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Kommunikatörer - ett mellanskikt  
av sociala individualister 
Kommunikationsfältet växer i omfång och betydelse, snart sagt varje 
organisation, företag och myndighet har professionaliserat sin 
kommunikationsverksamhet; kommunikation är numera en central 
produktivkraft, en organisatorisk såväl som retorisk nödvändighet. 
Kommunikationsfältet befolkas idag av en mångfald yrkeskompetenser, 
några generalister, andra specialister – ofta på centrala positioner i eller nära 
ledningar och maktcentra.   
Den studie som presenteras i den här rapporten – Kommunikatörer, ett 
mellanskikt av sociala individualister – har som utgångspunkt att ge en bild 
av både yrkesfältet och de yrkesverksamma kommunikatörerna. 
Studien – Kommunikatör 2012 – är genomförd i samarbete med 
organisationen Sveriges Kommunikatörer som ställt sitt medlemsregister till 
förfogande. En webbenkät med sammanlagt 32 frågor skickades hösten 2012 
ut till 2 200 yrkesverksamma kommunikatörer.1  
Enkäten är uppbyggd kring ett antal huvudområden som täcker in sådant 
som, det dagliga arbetet; arbetsinnehåll och status; medierelationer och 
mediekonsumtion; fritidsvanor; attityder kring samhällsfrågor och politik; 
förtroende för samhällsinstitutioner samt risker och hotbilder.2 676 
kommunikatörer returnerade en ifylld enkät, det ger en svarsfrekevens på 31 
procent. En översiktlig bortfallsanalys visar en god överensstämmelse mellan 
de svarande som grupp och populationen kommunikatörer från Sveriges 
Kommunikatörers medlemsregister. En viss överrepresentation av 
yrkesverksamma inom offentlig sektor finns dock, liksom en viss 
överrepresentation av kommunikatörer som uppgivit att man har lednings-
eller chefsansvar. 
Rapportförfattare är Göran Palm, lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap och Håkan Sandström, adjunkt i medie- och 
kommunikationsvetenskap; båda vid Linnéuniversitetet i Växjö (författarna 
kan nås på: goran.palm@lnu.se, och, hakan.sandstrom@lnu.se).  
Växjö i oktober 2013 
Göran Palm & Håkan Sandström 
 
                                                
1 De inkomna svaren har sammanställts och delvis bearbetats av studenter på 
Informatörsprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö. Studenternas arbete med 
materialet har resulterat i ett tiotal uppsatser där olika aspekter av 
kommunikatörsrollen undersökts. 
2 Enkätformuläret finns som bilaga 1. 
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Framväxten av dagens kommunikationsfält 
Utvecklingen av informations- och pr-branschen brukar internationellt 
betraktas en konsekvens av industrialismen, men också som ett element av 
den.3 
I ett skandinaviskt perspektiv betonas framförallt relationen till den offentliga 
sektorns uppbyggnad och organisationernas framväxt i samhället. 
Informationsfunktioner etablerades i staten och enskilda företag under 1940-
talet, men först efter andra världskriget kom yrkesområdet att utvecklas på 
allvar, med en relativt kraftig framväxt under 1960- och 70-talen. Information 
om medborgerliga rättigheter och skyldigheter var i fokus.4 
1986 publiceras en rapport, Informatörer i Sverige, där informationsfältet 
diskuteras bland annat med utgångspunkt från de på fältet yrkesverksamma 
och deras arbetsuppgifter.5 Författarna skiljer mellan tre, delvis åtskilda, 
delvis sammanfallande, områden: journalistik, information, marknadsföring. 
Journalistens uppgift är kritisk granskning och förmedling av fakta och 
opinioner; informatören har till uppgift att föra ut partiers, organisationers 
och företags budskap till allmänheten; marknadsförarens uppgift är att sälja 
något. Författarna är mycket noga med att peka på att det finns en tydlig 
gemensam kunskapsbas för alla tre yrkesområdena, masskommunikation i 
vid mening – fast med olika inriktning i tillämpningen. Även om man också 
diskuterar intern information som ett viktigt område för informatören ligger 
tyngdpunkten på att, ”informatörernas uppgift [är] att förmedla respektive 
intressegrupps budskap till offentligheten”. I rapporten åtskiljs två typer av 
offentlighetsarbete, information respektive PR där den senare verksamheten 
hör till företagssektorn. Men båda har ett gemensamt syfte, nämligen att, 
”skapa vidmakthålla och vidareutveckla goda relationer mellan enskilda och 
grupper inom och utom företaget, myndigheten och organisationen”. 
Utvecklingsmässigt hävdar rapportförfattarna att områdena information och 
marknadsföring i stort sett sammanföll under 1950-60-talen, medan de sedan 
allt mer kom att glida isär - det som sker är en professionalisering av 
yrkesrollerna (inkluderat journalisterna). Från 1975 har det, enligt författarna, 
etablerats tre klara yrkesområden (med eller mindre professionaliserade 
                                                
