man i en snävare definition, där tanken är att förstå begreppet profession som                

historiskt och rumsligt variabelt, ges möjligheten att definiera profession som en kombination av             

högre utbildning och praktisk samhällsverksamhet. Vidare menar han att man ur detta synsätt ser de               

tydligaste exemplen i semiprofessioner, yrken som vuxit fram i takt med välfärdsstatens framfart. Ett              

exempel på dessa semiprofessioner är sjuksköterskor (omvårdnadsforskning), alltså yrken som har           

hög tillväxt och på senare tid kommit att införlivas i universitetssystemet. Vad som är tydligt för dessa                 

yrken är det ofta återkommande faktumet att de är tvärvetenskapliga. De använder alltså ett flertal               

hjälpämnen som möjliggör en teoretisk bas. Det finns allt som oftast också en, som tidigare nämnt (se                 

avsnitt 4.2), tydligare spänning mellan personer inom ämnet, denna rörande huruvida ämnet bör vila              

tyngst mot den teoretiska anknytningen eller den praktiska yrkeserfarenheten. Det råder inga tvivel             34

om konsensus kring vetenskapens essens inom akademiska utbildningar. Däremot finns det en            

lojalitetskonflikt mellan det traditionella universitetet och dess inriktning på vetenskaplig grund och            

utbildningspolitikens ekonomiska intressen såsom att utveckla mer kortsiktiga, marknadsanpassade         

utbildningar. Han menar att universitetens nya uppgift att massutbilda också ökat antalet ämnen.             35

Idag finns institutioner för turism, måltidskunskap och konstnärlig verksamhet. Detta har medfört att             

31 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 331. 
32 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 1. 
33 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 331. 
34 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 10. 
35 Brante, Thomas. (2003): Konsolideringen av nya vetenskapliga fält - Exemplet forskning i socialt arbete. 
Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie och FAS. 173.  
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gränserna mellan universitetsvärldens grundforskning och marknadsintressen har kommit att, till en           

allt större grad, suddas ut. 

4.4 Kommunikationsyrket som profession 

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett förhållandevis ungt akademiskt ämne och så är även             

yrket som kommunikatör. Hos yrkesorganisationen Sveriges kommunikatörer finns det, likt andra           

relativt nya yrkesgrupper, en vilja och strävan att yrket i fråga ska uppfattas som profession. Det råder                 

dock delade meningar om huruvida kommunikationsyrket uppfyller kraven som ställs för att ett yrke              

ska betraktas som en profession. Detta är inget nytt inom professionsforskningen som ofta upplever              36

problem när det kommer till att tillräckligt precist definiera sitt studieobjekt det vill säga professioners               

gemensamma och särskiljande egenskaper. Som ovan nämnt (se avsnitt 4.3) finns det ett antal              37

vanliga villkor och kriterier som tenderar att vara bestämmande om ett yrke bör uppfattas som               

profession. Kommunikationsyrket uppfyller visserligen, enligt Weibull, de teoretiska kraven i form av            

högre utbildning såväl som de yrkesorganisatoriska (Sveriges kommunikatörer) och de etiska reglerna            

(Svenska som internationella). Det är dock ingen fråga om autonomi över kommunikativt arbete, och              38

inte heller någon möjlighet till en avskärmad position i arbetslivet. Detta då långt många fler än                

kommunikatörer utövar kommunikation inom en organisation. Det existerar alltså en komplexitet i            39

yrket vad gäller professionsbegreppet och om det går att bestämma vad som utgör kommunikativt              

arbete.   40

4.5 Kunskapssamhället, anställningstrygghet och arbetsmarknad.  

Vissa samhällsvetare menar att vi nu ser en övergång till ett nytt typ av samhälle som inte längre                  

bygger på industrialismens produktion och konsumtion. Många termer har använts för denna nya             

strukturella ordning exempelvis, det postindustriella samhället, kunskapsekonomin och den nya          

ekonomin. Den term som används flitigast är dock kunskapssamhället. Samhällsforskaren och           41

sociologen Anthony Giddens menar att det är svårt att göra en precis definition av vad               

kunskapssamhället egentligen innebär, men i generella drag förklarar han det “[...] det            

36 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 333. 
37 Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 2. 
38 Weibull, Lennart. Medieämnets etablering i Sverige. I Massmedieproblem: mediestudiets formering, 
Hyvönen, Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.). Lunds universitet, Lund, 2015, 125. 
39 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 332 
40 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 332. 
41 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, 186. 
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[kunskapssamhället] är ett samhälle där idéer, information och kunskapsformer ger upphov till            

innovation och ekonomisk tillväxt.”  42

 

I kunskapssamhället, menar Giddens, ägnar sig arbetsstyrkan inte åt den fysiska produktionen eller             

distributionen av varor, utan istället åt utvecklandet, designen, strategier och marknadsföringen.           

Ungefär 40% av arbetstagarna jobbade 2014 inom kunskapsbaserade företag och av dessa jobbar             

ungefär 15% med finans-, företags- och kommunikationstjänster. Dessa nya sätt att arbeta kan             

innebära intressanta möjligheter för arbetstagaren men kan på samma hand skapa en kluvenhet hos              

arbetstagare som upplever sig fångade i en allt snabbare rullande snöboll, som resultat av såväl               

informationsteknikens intåg på arbetsplatserna som förändrade arbetsvillkor. Den bristande         

anställningstryggheten har kommit att bli ett viktigt ämne inom arbetssociologin, experter menar att             

anställningstryggheten minskat stadigt under de senaste 35 åren och är lägre än någonsin i de               

utvecklade delarna av världen. Till skillnad från den grupp som arbetar manuellt har gruppen              

högutbildade den absolut lägsta nivån av anställningstrygghet. Giddens menar att de förväntningar            

som ställs på den anställde på dagens arbetsmarknad har förändrats, och inte längre stämmer överens               

med vad som historiskt ansetts vara god arbetsmoral, såsom lojalitet, att kunna uppnå långsiktiga mål,               

ansvar och målmedvetenhet. De nya arbetsvillkoren ställer istället allt högre krav på att arbetaren ska               

vara formbar och flexibel.   43

 

Den som uppskattar möjligheten till flexibelt arbete i termer av projektanställningar och            

konsultarbeten och andra, inom media och kommunikationsbranschen vanligt förekommande typer av           

anställningar, kan förstås se de nya arbetsvillkoren som något positivt, men detta förminskar inte              

faktumet att denna flexibilitet minskar anställningstryggheten. Giddens beskrivning av de nya           44

arbetssätten som präglar kunskapssamhället, och hur informationstekniken förändrat vad som          

kännetecknar dagens arbetsmarknad är intressant då kommunikationsyrket, i allra högsta grad, kan ses             

som en arbetsmöjlighet till följd av/utvecklad ur det allt mer utbredda kunskapssamhället och             

efterfrågan av kunskapsbaserade tjänster. Även Mark Deuze, professor inom medieforskning, skriver           

om kommunikationsyrkets arbetsvillkor och den framtida utvecklingen av yrket. Deuze hänvisar till            

en rapport från 2004 av den Internationella arbetsorganisationen (ILO). Rapporten är en omfattande             45

42 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, 186. 
43 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, 186-198. 
44 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, 198. 
45 International labour organization, The future of work and quality in the information society: The media, 
culture, graphical sector. 2004. 
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undersökning om framtiden av medier med ett särskilt fokus på information och            

kommunikationsteknologi. Bland många av slutsatserna beskriver Deuze, likt Giddens,         

konsekvenserna av teknologins utveckling för arbetsvillkor och arbetsuppgifter för arbetare inom           

information och kommunikationsyrken.  

  

Deuze beskriver också hur koncentrationen av mediebolag och konvergering av arbetsuppgifterna,           

som resultat av kommunikationsteknologiska innovationer, bidragit till att allt fler anställda kommit            

att acceptera anställningsavtal med allt sämre villkor och allt sämre lön. Den snabbt framskridande              46

utvecklingen av informationsteknologi och förändrade arbetsvillkor menar Deuze, bidrar till en           47

precis lika snabb utveckling av kraven på de redan etablerade arbetarnas förmåga att omlära sig, och                

vara multikompetenta. Arbetstagaren måste i linje med teknologins framskridande, i allt större grad             

vara flexibel och anpassa sig, enligt denna arbetsmarknads stränga logik. Deuze förklaringar av de              

förändrade arbetsvillkoren, arbetsuppgifterna och arbetsmarknadens logik är användbara då arbetare          

inom kommunikationsyrken sannolikt upplevt både teknologins utveckling och förändrade krav vad           

gäller arbetsvillkor. Vidare kan Deuze användas för att förstå den framtida utvecklingen av             

arbetsmarknaden.  