3 Följande avsnitt bygger på; Palm, Göran & Skogersson, Renée (2005): Behövs 
det informatörer i framtiden? Ett försök till omvärldsanalys. Medie- och 
kommunikationsvetenskap. Växjö universitet, och; Sandström, Håkan (2011): 
Kontrollen över rollen. Informatörer i utbildning- och yrkesfältet. Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö. 
4 Se här; Larsson, Larsåke (2005): Upplysning och propaganda. Utvecklingen av 
svensk PR och information. Studentlitteratur, och; Larsson, Larsåke (2008): 
Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur. 
5 Lindahl, Rutger, Magnusson-Lindén, Ulla & Weibull, Lennart (1986): 
Informatörer i Sverige, Göteborgs universitet. 
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yrkesroller), men de tre områdena har många beröringspunkter. Det som 
åtskilt områdena marknadsföring respektive information är den stora 
satsningen på så kallad medborgarinformation som startar under 1970-talet. I 
första hand rör det kommunal information, där demokratifrågorna stod i 
centrum. Informatören skulle ge neutral basinformation som skulle göra 
medborgaren medveten om hennes rättigheter och skyldigheter och underlätta 
participation; att hävda sina idéer och intressen i den demokratiska 
processen.6 
Men redan på 1970-talet fanns en ”konkurrerande” syn på 
samhällsinformationen – och därmed på de offentliga informatörerna – det så 
kallade serviceperspektivet som i hög grad innefattade ett rationaliserings- 
och effektivitetstänkande. I takt med att den offentliga sektorn kom under allt 
hårdare press – ideologiskt och ekonomiskt – kom detta perspektiv att ta över 
från det mer medborgarorienterade som betonade demokrati. En milstolpe var 
publiceringen av den statliga offentliga utredningen Samordnad 
samhällsinformation (1984) som hade ett tydligt ”ekonomistiskt” perspektiv: 
effektivitet, rationaliseringar, besparingar.7 Medborgarrollen och demokratin 
underbetonades till förmån för ett kund- och serviceperspektiv. I utredningen 
talade man också om myndighets-PR. 
Informatörsrollen kom så att förändras mot en tydligare betoning på intern 
information, men också mot opinionsbildning i vid mening; 
samhällsinformationsperspektivet ersattes allt mer av ett marknads- och PR-
perspektiv – skillnaderna mellan informationsarbete i offentlig respektive 
privat sektor tenderade att försvinna.  
Det är uppenbart att informatörsrollen och yrkesprofessionen har förändrats i 
takt med ideologiska och politiskt-ekonomiska förändringar i Sverige 
samtidigt som medvetenheten om informationens och kommunikationens 
betydelse ur ett lednings-, effektivitets- och kontrollperspektiv vuxit.  
Ett bra exempel på sammanväxningen mellan det man kan kalla för 
managementfunktioner och kommunikation är ett projekt drivet av Sveriges 
Informationsförening (numera Sveriges kommunikatörer): ”Return on 
                                                
6 Studerar man några av de viktiga texterna från den här perioden ser man att 
den offentliga (kommunala) informatören mer betraktas som en representant för 
medborgaren än en representant för det offentliga. Frågor om makt och 
byråkrati var – i hög grad så för informationsstudenterna i Växjö – centrala i 
utbildningen. För en översikt: Hjort, Malin & Strömblad, Anna (1992): Det 
otydliga janusansiktet, Högskolan i Växjö. Se också: Abrahamsson, Kenneth 
(1983): Den frusna samhällsdialogen, Dialog, och; Ekekrantz, Jan (1975): 
Makten och informationen, Studentlitteratur, samt; Samhällsinformationens 
principiella problem, NSI:(1977) (nämnden för samhällsinformation. Liber. 
7 SOU 1984:68: Samordnad samhällsinformation. Stat-landsting-kommun. 
Liber, 1984. 
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Communications”. Projektet syftar till att öka kunskaperna om de växande 
ickemateriella tillgångarna i företagen, i de offentliga verksamheterna och i 
andra organisationer; man vill visa en organisations egentliga värde, också de 
tillgångar som inte är direkt synliga i bokföringen. Och dessa immateriella 
tillgångar kopplar man till sådant som informations-, kommunikations- och 
relationsskapande verksamheter.8 
Sammanfattningsvis kan vi se framväxten av en alltmer professionaliserad 
informations- och kommunikationssektor med utgångspunkt från 
utbildningsstrategier och arbetsmarknadsbehov. Yrkesrollen som informatör 
har på grund av samhälleliga förändringar kraftigt förskjutits sedan 1970-
talet. Så har demokratiaspekterna (på information) i hög grad fått ge vika för 
ett synsätt som mer domineras av effektivitet – ledning och styrning 
(management). Numera har också beteckningen informatör i allt högre 
utsträckning ersatts av beteckningen kommunikatör. 
Den svenska PR- och informationsbranschen beräknas idag omfatta 6 000 – 
8 000 personer, som kan betraktas som professionella informatörer. 
Yrkesföreningen Sveriges Kommunikatörer har 5 800 medlemmar.9 
Medlemsantalet har vuxit från ett tusental medlemmar i mitten av 1980-talet. 
Den största tillväxten skedde under senare delen av 90-talet. 1992 slogs 
föreningen samman med SOFI, dåvarande förening för offentliga 
informatörer.  
Fackförbundet DIK hade i juni 2010 5 365 medlemmar, som förbundet 
karakteriserar som informatörer/kommunikatörer. Av dessa var 470 
studerande inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga 
ämnesområdet.  
Den absoluta majoriteten är kvinnor, 79 procent. Medelåldern är 40 år.Bland 
de yrkesverksamma arbetar 52 procent i privat sektor, 25 procent i statlig, 
tolv i kommunal och fem procent i landstingskommunal sektor. Fem procent 
av egenföretagare. En majoritet av DIK-medlemmarna, 58,4 procent, har 
medie- och kommunikationsvetenskaplig ämnesbakgrund i sin akademiska 
grundutbildning. 12,6 procent har humanistiska ämnen (exklusive språk), fem 
procent språkvetenskapliga utbildningar, knappt fem procent journalistik, 
knappt tre procent medieproduktion och knappt tre procent marknadsförings- 
och reklamutbildningar. Drygt två procent har någon form av 
samhällsvetenskaplig utbildning. Bland övriga utbildningsbakgrunder märks 

                                                
8 En tillämpning av (delar av) intressentmodellen med fokus på ”Return on 
communications” finns i: Ahlström, Börje & Sjöblom Nordgren, Åsa (2000): 
Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet, 
Rapport från Mitthögskolan, 2000-02-01. 
9 Se: www.sverigesinformationsforening.se.  
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beteendevetenskap, ekonomi, lärarutbildning samt sociologi och 
socionomutbildning.10  
 
Kommunikatören ur ett fågelperspektiv 
Efter denna korta genomgång av kommunikatörsfältets framväxt övergår vi 
nu till att redovisa resultaten från studien Kommunikatör 2012. Vi inleder 
med att ge en översiktlig bild av kommunikatören (enkätfrågorna 27- 29 samt 
frågorna 1-4). Kommunikationsfältet – sett från respondenterna – är ett 
överväldigande kvinnligt fält; 81 procent av de som besvarat enkäten är 
kvinnor. Fältet domineras vidare av människor i (yngre) medelålder; 
medianåldern är 42 år och nästan hälften av respondenterna återfinns i 
åldersspannet 35-45 år. Nästan sex av tio (57 procent) arbetar inom offentlig 
verksamhet, var tredje i det privata näringslivet och var tionde i en 
intresseorganisation. 
Medianåldern för antal år i yrket är 12 år, en majoritet av respondenterna 
återfinns i intervallet 10-20 års yrkeserfarenhet. Sex av tio har en 
universitets- eller högskoleexamen inom 
informations/kommunikationsområdet. 
Den vanligast förekommande titeln (fråga 9) är kommunikatör/informatör (36 
procent), följt av kommunikationschef (25 procent), specialist (14 procent), 
marknadsansvarig, strateg samt pressansvarig (de tre sistnämnda under 10 
procent). På frågan vilken arbetsuppgift (fråga 10) man mest arbetar med 
fördelar sig svaren så här: strategisk kommunikation (23 procent), 
webb/sociala medier (18 procent), intern kommunikation (17 procent), 
övergripande planering, marknadsfrågor samt medierelationer (under 10 
procent vardera).11  
Sammanfattningsvis kan alltså den typiska kommunikatören karaktäriseras 
som en välutbildad kvinna i (yngre) medelålder med minst tio års 
yrkeserfarenhet, och yrkesverksam inom offentlig sektor med självständigt 
strategiskt arbete inte sällan men någon form av ledningsuppgift. 
 