5. Metod 

5.1 Enkätundersökning av alumner 

Valet av metod för denna uppsats motiverades av dess syfte och frågeställningar. Uppsatsen syftar till               

att med kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vid Umeå universitet som fallstudie, studera            

alumners inträde på arbetsmarknaden. Detta för att få en ökad förståelse för studenters övergång från               

studier till arbetsliv. Vidare är syftet att öka förståelsen för vilka kompetenser och färdigheter              

studenterna har med sig/saknar, och hur detta kan förstås i relation till branschernas utveckling.  

 

För att uppnå detta syfte var det därför nödvändigt att samla in erfarenheter från dessa alumner. Ett                 

tillvägagångssätt för att göra detta hade varit att genomföra kvalitativa intervjuer, dessa lämpar sig väl               

för att bilda förståelse för en persons upplevelser och uppfattningar om något. Målet var emellertid               48

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_161548.pdf 
hämtad 14/4-19 
 
46 Deuze, Mark, Media work, Polity, Cambridge, 2007. 94. 
47 Deuze, Mark, Media work, Polity, Cambridge, 2007. 94. 
48 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010. 55-56. 
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att få en större överblick av en stor mängd respondenter som befinner sig på olika platser och än om                   

kvalitativa intervjuer erbjuder möjligheten till mer ingående frågor och svar, är de alltjämt             

tidskrävande och försvårar arbetet i att kunna dra generella slutsatser. Dessa typer av             49 50

undersökningar försvåras också kraftigt om de geografiska avstånden mellan respondenter och           

forskare är för stora. En kvantitativ undersökning lämpade därför sig bättre i insamlandet av data då                

den möjliggör insamlandet av större volymer, tillåter forskaren att dra generella slutsatser och             

framställer en förhållandevis lätthanterlig data. Enkätundersökning som metod bemötte således          51

denna undersöknings krav på ett förtjänstfullt sätt och erbjöd även ett flexibelt tillvägagångssätt då              

fysisk kontakt med respondenter ej var nödvändig.  52

5.2 Urval och avgränsning 

Urval för en studie ska enligt Hartman erbjuda den information som studien är intresserad av.  Då 53

denna undersökning använder medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet som fall, 

togs urvalsprincipen med homogena fall i bruk. En strategi som innebär att personer med liknande 

förutsättningar undersöks för att bättre förstå en särskild uppfattning om något.  Urvalsgruppen var 54

alltså lätt att definiera: De som läst, och tagit examen i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Umeå universitet.  För att nå den målgrupp som undersökningen ämnade studera så hämtades listor 

över alumner vid Umeå universitets program för medie- och kommunikationsvetenskap från 

Studentcentrum hos den administrativa enheten vid Umeå universitet. Den ursprungliga tanken var att 

avgränsa enkätundersökningen till alumner i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktningen 

strategisk kommunikation mellan åren 2005-2010. Respondenterna skulle vara tillräckligt nära sina 

studier tidsmässigt för att komma ihåg detaljer från utbildningen, men samtidigt kunna ge en syn på 

arbetslivet utifrån ett par års erfarenhet. Listan som erhölls bestod av 18 alumner vilket ansågs vara ett 

för litet antal för att kunna bygga undersökningen på. Detta innebar att målgruppen var tvungen att 

breddas och en ny förfrågan till infocenter skickades. Denna gång med förfrågan om en lista med 

samtliga alumner från programmet medie- och kommunikationsvetenskap mellan åren 2008-2018. 

49 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2014 220. 
50 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2014 310. 
51 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010. 88. 
52 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 234. 
53 Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 280. 
54 Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 286. 
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Listan som tillhandahölls bestod av 215 individer (se tabell 1.), vilket resulterade i att resonemanget 

kring vilka årskullar som enkäten skulle skickas till blev förhållandevis kort då antalet alumner 

tillgängliga var för få för att avgränsa.  

 

Tabell. 1: Tabell över antalet alumner per examinationsår. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tot. 

9 2 7 14 26 22 23 27 35 24 26 215 

 

Bortsett från den överrepresentation av alumner från 2016 och avsaknandet av alumner med examen 

från 2009-2010 , så var den totala mängden möjliga respondenter relativt jämnt fördelade över 

examensåren. Av dessa 215 potentiella respondenter var 155 stycken möjliga att kontakta – varav 104 

stycken slutligen besvarade enkäten. (se avsnitt 5.4). 

5.3 Enkätens utformning 

Vid utformandet av enkäten användes en så kallad tratt-teknik som är lämplig för att fastställa               

ordningen på frågorna i enkäten. Enligt denna princip menar statsvetaren Magnus Hagevi och             

medievetare Dino Viscovi att forskaren bör börja med att ställa frågor kring mer allmänna ämnen för                

att sedan sedan ställa frågor av mer specifik karaktär. Exempelvis inleda med frågor om ålder och                55

kön, för att sedan avsluta med frågor om nuvarande arbetsuppgifter. Vidare består enkäten av elva               

frågor, varav sju av dessa är strukturerade med fasta svarsalternativ, det vill säga på förhand bestämda                

svarsalternativ.  Resterande fyra frågor erbjuder öppna svarsalternativ i form av fritext.  56

 

I dee slutna frågorna får respondenten fylla i en eller flera rutor med förutbestämda svarsalternativ och                

enligt Hagevi och Viscovi är fördelen med denna typ av frågor att svaren blir relativt enkla att                 

bearbeta. De menar att styrkan ligger i att resultatet från de färdiga enkäterna är lätta att föra in i                   57

diverse tabeller eller, via ett statistikprogram, kategorisera de olika svarsalternativen. En nackdel är att              

slutna svarsalternativ gör många frågor direkt omöjliga att ställa, exempelvis är frågor om en              

respondents attityder och hur de beter sig i olika situationer svåra att kunna besvara med givna                

svarsalternativ. För att undvika att gå miste om information och istället få så uttömmande svar som                

55 Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino, Enkäter: att formulera frågor och svar, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2016. 155. 
56 Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 232-233. 
57 Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino, Enkäter: att formulera frågor och svar, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2016. 82. 
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möjligt är den senare delen av frågeformuläret utformat för att ge respondenten möjligheten att i               

fritext besvara öppna frågor, det vill säga frågor som inte begränsat svarsutrymmet till ja eller nej.                

Svarsalternativen begränsas istället endast till respondentens egna uppfattningar. Jan Hartman skriver           

att låg begränsning av svarsutrymme direkt kommer att medföra merarbete då svaren måste             

transkriberas, analyseras och kvantifieras. För att undvika ett allt för tidskrävande arbete med             58

transkribering, kvantifiering och analysering samt för att frågor med obegränsade svarsutrymmen ökar            

sannolikheten att respondentens svar blir irrelevant i relation till undersökningens frågeställning,           

kommer svarsalternativen att begränsas med strukturering. Enligt Hartman beror graden av           

strukturering, det vill säga i vilken utsträckning de öppna frågorna begränsar svarsutrymmet, består av              

den inbyggda begränsningen. Hartman beskriver att begränsning av frågornas öppenhet dels kan göras             

genom en rumslig eller temporal begränsning. Exempelvis går det att rumslig och temporalt             59

begränsa frågan: “Hur relevant var din utbildning?” Genom att ställa frågan på ett mer slutet sätt:                

“Hur relevant var din utbildning givet dina nuvarande arbetsuppgifter?”. För att i den mån det var                

möjligt undvika alltför utsvävande svar begränsades därför frågor med fritext som svarsalternativ så             

mycket som möjligt. Enkätens utformning med både öppna och slutna svarsalternativ bildar förståelse             

för statistiska samband men också respondenternas mer reflekterande upplevelser och attityder.           

Slutligen delades enkäten in i fyra övergripande teman, dessa är baserade på undersökningens syfte              

och frågeställningar; Inom vilka branscher återfinns alumnerna, inträdet på arbetsmarknaden,          

kompetens,  arbetsuppgifter och utbildningens relevans. 

5.4 Genomförande 

I listan över alumnerna saknades kontaktuppgifter, vilket försvårade möjligheten att komma i kontakt             

med dem. Genom att använda sociala medier, i synnerhet Facebook och Linkedin, tillsammans med              

ett relativt tidskrävande sökande på hitta.se kunde slutligen 155 webbenkäter skickas ut. I kontakt              

med eventuella respondenter undveks samlingsplatser som exempelvis Facebook-forum till den grad           

det gick. Majoriteten av all kontakt var direkt med respektive respondent och tanken med detta               

tillvägasätt var att en personlig förfrågan möjligtvis skulle få respondenter mer intresserade av att              

delta i undersökningen. Insamlingen pågick under fyra dagar och vid den fjärde dagens slut hade totalt                

104 enkäter besvarats. Antalet besvarade enkäter i relation till antalet utskickade enkäter ger en              

svarsfrekvens på 67%. Av de 104 besvarade enkäter som mottogs bestod respondenternas            

sammansättning av 70 kvinnor, 32 män och 2 individer som ej valde att ange sitt kön. Födelseår hos                  

58 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 234. 
59 Hartman, Jan. (2004). Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 233. 
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de medverkande i enkäten sträckte sig från 1970-1996 och respondenternas medianålder beräknades            

till 27-28 år (födelseår 1991). 