Kommunikatören på jobbet 
Hur ser då kommunikatörerna på sitt eget yrke, på sin profession; vilken är 
idealbilden av den yrkesverksamma kommunikatören, vad är det hon 
värderar högt. I enkätens fråga 11 och fråga 12 finns ett antal påståendefrågor 
                                                
10 Se: www.dik.se) 
11 Frågorna 9 och 10 är så kallat öppna frågor, d v s respondenterna har själva 
fått uppge sin egen yrkestitel och själva fått avgöra den viktigaste 
arbetsuppgiften. Viss tolkningsförsiktighet är därför nödvändig inte minst när 
det gäller huvuduppgift, det kan förstås vara svårt att ur ett sammansatt 
arbetsinnehåll särskilja just en huvuduppgift. 
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som kan sägas ha detta tema – möjliggöra en analys av något av det centrala i 
yrkesrollen.12 
En mycket stor majoritet, åtta av tio, instämmer helt i påståendena att det är 
viktigt att man får: ”arbeta självständigt” (83 procent); ”arbeta nära 
ledningen” (81) och får ”vara kreativ” (79), medan sex av tio helt instämmer 
i: få arbeta med ”policies och strategier” (62), samt, får ”förverkliga mina 
idéer” (60). Att detta bedöms som mycket viktigt understryks av att andelen 
som uppger alternativet, instämmer inte alls, är under två procent. 
Att självständigt få använda sin kreativitet med strategiskt arbete nära sin 
organisations ledning (d v s i princip ingå i denna) sammanfattar idealbilden 
– det är så den moderna kommunikatören skall arbeta, något som också 
markerar en tydlig uppfattning om hur kommunikatören värderar sin kunskap 
(huruvida detta också avspeglar synen på yrkets status i ett 
samhällsperspektiv skall vi strax återkomma till). 
Kommunikationskompetens bedöms alltså som synnerligen centralt i en 
organisations liv, något som understryks av att sådant som att ha ”fasta 
rutiner” och en ”tydlig producentroll” inte värderas högt; tolv procent av 
respondenterna instämmer helt i frågan om fasta rutiner (alternativet 
instämmer inte alls, har valts av 30 procent), medan en knapp femtedel 
instämmer helt i frågan om tydlig producentroll (37 procent har valt 
alternativet inte alls).  
Men att kommunikationskompetens är centralt när kommunikatörerna 
värderar yrkeslivet är inte detsamma som att detta är helt förankrat i 
organisationen – på arbetsplatsen och i det organisatoriska livet. Enbart en 
tredjedel (35 procent) instämmer helt i påståendet att kommunikationsarbete 
är högt värderat i den egna organisationen och fler än var tionde respondent 
har markerat alternativet, instämmer inte alls. Denna, delvis negativa, bild 
återkommer när man tar ställning till frågan om karriärmöjligheter, färre än 
var tredje kommunikatör instämmer helt i påståendet: ”Jag har goda 
möjligheter att göra karriär som kommunikatör” (14 procent instämmer inte 
alls). 
Sammanställningen ovan visar alltså på en komplex yrkesverklighet som inte 
heller sällan är problematisk, hälften av respondenterna anger också att man 