5.5 Metoddiskussion 

Vetenskaplighet handlar enligt Larsson och Ekström om att ge tillräckligt goda skäl för att påstå att                

något är sant. professor Judith Bell, menar i enhetlighet med Larsson och Ekström att det också är                 60

viktigt att välja rätt metod för undersökningen och för att kunna underbygga de argument som förs,                

måste krav ställas i form av validitet och reliabilitet. För att göra undersökningen reliabel åsyftas att                61

någon annan forskare, eller egentligen vem som helst, ska kunna göra samma observationer oavsett              

hur många gånger undersökningen genomförs. Med grund i detta är det också viktigt att säkerställa               62

att de instrument som används vid observationen är pålitliga, detta kan göras genom att själv testa                

instrumenten eller låta någon utomstående testa dem. Undersökningens reliabilitet försvagades av de            

frågor som tilläts besvaras i fritext, detta då analysen av dessa svar blev betydligt mer subjektiv.                

Sannolikheten att någon annan skulle dra samma slutsater som oss blev med andra ord mindre. För att                 

undvika att allt för subjektiva tolkningar av enkätsvaren skulle komma att påverka resultaten, gjordes              

sammanställningen av datan så konsekvent som möjligt och vid oklarheter grupperades svaren under             

rubrikerna “annat”, “övrigt” eller “kombination av flera”. En pilotenkät skickades även ut inför den              

huvudsakliga undersökningen för att säkerställa att det instrument (google formulär) som skulle            

användas var pålitligt. Enkäten skickades till fyra försökspersoner som alla läst medie- och             

kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet och som i ett senare skede också kom att ingå i               

studien. Vidare stärktes reliabiliteten genom att använda ett så enkelt språk som möjligt och undvika               

negationer som skulle kunna ha påverkan på hur respondenterna uppfattar enkätfrågorna.   63

 

Med validitet åsyftas hur korrekt observationen är, det vill säga hur väl den påvisar det undersökta                

fenomenet. Vad gäller utformandet av enkäten så hade några frågor kunnat formuleras på ett mer               64

tydligt och korrekt sätt, detta för att stärka validiteten. Ett exempel är de frågor som rör kompetens,                 

där formuleringar i svaren var så spridda att de pekade på att respondenter förstod frågorna olika. De                 

två frågorna rörande kompetens var utformade med avsikt att ta reda på vilka kompetenser som               

utbildningen tillhandahöll som varit till nytta för alumnerna och vilka kompetensluckor som            

60 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010. 14. 
61 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 2:a uppl Lund, 1993. 62. 
62 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 146. 
63 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. 65. 
64 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 146. 
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alumnerna behövt att fylla själva, detta för att få en förståelse för alumnernas uppfattning om               

utbildningens förberedelse och/eller relevans gentemot branschens utveckling. Men som ovan nämnt           

skiljde sig svaren i karaktär, i frågan som undersökte vilka kompetenser från universitetsstudierna som              

alumnerna upplever att de haft störst nytta av svarade majoriteten i enlighet med avsikten som               

frågorna ställts, exempelvis: “grunderna i marknadsföring har varit nyttiga för mig”. Medan cirka 20              

procent av respondenterna besvarade frågan med mer svårtydda formuleringar som: “praktik”. Den            

senare typen av svar är svåra att analysera då det är problematiskt att definiera vilken eller vilka                 

kompetenser som åsyftas. I detta fall står det klart att respondenter saknar praktiska inslag men               

otydligheten i formuleringen gör det omöjligt att sammanställa nyttan eller avsaknaden av specifik             

kompetens. Samtidigt går det att förstå många av dessa svar utifrån transferproblemet (se avsnitt 4.1),               

där kvalifikationer många gånger behöver praktiskt utövande för att omvandlas till kompetenser.            

Liknande typer av svåranalyserade svar insamlades i frågan om vilka kompetensluckor alumnerna            

behövt fylla själva, där svar som “mer praktik” antydde att de förstod frågan som vad de önskat att                  

utbildningen skulle tillhandahållit. Tydligt är oavsett att dessa kompetensrelaterade frågor kunnat           

förtydligas, dels för att generera fler svar i enlighet med vad frågorna ämnar undersöka och dels                

utifrån ett validitetsperspektiv.  

 

Vidare upptäcktes också en del frågor som vi i efterhand önskar att vi ställt, exempelvis angående                

respondenternas anställningsform. Detta då vi i efterhand insett att tidigare forskning pekar på att stora               

delar av kommunikatörer jobbar på konsultuppdrag. Detta hade varit en relevant följdfråga till den              

redan existerande frågan: “hur lång tid tog det från examen till ditt första arbete”. Det upptäcktes även                 

en del interna bortfall, med andra ord frågor i enkäten som hoppats över. Detta blev tydligt på vissa av                   

enkätens frågor då en del av respondenterna exempelvis arbetar inom andra branscher än sådana som               

direkt kan kopplas till utbildningen inom media- och kommunikation samtidigt som vissa frågor             

formulerats så att endast respondenter med anställning inom kommunikationsbranschen kunnat          

besvara dem på ett relevant sätt. Något som möjligtvis också kunnat undvikas med bättre och               

tydligare utformning av enkäten.  

 

Slutligen, rörande frågeformuläret, mottogs en betydande mängd olika svar rörande de nuvarande            

arbetsuppgifter respondenterna idag har. Planen att redogöra samtliga svar ändrades under analysen            

till att istället sammanställa de tio vanligast förekommande arbetsuppgifterna. Möjligen hade           

svarsalternativ kunnat listas för att få ett bättre underlag att analysera. En sådan lista hade dock varit                 

svår att förbereda sett till de svar som sedermera skickades in, och resultaten sannolikt förblivit               

missvisande. Det blir tydligt i efterhand att de frågor som besvarades i form av fritext också var de                  

frågor som medfört mest arbete och underminerat validiteten. Det är ett beklagligt faktum att dessa               
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typer av misstag begicks trots att en pilotenkät skickades ut med avsikt att minimera otydligheter och                

säkerställa formuleringar av frågor. 

 

Tillvägagångssättet med direktkontakt med alumner har orsakat vissa diskussioner, bland annat har            

etiska frågor ställts kring huruvida ett sms, mail eller ett direktmeddelande på respondentens sociala              

kanaler kan upplevas för intimt, och därmed avskräckande, i synnerhet då deltagandet i             

enkätundersökningen inte kan belönas med någon form av “morot”. Hagevi och Viscovi beskriver att              

en enkät bör struktureras så att respondenterna känner ett intresse för att genomföra enkäten. För att                65

få respondenterna att både känna sig engagerade och bekväma att besvara enkätfrågorna formulerades             

en inledande fras i vilken en presentation av oss som forskare gjordes, följt av en beskrivning av vad                  

undersökningen handlar om. Den inledande frasen avslutades sedan med vår tacksamhet över            

respondenternas insats. Tillvägagångssättet tror vi har bidragit till en, enligt oss själva, relativt hög              

svarsfrekvens på de fyra dagarna som utskickandet och  insamlandet av enkäter pågick. 

 

Avslutningsvis måste tidsbristen belysas. Nedan följande resultat och analys innehåller åtta tabeller,            

dessa tabeller visar fördelningen av respondenternas svar på frågorna 4-11 av enkäten. De första två               

frågorna, ålder och kön, sammanställdes kortfattat under genomförande (se avsnitt 5.4) och fråga tre,              

rörande examensår, under urval och avgränsningar (se avsnitt 5.2). Vad gäller nämnd tidsbrist fanns              

det inte tid tid nog för att sammanställa, och jämföra, de insamlade svaren år för år, vilket var den                   

ursprungliga tanken. Detta hade exempelvis givit oss möjligheten att göra nedslag i åren 2008 och               

2018 och möjligtvis visat på skillnader och likheter inom den egna undersökningen.  

6. Resultat och Analys 

I följande avsnitt beskrivs resultaten av enkätsvaren. Resultaten kommer att redovisas och analyseras             

tematiskt utifrån enkätens olika huvudteman och med grund i undersökningens syfte och            

frågeställningar. Detta kommer även genomgående kopplas till tidigare forskning och teoretiska           

ramverk. Sammanlagt inkom som tidigare nämnt (se avsnitt 5.4) 104 enkätsvar.  

 

I vissa fall har respondenterna tillåtits att formulera sig i fritext, vilket medfört att en respondent har                 

givit flera svar, medan en annan respondent endast har givit ett svar. I de fallen där flera                 

svarsalternativ givits, har den totala mängden svar räknats samman och frekvenser beräknats därefter.             