                                                
12 Fråga 11 är en påståendefråga där respondenterna får ta ställning till tio 
stycken frågor som har med arbete, arbetsvillkor och arbetsförhållanden att 
göra och i fråga 12 får man gör en viktighetsbedömning (I mitt arbete är det 
viktigt att jag) av skilda arbetsvillkor och möjligheter. Huruvida denna fråga 
”mäter” det verkliga tillståndet, d v s om den avspeglar den reella 
arbetsverkligheten, är inte helt enkelt att slå fast. Att den däremot fångar in 
något av en ideal bild är knappast något man kan ifrågasätta, d v s frågan har 
hög validitet. 
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ofta möter ”etiska utmaningar” i arbetet, det är enbart fem procent som 
uppger att man inte alls möter sådana utmaningar. Det är också ungefär 
hälften (49 procent) som helt instämmer i påståendet att det är ”viktigt med 
kommunikatörsutbildning” - fyra av tio (43) instämmer delvis i påståendet, 
sex procent instämmer inte alls. Man kan kanske fundera över varför inte fler 
av respondenterna helt instämmer i detta påstående, men detta, menar vi, har 
att göra med en öppenhet för olika utbildningsbakgrunder, inte ett motstånd 
mot kommunikatörsutbildning som sådan. Vi har också redan sett att cirka 
sex av tio yrkesverksamma kommunikatörer har en universitets- eller 
högskoleexamen från informations- och kommunikationsområdet, medan 
andra har en utbildningsbakgrund i till exempel journalistik (12 procent); 
samhällsvetenskap/beteendevetenskap (16) eller ekonomi/juridik (25). 
Idealbilden av yrket är sammankopplat med högre utbildning.13 I denna 
mening blir akademisk utbildning en förutsättning för kommunikatörsyrket, 
inte enbart reellt utan också yrkesideologiskt; att arbeta strategiskt och 
ledningsnära förutsätter en kunskapsbas som på ett eller annat sätt är 
akademiskt grundad. Man kan här tala om en viktig aspekt av ett yrkeshabitus 
(om begreppet habitus se längre fram i denna rapport).  
Samma bedömning av behovet av akademisk utbildning återfinns inom en 
annan kommunikationsprofession, journalistens, där mer än åtta av tio 
journalister har utbildning från högskola/universitet och där närmare tre av 
fyra har en journalistutbildning.14 Vi ser här ett yrkesfält – kommunikatörens 
och journalistens – som i mycket hög grad är akademiserat. 
Det är också tydligt att det i yrkesidealet hos kommunikatören finns en 
öppenhet för nya områden och för innovationer; nästan sju av tio instämmer 
helt i frågan att sociala medier är viktiga verktyg i dagens 
kommunikationsarbete (en av tio instämmer inte alls) och nästan hälften (45 
procent) instämmer helt i påståendet att det är viktigt att kunna arbeta med 
sociala medier. 
Kommunikatörernas bild av yrket, yrkesrollen och det dagliga arbetslivet 
pekar mot ett yrkesområde där utövarna själva har en tydlig uppfattning om 
det goda arbetet, ett arbete där den egna kompetensen – och betydelsen av 
denna - ges en stark ställning. Självmedvetenheten är alltså hög och i den 
                                                
13 Frågorna om utbildningsbakgrund (fråga 2 och fråga 3) är inte ömsesidigt 
uteslutande, d v s en respondent kan ha en examen från både 
kommunikationsområdet och från något annat vetenskapsområde. Men om vi 
antar – och detta är ett rimligt antagande – att ganska få har en dubbelexamen 
kan vi konstatera att en stor del av de yrkesverksamma kommunikatörerna har 
en universitets- eller högskoleexamen.  
14 De exakta andelarna är 83 respektive 74 procent(år 2011). Se: Edström, Maria 
(2012): Arbete och utbildning. Ur: Asp, Kent (red): Svenska journalister 1989-
2011. Göteborgs universitet 
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meningen är det rimligt att tala om kommunikatörsyrket som 
professionaliserat (kommunikationsområdet är inte enbart ett område i sig 
utan också för sig). Det betyder dock inte - som vi sett ovan - att man enbart 
ser en ingång till yrket, det är uppenbart att man uppfattar att det behövs 
specifika typer av kompetenser för yrkesutövningen (alltså åter ett område för 
sig). Men denna idealbild tycks ofta kollidera med en arbetsverklighet där 
kommunikationsarbete inte ges samma betydelse. Trots att man, inte minst i 
den allmänna debatten, ständigt möter utsagor av typen ”det är viktigt med 
kommunikation” gör kommunikatörerna en delvis annan bedömning – 
kommunikationsarbete tycks långt från att vara fast förankrat i varje 
organisation. Kanske har detta att göra med yrkesområdets relativt unga 
ålder, kanhända har det också att göra med den kvinnliga dominansen – att 
manliga yrkesområden har en högre status än kvinnliga bekräftas av många 
studier. En sådan möjlig genusaspekt vore värt en särskild studie. 
 