Vidare sammanfattas datan i tabeller. I dessa har internt bortfall räknas bort. Larsson och Ekström               

65 Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino, Enkäter: att formulera frågor och svar, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2016. 152. 
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skriver att detta både gör tabellerna mer överskådliga, och för att inte procenttalen ska beräknas på                

den totala mängden besvarade enkäter, utan snarare på den andel som besvarat respektive fråga.              66

Detta görs automatiskt av google forms, vilket underlättat analysen av datan. För att kunna analysera               

de öppna svarsalternativen där respondenten tillåtits svara i fritext, har texterna kategoriserats för att              

kunna sättas i en tabell eller ett diagram. Analysen av datan görs i två steg, det första steget är enligt                    

Hartman beskrivandet av datan och det senare är analysen av den. Detta görs genom att tabellerna                67

presenteras med korta kommentarer och sedan följs av en längre analys med kopplingar till tidigare               

forskning och teorier. 

6.1 Inträdet på arbetsmarknaden 

 
Frågan om hur lång tid det tog för alumnerna att hitta ett jobb efter avlagd examen används för att öka                    

kunskapen om hur inträdet på arbetsmarknaden efter examen sett ut. Tabellen besvarar också, den i               

inledningen nämnda, oklarheten om medie- och kommunikationsutbildades möjlighet till anställning          

efter avlagd examen. Frågan tar ej hänsyn till vilken typ av anställningsform respondenten fått. Med               

andra ord likställs en projektanställning med en tillsvidareanställning. Frågan besvarades av 101            

personer vilket ger en svarsfrekvens på 97%. 

 

66 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010. 110. 
67 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2004. 263. 
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Svaren visar att majoriteten av respondenterna fått arbete tämligen snabbt efter avlagd examen. 45              

individer (45%) uppgav att de fått jobb direkt efter examen och totalt 75 (74%) av respondenterna                

arbetade inom fyra månader. Endast 8 individer (7%) har angett att det tagit längre än 12 månader att                  

få en anställning efter examen. 

 

Resultatet går att jämföra med de i inledningen nämnda olika prognoser från statistiska centralbyrån              

och Umeå universitets humanistiska fakultet, rörande möjlighet till anställning efter avlagd examen            

inom humaniora. Där Umeå universitet menar att alumner snabbt finner jobb, samtidigt som SCB              

menar att alumner har en förhållandevis lång väntan mellan avlagd examen och varaktig anställning.              

Noterbart är att SCB’s statistik syftar till varaktig anställning, något som Umeå universitet inte skriver               

något om. Viktigt i detta sammanhang är att påpeka att dagens arbetsmarknad har förändrats, och inte                

längre stämmer överens med hur den historiskt sett ut. Både Giddens och Deuze beskriver (avsnitt               

6.4) hur anställningstryggheten minskat i takt med förändrade arbetsvillkor. Det kan därför finnas             68

anledning att ställa sig frågan om vilken typ av anställning dessa alumner fick efter att ha lämnat                 

universitetet, något denna studie olyckligtvis ej undersökt. Möjligheten att samtliga av de 74% av              

respondenterna som uppgav att de började arbeta inom 1-4 månader faktiskt erhöll fast tjänst existerar               

givetvis, men det finns indikationer som tyder på att många gick in under projektanställningar eller               

visstidstjänst. Detta enligt den rapport från den Internationella arbetsorganisationen (2004) som Deuze            

hänvisar till rörande framtiden av kommunikationsyrket. Oavsett vilken anställningsform alumnerna          69

arbetade under vid denna tid pekar resultatet på att snabb anställning efter examen har hört till                

vanligheten. Möjligen kan detta korrelera med de många arbetsområden där kommunikativt arbete            

utförs, vilket i sin tur anknyter till frågan om autonomi och vågskålen om yrket som profession.   70

68 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, 188. 
69 Deuze, Mark, Media work, Polity, Cambridge, 2007. 94. 
70 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 331. 
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Frågan används för att beskriva det tillvägagångssätt genom vilket respondenterna uppgivit att de fått              

sina första jobb efter avlagd examen. Resultat i nedan tabell visar de vanligast förekommande svar               

som inkommit. Frågan besvarades av 101 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 97%.             

Respondenterna besvarade frågan utifrån sju på förhand definierade svarsalternativ. Då det även            

existerar andra sätt än de svarsalternativ som listades, lades alternativet “annat sätt” till. 

 

Svaren visar att ungefär en tredjedel av respondenterna fick sitt första jobb genom den praktik               

utbildningen erbjöd. Vilken tillsammans med inlämnat CV är de vanligaste sätten respondenterna tagit             

sig in på arbetsmarknaden (55%). Värt att notera är att Arbetsförmedlingen enbart satt tre (3%) av                

respondenterna i arbete efter avlagd examen, medan hela 14 respondenter (14%) uppgav att de fått               

arbete genom andra privata rekryteringstjänster.  

 

Tabellen visar hur respondenterna fått sina jobb mellan åren 2008-2018 men kan sättas i relation till                

Michael Rübsamens undersökning utförd mellan åren 1998-2007, där några tydliga skillnader går att             

finna mellan dessa två efterföljande tioårsperioder. Enligt Rübsamens undersökning fick          

respondenterna i de flesta fallen jobb genom tidigare anställning vid företaget (23%) medan den              

procentsatsen i föreliggande undersökning mer än halverats (9%). Aktuell undersökning visar istället            

att praktik är den vanligaste vägen till jobb efter avlagd examen. Det finns god anledning att tro att                  

denna förändring har sin grund i den tidigare nämnda Bolognaprocessens arbete (se avsnitt 4.2) med               
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att försöka möta arbetsmarknadens krav. Ökat inslag av praktik är nämligen en av de prioriterade               71

målsättningarna sedan 2009, vilket antogs två år efter Rübsamens sista alumn examinerades. Med             

ökad förekomst av praktik är det också rimligt att anta att chansen till fortsatt arbete ökar enligt Mats                  

Reinhold, som vid samtal hävdade att detta erbjuder företag möjligheten att internutbilda praktikanten             

innan anställning. Något som i sin tur skulle öka lönsamheten i att anställa sagd praktikant.  72

 

Ytterligare skillnader hittas bland annat i andelen respondenter som fått sina jobb via inlämnade CV,               

genom vilka 5% av Rübsamens respondenter fått jobb, medan 25% fått sina jobb via inskickade CV i                 

föreliggande undersökning. Även statistiken över hur ofta personliga kontakter hjälpt respondenterna           

ut i arbetslivet skiljer de båda undersökningarna åt. 22% av Rübsamens respondenter anger att de fått                

sin anställning via personliga kontakter, medan 11% har fått sina jobb genom de personliga nätverken               

i föreliggande undersökning.  

6.2 Inom vilka branscher återfinns alumnerna? 

 
 

Tabellen används för att tydliggöra fördelningen av branscherna som respondenterna vid besvarandet            

av enkäten angett sig vara verksamma inom. En kartläggning som kan vara användbar för att ta reda                 

på var alumner från medie- och kommunikationsvetenskap hamnar på arbetsmarknaden. Totalt 98            

71 Universitets- och högskolerådet. Internationella möjligheter 2018. 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (hämtad 2019-03-05) 
72 Reinhold, Mats; Projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet. Intervju 2019-03-05.  
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respondenter besvarade frågan vilket ger en svarsfrekvens på 94%. Respondenterna tilläts i enkäten att              

både svara utifrån givna svarsalternativ och möjlighet att besvara frågan i fritext, det senare medförde               

att vissa respondenter angett flera branscher och i vissa fall angett branscher utanför de som i                

undersökningen relateras till kommunikation. I tabellen grupperades därför respondenterna som          

jobbade inom andra branscher än de kommunikationsrelaterade ihop under rubriken “Annat”.           

Exempel på svar som grupperats under rubriken är svar som “systembolaget”, “företagsservice”, och             

“hälso- och sjukvård”. De respondenter som angett flera alternativ grupperats under rubriken            

“Kombination av flera”. Resterande fördelning har skett mellan de kommunikationsrelaterade          

branscherna nedan.  

 

Resultaten visar att 23 respondenter (23%) arbetar med offentlig verksamhet, exempelvis information.            

Vidare arbetar 22 respondenter (22%) med marknadsföring, och 12 respondenter (12%) arbetar med             

annat än inom kommunikationsbranschen. Noterbart är också att 7 respondenter (7%) verkar inom             

universitetsväsendet.  

 
Likt 2014 då Larsåke Larsson summerade yrkesföreningen Sveriges kommunikatörers fördelning på           

arbetsmarknaden kan man från resultatet notera att cirka 50% av de tillfrågade verkar inom den               

privata sektorn. Detta med reservation för att de respondenter som svarat “annat” eller “kombination              73

av flera” eventuellt skulle kunna höja den procentsatsen. Föreliggande undersökning bekräftar även att             

de som arbetar inom den offentliga verksamheten utgör ungefär 25%, precis som vid undersökningen              

2014. Svårt att avgöra är däremot hur många som idag är anställda som konsulter, vilket vid Larssons                 

undersökning var de återstående 25%. Enligt Rübsamens alumniundersökning arbetar majoriteten av           

respondenterna, examensår 1998-2007, inom det privata näringslivet (65%) medan 9% arbetar med            

universitet/högskola som arbetsgivare. Utöver detta framgår inte närvaron i den offentliga           

verksamheten. 

 

Någon tydlig tendens till förändring av var medie- och kommunikationsutbildade individer återfinns            

på arbetsmarknaden går med andra ord inte att urskilja. Tydligt är dock att det kan vara svårt att                  

avgöra vad som räknas som ett kommunikationsyrke och därmed också vilka branscher som bör              

uppfattas som kommunikationsrelaterade. Vad vi däremot kan se utifrån resultaten är att majoriteten             

som utbildar sig i medie- och kommunikationsvetenskap arbetar inom spridda men ändå anknutna             

branscher, där en skur med olika arbetsuppgifter har rapporterats (se tabell 9). De flesta branscher som                

respondenterna uppgivit överensstämmer dock med Giddens sätt att definiera arbeten inom           

kunskapssamhället, nämligen att arbetaren inte jobbar med fysisk produktion eller distribution av            

73 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 322. 

26 



 

varor, utan snarare design, strategin och marknadsföringen. Omvänt är det svårt att begränsa             

kommunikativa arbetsuppgifter till den ibland ifrågasatta titeln kommunikatör då det enligt Larsson            74

är långt många fler än bara kommunikatörer som utövar kommunikation i en organisation. 

6.3 Kompetens  

 

Från tabellen går att utläsa vilken eller vilka kompetenser, tillhandahållna av utbildningen, som             

respondenterna åtnjutit störst nytta av. En aspekt av detta är att det kan ge en inblick i vilka                  

kompetenser som vanligtvis uppskattas eller förväntas av arbetsgivare då detta kan ha kommit att              

påverka respondentens svar. En annan aspekt är att det går att bilda en uppfattning om utbildningens                

relevans utifrån en föränderlig arbetsmarknad. Tabellen visar att fördelningen av respondenternas svar            

74 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. 332. 
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är vitt spridda detta delvis som resultat av att respondenterna gavs möjligheten att formulera sig i                

fritext och i vissa fall angivit flera kompetenser. Då detta ansågs vara talande för undersökningens               

resultat, togs beslutet att inte gruppera svar som endast förekom i ett eller ett fåtal fall. De som angett                   

att de inte haft någon nytta alls har inte tagits med i statistiken, detta rörde sig dock om ett fåtal                    

respondenter. Totalt 98 respondenter besvarade frågan vilket gav en svarsfrekvens på 94%.  

 

Som framgår i tabellen visar resultaten att journalistiskt skrivande (9%), marknadsföring (9%),            

praktiskt arbete (9%), projektledning (10%), wordpress (5%) och grafisk design (6%) hör till de              

vanligare kompetenser som alumnerna anser sig fått med sig efter utbildningen ut i arbetslivet, dessa               

svar utgör tillsammans nästan 50% av den totala mängden svar. Det är också värt att notera svar som                  

pekar mot de generiska kunskaper som omnämns, där svaren om tänket, teoretiska grunder, planering,              

analys, uppsatsskrivande, kritiskt tänkande, grupparbeten, deadlines, eget initiativ och källkritik totalt           

utgjorde cirka 23% av den totala mängden svar. Viktigt att påpeka är att i de fall respondenter                 

uppgivit praktiska kompetenser har de, fler gånger än inte, angett två eller fler svar. Detta medan i de                  

fall de uppgivit generiska kompetenser nöjt sig med ett svar. 

 

Det finns en uppfattning om att studenter ofta upplever universitetsutbildning väldigt teoritung,            

irrelevant och ibland “flummig”. Resultaten i ovanstående tabell kanske inte indikerar att detta             75

skulle vara sant eller falskt men det går åtminstone att urskilja en överrepresentation av svar som rör                 

praktisk kompetens. Det är alltså tydligt att de under sin tid på universitetet främst uppskattade de                

inslag i utbildningen som innehöll praktiskt utövande. Vad detta beror på är svårt att säga men en                 

tanke kan vara att delar av respondenterna ej upplever de generiska kunskaperna som kompetenser              

sett från arbetsmarknadens perspektiv. Man ska dock inte glömma den ungefärliga fjärdedel av             

respondenterna som angav att de haft nytta av de generiska kompetenser som universitetet             

tillhandahåller, dit vi vågar räkna samtliga 7 procent som angett att de idag är verksamma inom                

universitet och forskning. Möjligtvis är det så att respondenternas olika branscher och arbetsuppgifter             

gör att man ser så olika på huruvida kompetenser varit till nytta. Oavsett går det efter analys av                  

resultaten att se utbildning från de två perspektiven, arbetsmarknadens och universitetets, som            

relevant; Arbetsmarknaden vill se mer av en färdig produkt vid examination för att slippa              

internutbilda den nyanställde medan universitetet vill tillhandahålla en vetenskaplig/teoretisk grund          

som varar längre än enskilda kvalifikationer. Det är därför inte speciellt svårt att förstå              76

respondenternas eventuella resonemang vid besvarande av enkäten, då deras syn på kompetenser            

75 Reinhold, Mats; Projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet. Intervju 2019-03-05.  
76 Brante, Thomas. (2003): Konsolideringen av nya vetenskapliga fält - Exemplet forskning i socialt arbete. 
Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie och FAS. 173. 
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sannolikt anknyts till vilka arbetsuppgifter som för dagen ligger dem närmast till hands. Jobbar de               

idag med marknadsföring blir det alltså lätt att svara “marknadsföring” på frågan om vad i               

utbildningen som varit till störst nytta, än om förmågan att analysera, tänka kritiskt eller arbeta i grupp                 

sannolikt givit dem grunden för att klara av detta. Det föränderliga medielandskapet, respondentens             

dagsaktuella arbetsuppgifter och arbetsmarknadens efterfrågan kan alltså komma att påverka          

respondentens upplevelser. 

 

 

 
I tabellen tydliggörs fördelningen över de kompetensluckor som respondenterna fyllt efter           

kandidatexamen i medie och kommunikationsvetenskap. Detta kan likt ovanstående tabell ge en            

indikation om vad som examinerade studenter förväntas kunna vid anställning, och man kan av svaren               

utläsa var utbildningen, enligt respondenterna, ej bemött arbetsmarknadens förväntningar. Totalt 96           

respondenter besvarade frågan, vilket ger en svarsfrekvens på 92% Respondenterna gavs i            

enkätundersökningen alternativet att formulera sig i fritext, detta medförde att vissa respondenter            

angav flera svar och andra respondenter endast angav ett. 22% av svaren innehöll avsaknad av               

praktiskt utövande och inslag, dessa delar av svaren har inte räknats med i tabellen då praktiska inslag                 

är svåra att bedöma som specifika kompetenser och möjligen hade detta kunnat undvikas med en               

tydligare frågeställning, mer om utformandet av frågor under metoddiskussion (rubrik 5.5).  

 

Resultaten visar att kunskap om analysverktyg som google analytics är den vanligast förekommande             

kunskapsluckan enligt 17 av 96 respondenter (17%). Därutöver är adobe-paketet (15%), ekonomi            
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(14%), sociala medier (13%), digital marknadsföring (13%), visuell kommunikation (13%),          

sökordsoptimering (9%) och projektledning (6%) de vanligast förekommande kunskapsluckorna. 

 

Det blir dock tydligt att resultaten från denna frågeställning liknar resultaten av den föregående i den                

mån att det framförallt fokuseras på vilka praktiska kompetenser man upplever att man tagit med sig                

respektive saknar. Det känns därför oundvikligt att åter blicka mot vikten av de nya målsättningarna i                

bolognaprocessen; “Studentcentrerat lärande – universiteten och högskolorna ska ange lärandemål i           

utbildningarnas kursplaner”. Detta då det blir tydligt att många av studenterna förväntar sig mer              77

praktiska inslag i utbildningen. Om det är universitetet som misslyckats med att klargöra de              

akademiska studiernas läromål eller om det är studenter som går in med förutfattade meningar är inte                

möjligt att besvara i föreliggande undersökning, men att det i många fall uppstår förvirring hos               

studenter kopplat till utbildningens relevans och utformning är klart. Vi kan också se att nästan ingen                

av respondenterna har angett avsaknad av de mer generiska kompetenser som tidigare diskuterats.             

Varför det förefaller sig så är svårt att svara på då det kan bero på alumners uppfattning om vad                   

kompetenser är, likväl som att de ej upplever avsaknad av dessa. Som tidigare nämnt (se avsnitt 5.5)                 

hade frågeställningarna om kompetenser möjligtvis kunnat utformas mer träffsäkert och/eller tydligt,           

för att undvika dessa typer av oklarheter. Även Rübsamens almuniundersökning, som behandlade            

MKV-alumner från Lunds universitet med examensår 1998-2007, gav resultatet att utbildningens           

generella svaghet upplevdes var avsaknaden av praktiska erfarenheter/moment. 