Kommunikatören på kommunikationsfältet 
Kommunikation är ett ständigt växande fält där flera olika yrkesgrupper både 
samverkar och konkurrerar; vid sidan om kommunikatörer finns som bekant 
journalister, debattörer, PR-konsulter, människor verksamma inom reklam 
och marknadsföring, för att nu enbart nämna några. 
Och precis som övriga kommunikationsyrken är kommunikatörsyrket ett 
karriärsyrke; det finns skilda positioner att konkurrera om. Detta trots, som vi 
sett ovan, att kommunikatörernas egna bedömningar inte alltid är särskilt 
positiva till möjligheterna att göra karriär. Vi har också sett en öppenhet för 
olika ingångar till yrket kommunikatör.  
Så visar studien att en fjärdedel av de som idag arbetar som kommunikatör 
någon gång arbetat som journalist. De senaste decenniernas utveckling på 
medieområdet – dagspress, radio och television – har inneburit att journalistik 
som yrkesområde har stagnerat. Det redaktionella arbetet utförs med allt färre 
journalister, en nyligen gjord studie från tidningen Medievärlden visar att 376 
redaktionella tjänster försvann från dagstidningarna år 2012. Det motsvarar 
9,5 procent av den totala redaktionella arbetskraften.15 Denna utveckling samt 
det faktum att journalistisk kompetens i hög grad är användbar för 
organisationers medierelationsarbete kan förklara journalisters intresse för 
kommunikatörsområdet.  

                                                
15 Medievärlden har undersökt 51 dagstidningar med sammanlagt 3 590 
redaktionella tjänster (2012). Se: 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/02/sa-mycket-krympte-redaktionerna-
i-fjol. 
Hämtat 18 februari 2013. 
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Detta område är alltså ett uppenbart – och i hög grad uppnåeligt - 
karriärområde för journalister. En studie från Linnéuniversitetet i Växjö, 
riktad till yrkesverksamma journalister visar att 48 procent av respondenterna 
anser det ”mycket eller ganska tänkbart” att övergå till att arbeta som 
kommunikatör, något fler (49 procent) svarar ja på frågan att arbeta som 
”pressansvarig. 16  
För andra kommunikatörsyrken är siffrorna lägre, men noterbart är att nästan 
var fjärde svarande journalist kan tänka sig att arbeta som copywriter och 
nästan var sjätte kan tänka sig arbeta som PR-konsult respektive 
marknadsförare (15 respektive 14 procent) (dock anger här fler än var tredje 
svarande alternativet ”otänkbart”).17 
Journalister migrerar till kommunikatörssektorn. Men också det omvända 
gäller, för fyra av tio yrkesverksamma kommunikatörer är det tänkbart att 
arbeta som journalist. Kommunikatörer verkar överlag vara positiva till att 
byta yrkesområde.18 Fler än sex av tio (63 procent) kan tänka sig att arbeta 
som PR-konsult och nästan 60 procent kan tänka sig att byta till 
marknadsförare. Men det finns också skillnader. Den tydligaste har att göra 
med att det finns en viss avsmak för journalistområdet; det är det område som 
är det minst intressanta för kommunikatörerna och det är dessutom betydligt 
fler yrkesverksamma kommunikatörer som anger att det är helt otänkbart att 
byta till detta område (17 procent) än till de två övriga (9 procent respektive). 
Det är tydligt att dagens kommunikatörer uppfattar att det finns det vi kallat 
ett kommunikationsfält med olika kommunikationsverksamheter möjliga – 
och legitima – att röra sig emellan. Och vi har alltså att göra med ett 
svåravgränsat yrkesfält – inte ens till journalistiken tycks finnas någon 
markerat tydlig gräns (även om avsmaken här är större än till övriga 
områden). Det betyder att kommunikatörsyrket inte heller har karaktären av 
ett kall, d v s yrket är inte helt professionaliserat. Att så många som en 
fjärdedel av kommunikatörerna har en bakgrund i journalistiken visar också 
att journalistyrket i allt högre grad förlorar sin karaktär av kall.19 Gränserna 
mellan de olika yrkesområdena tycks bli allt porösare, kommunikationsfältet 