 

Slutligen finns det kanske från universitetsvärlden anledning att hörsamma studenters och           

arbetsmarknadens förhoppningar om ett kraftigare inslag av praktiskt lärande och utövande inom            

utbildningen. Vi lägger märke till respondenternas svar från de tidigare examinationsåren av            

undersökningen där det anges en avsaknad av kompetenser rörande exempelvis sociala medier. Detta             

är inget konstigt i sig då sociala medier haft en explosionsartad utveckling sedan 2005, varför delar                78

av respondenterna anser sig sakna kompetenser inom ämnet. Universitetsutbildning kommer alltid att            

ligga efter arbetsmarknaden, det är naturligt, men kanske kan utbildningen hållas mer á jour med hjälp                

av mer praktiska inslag från arbetsmarknaden påpekar Brante. Något som i allra högsta grad bör vara                79

aktuellt för ett ämne med så pass nära anknytning till det föränderliga medielandskapet.  80

 

77 Universitets- och högskolerådet. Internationella möjligheter 2018. 
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (hämtad 2019-03-05) 
78 Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2011. Rapport/Stiftelsen för Internetinfrastruktur: 19. Ödeshög : 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2011. 
79 Brante, Thomas. (2003): Konsolideringen av nya vetenskapliga fält - Exemplet forskning i socialt arbete. 
Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie och FAS. 173.  
80 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 
23-24 
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Tabellen visar vad respondenterna utöver sin kandidatexamen valt att vidareutbilda sig inom. Frågan             

utformades med avsikt att undersöka hur många av respondenterna som valt att studera vidare efter               

avlagd examen i medie- och kommunikationsvetenskap, och hur svaren eventuellt skulle kunna            

korrelera med de kunskapsluckor som angivits ovan. Men som tabellen nedan visar var det svårt att                

utläsa någon tydligt tendens till att det ena påverkat det andra, möjligtvis med undantag för grafisk                

design. På frågan om respondenterna utöver sina studier i kommunikationsvetenskap läst något mer             

efter avlagd examen besvarade 82 respondenter frågan, vilket ger en svarsfrekvens på 79%. Resultaten              

visar att 48 alumner läst ytterligare utbildningar/kurser och 34 alumner inte läst vidare. Då inga               

tydliga tendenser finns att notera i svaren bortsett från grafisk design, har ensamma svar              

sammanställts i den längsta stapeln “övrigt” exempel på svar som grupperats därunder är till exempel               

medicinsk teknik, estetiska ämnen, event management, filmvetenskap, kriminologi och juridik. Vidare           

tar studien ingen hänsyn till hur många poäng respondenten läst, utan endast vad de har läst. Detta                 

innebär att till exempel en tvådagarskurs i företagsekonomi likställts med en doktorsexamen i medie-              

och kommunikation. 

 

Av de 48 respondenter som läst kurser/utbildningar efter avlagd examen var det vanligast 

förekommande vidareutbildningen grafisk design (33%). Utöver grafisk design finns inga tendenser. I 

princip alla respondenter har läst olika typer av kurser, utbildningar eller program. För att lista några 

har 10% av respondenterna har läst språk, 10% av respondenterna har läst en masterutbildning och 8% 

av respondenterna har läst digital marknadsföring.  
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Rübsamens undersökning från 2008 visar att en tredjedel av respondenterna kompletterat sin            

kandidatexamen i MKV med språk och en fjärdedel med företagsekonomi. Hans resultat pekar på att               

det finns en blandning av kompletterande ämnen både inom humaniora och statsvetenskap, något som              

delvis stöds i föreliggande undersökning. Rübsamen redovisar de 10 oftast förekommande           

vidareutbildingarna där den tionde är kulturvetenskap (6%). Av de 10 oftast förekommande svaren             

återfinns inte grafisk design, och slutsatsen kan således dras att detta svaret förekommer i mindre än                

6% svaren. Skillnaden är här stor, då grafisk design i föreliggande studie noterats som den enskilt                

vanligast förekommande vidareutbildningen. Detta kan förklaras med det Larsson skriver om den allt             

snabbare utvecklingen av teknisk innovation, och hur, enligt såväl Larsson som Deuze och Giddens,              

kunskapssamhället förändrat arbetsmarknaden, inom vilken arbetsstyrkan inte ägnar sig åt den fysiska            

produktionen och distributionen, utan snarare designen, strategin och marknadsföringen av dessa. Den            

slutsats som går att dra efter att ha jämfört aktuell studie med föregående tioårsperiod är att                

arbetsuppgifterna såg annorlunda ut under den period som Rübsamens undersökning gjordes och även             

kommer se annorlunda ut om ytterligare 10 år. Detta förklarar då även att de föränderliga valen av                 

vidareutbildning beror på arbetsmarknadens utveckling.  

6.4 Arbetsuppgifter och utbildningens relevans 
 

 
I tabellen sammanställs respondenternas upplevelser av utbildningen inom MKV i relation till deras             

arbetsuppgifter. Tabellen ger en beskrivning om hur utbildningens relevansen sett ut historiskt, men             

kan som nedanstående analys behandlar, möjligen också ge indikationer om hur resultaten kommer att              
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se ut framgent. Totalt 101 respondenter besvarade frågan vilket ger en svarsfrekvens på 97%. I               

enkäten gavs respondenterna möjlighet besvara frågan utifrån en graderad skala från 1-5 där 1              

motsvarar lite/mycket dåligt och 5 motsvarar mycket/mycket bra. 

 

Resultaten visar att 6% av respondenterna anger att utbildningen har mycket liten relevans till de               

nuvarande arbetsuppgifter. 13% anger att att utbildningen har lite relevans, 40% att utbildningen är              

ganska relevant, 29% att den är mellan ganska och väldigt relevant, och 13% att den är mycket                 

relevant, till de nuvarande arbetsuppgifterna. Sammantaget visar resultatet att 81% av alumnerna            

upplever utbildningen ganska till väldigt relevant medan 19% upplever den mycket lite eller mindre              

relevant givet respondentens arbetsuppgifter.  

 

Som ovan nämnt uttrycker respondenterna, precis som i Rübsamens undersökning och i enlighet med              

de generella uppfattningarna inom tvärvetenskapliga utbildningar (se avsnitt 4.3), en önskan om            

närmare anknytning/samverkan med näringslivet för att minska steget mellan studier och arbetsliv.            

Trots detta visar både Rübsamens och denna studies resultat att alumnerna till största del upplever               

utbildningen ganska till mycket relevant. Faktum är att Rübsamens resultat är väldigt liknande             

resultaten i föreliggande undersökning vad gäller alumnernas syn på utbildningens relevans, trots att             

han undersökte en period tio år innan aktuell studie. Med grund i detta finns det anledning att                 

reflektera över möjligheten att svaren kan komma att se likadana ut oavsett när en liknande               

undersökning görs, förutsatt att ett liknande tidsspann och samma antal alumner undersöks. Detta som              

resultat av universitetets ansvar att förse studenter med generiska och långsiktiga kunskaper, såväl             

som ett ständigt föränderlig medielandskap där gårdagens kunskaper kan ses som tämligen utdaterade             

imorgon. 
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I tabellen sammanställs respondenternas 10 mest typiska arbetsuppgifter. Resultaten ger en indikation            

över hur framtiden kan komma att se ut för kommande alumner, och belyser även branschens               

utveckling jämfört med föregående tioårsperiod. 102 respondenter besvarade frågan vilket ger en            

svarsfrekvens på 98%. I enkäten gavs respondenterna möjlighet att besvara frågan i fritext vilket              

delvis medfört att vissa respondenter angett flera arbetsuppgifter såväl som en stor variation i              

arbetsuppgifter. På grund av detta togs beslutet att sammanställa de 10 vanligast förekommande             

arbetsuppgifterna. Undersökningen tar vidare inte hänsyn till huruvida de angivna arbetsuppgifterna är            

de huvudsakliga, eller som del i en mer mångfasetterad yrkesroll, utan utgår endast från de i svaren                 

mest förekommande arbetsuppgifterna. 

 

Resultaten visar att arbete med sociala medier och arbete med hemsidan tillhör de absolut vanligaste               

arbetsuppgifterna då sammantaget 46 av 102 (46%) respondenter hade detta som huvudsaklig            

arbetsuppgift eller som en del av en bredare yrkesroll. Vidare är projektledning, marknadsföring,             

grafisk formgivning, internkommunikation och produktion av content vanligt förekommande         

arbetsuppgifter då ~15-17% av respondenterna har detta som huvudsaklig, eller som del av av sina               

arbetsuppgifter. 

 

I Rübsamens undersökning redovisas också de 10 vanligast förekommande arbetsuppgifterna. 10% av            

respondenterna anger i den tidigare undersökningen att de arbetar med webbadministration, vilket kan             

likställas med föreliggande undersöknings rubrik hemsida (23%). En stor skillnad ses också i att den               

34 



 

aktuella studiens vanligast förekommande arbetsuppgift “sociala medier” inte ens finns bland           

Rübsamens top 10. En förklaring till detta är givetvis att sociala medier precis börjat ta fart i samband                  

med den tidigare undersökningen och att sociala medier som arbetsuppgift inte hade blivit i närheten               

lika vidsträckt som det är idag. Detta resultat är intressant att sätta i relation till det Deuze, Larsson                  

och Giddens skriver om hur kommunikationstekniska innovationer bidragit till att arbetsmarknadens           

krav på arbetstagarens förmåga till multikompetens och omlärning hårdnat, såväl som universitetens            

skyldighet att utbilda studenterna med generiska kunskaper. Resultatet tydliggör vikten av de            

generiska kunskaper, då en alumn som hade utbildats med gårdagens praktiska kunskaper inom ett              

visst område, förmodligen haft svårt att omsätta dessa kunskaper i arbetet med sociala medier, eller               

för den delen vilka moderna arbetssätt som helst utanför det område alumnen utbildats inom. Vidare               

visar en jämförelse de båda alumniundersökningarna emellan att projektledning (17%) och rådgivning            

till ledning (~10%) är nästintill lika vanligt förekommande arbetsuppgifter. Detta är också tecken på              

att de generiska kunskaperna står sig starka oavsett tekniken och arbetsmarknadens utveckling då både              

projektledning och sakkunnig vägledning inte direkt kan kopplas till praktisk erfarenhet, utan snarare             

de generiska kunskaperna som utbildningen givit upphov till.  

7. Slutdiskussion 
 
Umeå universitetet skriver på sin webbplats att de utexaminerade humaniststudenterna snabbt           

etablerar sig på arbetsmarknaden. Samtidigt visar en undersökning från statistiska centralbyrån att            81

alumner med grund i humaniora i allmänhet och journalist- och medieutbildning i synnerhet har den               

längsta tiden mellan avslutade studier och en varaktig anställning. Det råder med andra ord delade               82

meningar idag om vilka förutsättningar som gäller på arbetsmarknaden för studenter som examineras i              

medie- och kommunikationskunskap. Efter genomförd undersökning är följande vad som går att säga             

om medie- och kommunikationsvetenskap som utbildning och steget över till arbetslivet: 

 
Huvudresultat 

Resultatet av studien tyder på att cirka 65% av de medverkande idag befinner sig inom antingen                

marknadsföringsbranschen, mediebranschen, PR-branschen eller i den offentliga verksamheten. De         

fick arbete snabbt (75% inom 1-4 månader) och stora delar av anställningarna kom efter att ha                

praktiserat på arbetsplatsen. Vidare gick att utläsa en förnöjsamhet i valet av utbildning där stora delar                

81 Umeå Universitet, Utbildning vid humanistiska fakulteten, 
https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/ hämtad 5/2-19 
82 SCB, Temarapport 2017:8, Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande som har 
avslutat universitets- eller högskoleutbildning 2013/14, 
https://www.scb.se/contentassets/99b33222db7b45c8befa1b83e7653d51/uf0512_2017a01_br_a40br1708.pdf 
Hämtad 30/1-19 
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fann medie- och kommunikationsvetenskap ganska eller mycket relevant sett till deras nuvarande            

arbetsuppgifter. Ungefär 50% av respondenterna har ändå valt att läsa vidare och i dessa fall har                

grafisk design varit det populäraste valet. Slutligen kunde utläsas att majoriteten av respondenterna är              

överens om framförallt en sak; de hade önskat sig ett större praktisk inslag i utbildningen.  

 

Om än känd sedan innan så är undersökningens mest betydande slutsats den slitning som alltjämt               83

existerar mellan det teoretiska och det praktiska. Mycket pekar på att studenter går in med något skeva                 

förväntningar av vad studier på universitetsnivå faktiskt innebär, och att information om utbildningar             

i allmänhet således är ett område för universitetsväsendet att förbättra sig inom. Problemet, eller              

slitningen, i sig råder det dock delade meningar om. Vissa resultat och teorier pekar på att det kanske                  

vore rätt med mer praktiska inslag i utbildningen, så som den ökade sannolikheten till anställning och                

möjligheten till omtolka sina kvalifikationer i direkt relation till praktik. Samtidigt som andra pekar              84

på att de generiska kompetenserna består medan specifika kompetenser inom specifika områden            

dateras förhållandevis snabbt sett till den tekniska innovationen i branschen och det föränderliga             

medielandskapet. Eller för den delen kravet på att studierna ska vara ett förberedande stadium för               85

både magisterexamen och eventuell fortsatt forskning. Men oavsett åsikter, teorier och tidigare            

forskning verkar akademiska studier i och med bolognaprocessen (se avsnitt 4.2) alltjämt närma sig              

arbetsmarknaden i form av utökad praktik och verkliga uppdrag i undervisningen, något som sannolikt              

gör föreliggande undersöknings resultat generaliserbara sett över utbildningar i allmänhet, åter till det             

senare. En konsekvens av denna antydan till skifte i den traditionella utformningen av             

universitetsutbildning är att man någonstans måste släppa på andra delar. Och frågan är hur långt               

universitetsväsendet är beredda att gå i detta möte med arbetsmarknaden.  

 

En annan betydande slutsats är den redan nämnda graden av anställningsbarhet efter avlagd examen,              

där den stora massan av respondenterna går att återfinna inom kommunikationsrelaterade branscher            

och att en påtaglig del av dessa också fick anställning direkt. En anledning till detta lär vara en ökning                   

i behovet av kommunikativt arbete inom de flesta organisationer och företag samt att en utbildning i                

medie- och kommunikation inte nödvändigtvis innebär en anställning som kommunikatör, utan kan            

leda till en rad olika befattningar. Detta är något som återigen återkopplar till kommunikatörers              

problematik i att få yrket att betraktas som profession, Larssons mening om att det inte går att                 

tillskriva kommunikatörer autonomi över det kommunikativa arbetet (se avsnitt 4.4) bekräftas           

nämligen också av resultaten i denna undersökning.  

 

83 Brante, T. (2005). Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära forskning, (1). 10. 
84 Illeris, Knud, Kompetens: [vad, varför, hur], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 37. 
85 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 25. 
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Andra studier 

Under denna uppsats har vi studerat resultaten från Michel Rübsamens alumnistudie (2008) riktad mot              

alumner i medie-och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Denna undersökning har          

erbjudit möjligheten till att jämföra två efterföljande tioårsperioder, detta då hans undersökning            

fokuserade på alumner examinerade mellan åren 1998-2007 och föreliggande undersökning på åren            

2008-2018. Å ena sidan har Rübsamens studie har dragit många liknande slutsatser rörande var på               

arbetsmarknaden alumnerna återfinns, deras uppfattningar om utbildningens relevans sett till angivna           

arbetsuppgifter och deras upplevelser om ett för skralt inslag av praktiskt utövande. Å andra sidan               

visar den på klara skillnader vad gäller typiska arbetsuppgifter och vägen in i arbetslivet. Det har med                 

andra ord funnits stor nytta av undersökningen från Lund, delvis i utformningen av den aktuella               

undersökningens enkätfrågor men även i jämförandet av resultat. Det går dock att hävda att              

föreliggande undersökning blev allt för beroende av den föregående då detta också var den enda               

jämförbara studien som användes. Den ursprungliga planen var att använda oss av tre jämförbara              

studier, men de två andra valdes slutligen bort då vi ej kände oss förmögna att bevisa dess relevans.                  

Detta innebar naturligtvis ett försvagande av uppsatsens helhet men i synnerhet av undersökningens             

analysdel, där vi hade önskat fler resultat att ställa de egna mot. Trots detta anser vi att det fanns                   

slutsatser värda att dra efter jämförelse resultaten emellan, och med grund i de teorier som               

presenterats.  