                                                
16 Gustafsson, Malin & Viscovi, Dino (2012). J-2012. Institutionen för 
samhällsvetenskap, Linnéuniversitet i Växjö. 
17 I siffrorna är här svarsalternativen mycket, respektive ganska tänkbart 
sammanslagna. 
18 I enkätens fråga 5 ställs frågan: Har du någon gång arbetat som journalist? 
och i fråga 6 ställs frågan: Hur tänkbart skulle det vara för dig att arbeta som 
(PR-konsult, journalist, marknadsförare)? 
19 Så har det inte alltid förhållit sig, se t ex; Thurén, Torsten (1988): Ljusets 
riddare och djävulens advokater. En bok om den journalistiska yrkesrollen. 
Tiden. 
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kännetecknas av en allt tydligare och växande migration mellan dessa 
områden.20 
Vilken attraktionskraft har då olika samhällssektorer för kommunikatörerna, 
var kan man tänka sig att arbeta?21 I enkäten har vi valt ut tio olika sektorer 
som vi menar speglar ett mycket brett anställningsfält, ett fält där de olika 
sektorerna kan tänkas ha olika attraktionskraft på en kommunikatör. Detta 
blir också tydligt när man studerar respondenternas värderingar. Fram träder 
ett högstatusområde som består av följande sektorer; humanitär organisation, 
privata näringslivet och statlig myndighet. Fler än åtta av tio kommunikatörer 
har här valt alternativet intressant (86 procent, 84 respektive 81).  
Så finns också ett lågstatusområde bestående av; politiskt parti, facklig 
organisation samt arbetsgivareorganisation, där politiska partier och fackliga 
organisationer är intressanta för endast en av fem kommunikatörer (21 
procent respektive 20). Här finner vi också den tydligaste avsmaken, nästan 
fyra av tio (38 procent) finner arbete i politiskt parti som, inte alls intressant, 
och för fackliga organisationer är siffran nästan densamma (36 procent). 
Dessa två sektorer är de enda av de tio valda som har högre andel svar för, 
inte intressant, än för intressant. För organisation på arbetsgivarsidan är 
andelen intressant 34 procent och andelen inte alls intressant 20 procent. 
Mellan hög- och lågstatusområdena finns en mellansektor bestående av 
regering/departement (67 procent markerar intressant); PR-byrå (64); 
kommun/landsting (58) samt miljöorganisation (59 procent). 
Avståndstagandet mot politiken och arbetsmarknadens organisationer är 
alltså tydligt, det tycks finnas något av en beröringsskräck inför dessa mer 
intressebaserade sektorer. Kommunikatörerna avvisar alltså inte sådant som 
arbete inom statliga myndigheter, kommuner/landsting och inte heller inom 
NGO-sektorn (humanitär organisation respektive miljöorganisation). Men det 
är något inom politiken (d v s partipolitiken) och på arbetsmarknadsområdet 
som väcker motvilja. Dessa sektorer är tydligt kopplade till samhällelig makt 
– inte minst på opinionsbildningens område - vilket borde göra dem 
intressanta, men alltså, icke. Kanske är det just karaktären av tydligt intresse, 
d v s svårigheten att förhålla sig neutral om man t ex arbetar i och för ett 
politiskt parti som är det som styr avsmaken. Men många kommunikatörer 
vittnar dock om att de har strategier för att hantera sådant, att man i arbetet 
kan skilja mellan information/kommunikation å ena sidan och propaganda å 
                                                
20 För en mer ingående redogörelse för sådan migration och en analys av 
kommunikationsfältet, dess ”invånare” och deras rörelsemönster se: Palm, Göran & 
Sandström, Håkan (2013): PR officers and political reporters - new conditions for power, 
citizenship and democracy. Paper framlagt vid Nordmediakonferensen i Oslo, augusti 2013. 
21 Det handlar här om fråga 7 som lyder: Hur intressant skulle det vara för dig 
att arbeta med kommunikation inom följande sektorer? Med svarsalternativen, 
intressant, inte särskilt intressant, samt, inte alls intressant. 
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den andra.22 Å andra sidan delar här kommunikatörerna sin misstro mot de 
politiska partierna med allmänheten i stort.23 
 
Kommunikatörerna om status 
Hur ser då kommunikatörerna på sitt yrkes status i förhållande till andra 
yrkens uppfattade status? Var befinner man sig på den sociala 
yrkeshierarkiska skalan med utgångspunkt från sina egna bedömningar? På 
påståendet i fråga 11, Kommunikatör uppfattas som ett högstatusyrke i 
samhället, är det enbart fem procent av respondenterna som väljer 
alternativet, instämmer helt. Var tredje (34 procent) instämmer inte alls och 
resten, sex av tio, instämmer delvis i påståendet.  
Det finns dock skillnader inom kommunikatörskollektivet i synen på status, 
skillnader som tycks följa position på arbetsplatsen. Av de som uppger sin 
titel till kommunikationschef instämmer 72 procent helt eller delvis i 
påståendet om kommunikatör som ett högstatusyrke, medan andelen för de 
som uppger titel kommunikatör uppgår till 61 procent. Också de som uppger 
sin titel till specialist respektive marknadsansvarig ger en högre 
statusbedömning än kommunikatör (71 respektive 67 procent). 
En tolkning av resultaten är att kommunikatörsgruppen uppfattar sitt yrke 
som ett yrke med något man kan kalla för mellanstatus; vare sig högt eller 
lågt. Denna tolkning stöds av hur svaren fördelar sig när det gäller att värdera 
sitt eget yrkes status i förhållande till andra yrken (fråga 8)24. Två tendenser 
blir här mycket tydliga.  
För det första finns två yrken som ’sticker ut’ när det gäller hög status; 
läkarens och advokatens, närmare nio av tio kommunikatörer anser att läkare 
och advokater har högre status än kommunikatörer. Det särskilt intressanta är 
att väldigt få kommunikatörer anser att det egna yrket når upp till eller har 
högre status än dessa två professioner (tio procent av respondenterna anser 
dock att det egna yrket har samma status som advokatens).  
Den andra tydliga tendensen är att kommunikatörer likställer sin egen 
yrkesstatus med journalistens och marknadsförarens. Sex av tio (63 procent), 
                                                