 

Generaliserbarhet 

Denna studie har med kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå           

universitet som fallstudie, studerat alumners inträde på arbetsmarknaden. Detta för 

att få en ökad förståelse för studenters övergång från studier till arbetsliv. Vidare var syftet att öka                 

förståelsen för vilka kompetenser och färdigheter studenterna har med sig/saknar, och hur detta kan              

förstås i relation till branschernas utveckling. Vi som utfört undersökningen är belåtna med många,              

men inte alla, av studiens resultat, och anser de flesta frågeställningarna besvarade och syftet till stor                

del uppfyllt. Frågan är huruvida resultaten går att tillämpa på liknande utbildningar. Vad som går att                

säga är att kommunikationsbranschen och dess relaterade branscher inte är de enda som utvecklas av               

de teknologiska framsteg som sker, den är heller inte ensam om att erfara skiftande anställningsformer               

och dess utbildning är inte den enda om att få ökade inslag av praktik. Hur breda penseldrag man                  

vågar dra utifrån resultaten i denna undersökning är som sagt svårt att veta, men dessa tre ovan                 

nämnda förändringar är applicerbara på flertalet branscher och utbildningar vilket skulle kunna betyda             

att liknande slutsatser kan dras vad gäller kompetensers varaktighet, snabba anställningar och            

praktiska inslag.  
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Slutord om arbetet 

Analysen av enkätsvaren gjordes till stora delar med belåtenhet. Sett till det relativt smala fönster som                

utskick- och insamlingperioden pågick och den initialt ovissa känslan av att inte veta huruvida det               

skulle vara möjligt att komma i kontakt med tillräckligt många respondenter, än mindre huruvida,              

alumnerna överhuvudtaget skulle bemöda sig med att besvara enkäten, kan vi inte se den              

sammantagna undersökningen på något annat sätt än som mycket lyckad. Viktigt att påpeka är trots att                

undersökningen sågs som lyckad i och med den höga svarsfrekvensen så fanns det en del områden                

som kunnat förbättras (se avsnitt 5.5). Svaren på frågorna rörande kompetens och arbetsuppgifter             

visade att dessa frågor uppfattats olika respondenterna emellan, och detta medförde att uppsatsens             

ursprungliga frågeställningar ej besvarades till den grad att vi kunde vara helt nöjda. Vad gäller               

respondenternas inställning till undersökningen så var det glädjande att höra att de flesta upplevde att               

vi undersöker ett viktigt område och att respondenterna i senare skede gärna skulle ta del av                

undersökningen. 

 

Undersökningen av alumner från programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå           

universitet har givit både goda insikter, kunskaper om arbetsmarknaden och vad som kommer att möta               

oss som snart examinerade kommunikatörer. En av de i efterhand klaraste insikterna har varit              

förståelsen av nyttan av praktiskt utövande i form av praktik och case parallellt med vikten av de                 

generiska färdigheterna och universitetens växelverkan dessa två emellan. Samtidigt har          

undersökningen också medfört vissa frågetecken kring vad en utexaminerad student inom medie- och             

kommunikationsvetenskap förväntas kunna efter avlagd examen, och vilka arbetsuppgifter man          

generellt utför inom en organisation. Detta då spridningen av svar på vilka kompetenser som varit till                

nytta och vilka som saknats var påtaglig och att det är svårt att veta hur länge olika kompetenser är                   

aktuella. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

I det inledande stycket beskrivs att föreliggande undersökning förvisso gör nedslag vid ett universitet              

och en utbildning, men genom att studera MKV-alumners övergång från studie till arbetsliv kan det               

också vara möjligt att få ökad förståelse för övergången från liknande universitetsutbildningar.            

Framtida undersökningar skulle kunna göras genom att använda samma, eller ett liknande teoretiskt             

ramverk som i den aktuella studien, men det går sannolikt att hitta andra synsätt som belyser                

övergångar mellan universitetsutbildningar och arbetsliv med andra perspektiv. Vi anser att           

undersökningar kring alumners etablering på arbetsmarknaden, givet den snabbt utvecklande          

branschen, borde göras med jämna mellanrum.  
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Genom arbetets gång har vissa frågor uppstått som denna undersökning förvisso delvis påbörjat att              

besvara, exempelvis de skillnader som uppstått då en jämförelse av MKV-alumner i två efterföljande              

tioårsperioder gjorts. Tydliga skillnader och likheter hittas då dessa tioårsperioder ställs mot varandra             

men den föreliggande undersökning jämförde i brist av tid inte respektive år var för sig. Detta hade                 

kunna göras för att på ett mer uttömmande sätt se övergången mot till exempel allt mer utbredda                 

arbetsuppgifter inom sociala medier, visuell kommunikation eller samarbeten med influencers. Det           

hade också som förlängning på den aktuella studiens resultat och Michael Rübsamens resultat varit              

intressant att undersöka hur framtidens alumner tar sig in på arbetsmarknaden, vilka kunskapsluckor             

de i framtiden kommer att behöva fylla och om alumnernas syn på utbildningens relevans fortfarande               

inte förändrats. Vidare undersöker den aktuella studien inte respondenternas anställningsformer, utan           

konstaterar endast att inträdet på arbetsmarknaden gått tämligen snabbt. Samtidigt hänvisas till en             

rapport från den internationella arbetsorganisation i vilken indikationer kring hur framtiden av            

kommunikationsyrket i allt större grad omfattas av projektanställningar eller visstids-tjänster.          

Framtida studier skulle kunna undersöka hur dessa förändrade anställningsformer påverkat          

arbetsmarknaden utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 

 

 

 

8. Källförteckning  

Litteratur 

● Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 2:a uppl Lund, 1993. 
 

● Deuze, Mark, Media work, Polity, Cambridge, 2007. 
 

● Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2010. 
 

● Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014. 
 

● Hagevi, Magnus & Viscovi, Dino, Enkäter: att formulera frågor och svar, 1 uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2016. 
 

● Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och 

kompletterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004. 

 

● Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Kommunikation i organisationer, 2., 
[omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2012. 
 

● Hyvönen, Mats, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per (red.), Massmedieproblem: mediestudiets 
formering, Mediehistoria, Lunds universitet, Lund, 2015. 
 

● Illeris, Knud, Kompetens: [vad, varför, hur], 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. 31. 
 

● Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014. 
 

● Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap (3. uppl.. ed.). Lund: 
Studentlitteratur.  2008. 
 

40 



 

● Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 4., [bearb.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2014. 
 

● Norén, Fredrik “Framtiden tillhör informatörerna”: Samhällsinformationens formering i 

Sverige 1965-1975. Diss., Umeå universitet, 2019. 

 

● Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2007. 65. 
 

●  Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007. 

 

Vetenskapliga artiklar/tidskrifter 

● Brante, Thomas. (2003): Konsolideringen av nya vetenskapliga fält - Exemplet forskning i 
socialt arbete. Socialt arbete. En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets 
rapportserie och FAS. 

 
● Brante, Thomas. (2005): Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära 

forskning, (1). 
 

● Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2011. Rapport/Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 
Ödeshög : Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2011. 

 
● Rübsamen, Michael. Alumniundersökning 1998 – 2007. Lund : Enheten för Medie- och 

Kommunikationsvetenskap Lunds Universitet, 2008. 

Webbsidor / internetkällor 
● Universitets- och högskolerådet. Internationella möjligheter 2018. 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (hämtad 2019-03-05). 
 

● SCB, Temarapport 2017:8, Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och 
högskolestuderande som har avslutat universitets- eller högskoleutbildning 2013/14. 
 

● Umeå Universitet, Utbildning vid humanistiska fakulteten, 
https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/ hämtad 5/2-19 
 

● Antagning.se. 
https://www.antagning.se/se/search?period=1&courseProgram=programs&freeText=medie-%
20och%20kommunikationsvetenskap&semesterPart=0&sortBy=relevance. (hämtad: 
2019-03-05) 
 

41 



 

● SFS 1976:580. Lag om medbestämmande i arbetslivet. https://lagen.nu/1976:580 (hämtad 
18/3-19) 
 

● International labour organization, The future of work and quality in the information society: 
The media, culture, graphical sector. 2004. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/w
cms_161548.pdf hämtad 14/4-19 
 

 

9. Bilagor 

Enkät 
1. Födelseår? 

● 1960-2000 
 
2. Kön? 

● Man 
● Kvinna 
● Annat alternativ 
● Osäker 
● Vill ej ange 

 
3. Examensår? 

● 2005-2018 
 
4. Vilken bransch är du idag verksam inom? 

● Mediabranschen (ex. produktion) 
● Journalistbranschen (ex. redaktionellt arbete) 
● PR-branschen (ex. strategi internt/externt) 
● Marknadsföringsbranschen (ex. planning) 
● Offentlig verksamhet (ex. information) 
● IT-branschen (ex. support) 
● Annan bransch (med fritext som svarsalternativ) 

 
5. Hur lång tid tog det från din examen till ditt första arbete? 

● Direkt 
● 1-4 månader 
● 5-8 månader 
● 9-12 månader 
● 12-18 månader 
● 18-24 månader 
● Längre än så 
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6. Hur fick du ditt första jobb? 

● Tidigare anställning 
● Rekryteringstjänst 
● Arbetsförmedlingen 
● Praktik 
● Inlämnat cv 
● Kontakter 
● Annat sätt 

 
7. Vilka kompetenser från dina universitetsstudier av medie- och kommunikationsvetenskap 
upplever du att du haft störst nytta av? 

● Fritext 
 
8. Om några; Vilka kunskapsluckor upplever du att du behövt fylla som utbildningen inom 
medie- och kommunikationsvetenskap ej tillhandahöll? 

● Fritext 
 
9. Har du, utöver dina studier i medie- och kommunikationsvetenskap, läst något mer efter 
avlagd examen? Om ja, vad? 

● Fritext 
 
10. Hur relevant upplever du utbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap i 
relation till dina nuvarande arbetsuppgifter? 

● Skala 1-5 
 
11. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

● Fritext 
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