22 Se här intervjuer med pressansvariga i: Palm, Göran (2002): I nationens och 
marknadens intresse. Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik. Göteborgs 
universitet 
23 I den förtroendemätning Medieakademin genomfört 2013 hamnar de politiska 
partierna i botten av förtroendeligan, 15 procent av de tillfrågade (1 220 
nätenkäter) uppger att de har ganska stort/mycket stort förtroende för de 
politiska partierna (i topp återfinns Sveriges Radio, 76 procent). 
Förtroendebarometer 2013. Medieakademin, www.medieakademin.se. 
24 Respondenterna har fått jämföra kommunikatörsyrket med åtta andra yrken; 
läkare, polis, journalist, advokat, socionom, civilekonom, gymnasielärare och 
marknadsförare. 
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respektive sju av tio (70 procent) kommunikatörer uppger att dessa två yrken 
har likartad status med det egna kommunikatörsyrket. Skillnaderna finns i 
bedömningen högre respektive lägre; var fjärde kommunikatör (27 procent) 
anser att journalisten har högre status än kommunikatören, för 
marknadsföraren är den andelen 14 procent. 
För de resterande yrkena är det ungefär hälften av respondenterna som anger 
alternativet, likartad status, men fyra av tio värderar det egna yrket högre än 
socionomens (42 procent) och gymnasielärarens (46), medan ungefär lika 
många (42 procent) ger civilekonomen högre status än sig själv. Polisyrket är 
intressant, här anger 54 procent av kommunikatörerna, likartad status, medan 
fördelningen högre status respektive lägre status i princip är densamma (24 
procent respektive 22). Bedömningen av kommunikatörsyrket som ett 
mellanyrke statusmässigt sett förstärks. 
Detta kan ha att göra med att kommunikatörsyrket är ett förhållandevis 
”ungt” yrke samtidigt som det förmodligen är ganska anonymt i 
befolkningen. Det sticker inte ut som till exempel advokatyrket och det är 
säkert inte heller så tydligt sammankopplat med makt som läkarens. Dessa 
två yrken är ju också typiska professioner 
Ett mönster vi redan sett framträder också när det gäller statusvärderingen, 
nämligen existensen av det vi kallar ett kommunikationsfält. Det är uppenbart 
att kommunikatörerna i sin värdering av andra kommunikationsyrken känner 
sig besläktade med journalister och marknadsförare. Dessa två yrkesområden 
uppfattas ju också som legitima och öppna för kommunikatören (se ovan).  
Det är också intressant att notera att journalister i stort gör samma 
statusvärdering av olika yrken som kommunikatörerna gör. I den redan 
refererade studien, J-2012, från Linnéuniversitetet i Växjö, fick de tillfrågade 
journalisterna bedöma sitt eget yrkes status i förhållande till andra yrkens.25 
Också här hamnade yrken som läkare och advokat i topp, medan yrken som 
marknadsförare, PR-konsult och kommunikatör värderades något lägre än det 
egna yrket. En majoritet av de tillfrågade journalisterna (53 procent) anser att 
kommunikatörer har något lägre status är journalister – endast fem procent 
anger att kommunikatörer har högre status än journalister. 
Skillnaderna till trots är det rimligt att säga att statusbedömningen av olika 
yrken inte avsevärt skiljer sig mellan kommunikatörer och journalister, 
ytterligare ett tecken på att de som är verksamma inom olika 
kommunikationsområden tenderar att betrakta sig som tillhörande en och 
samma familj. En intressant notering från journaliststudien är att det yrke 
som anses ligga närmast i status är polisyrket! 
 

                                                
25 Gustafsson, Malin & Viscovi, Dino (2012). 



 

 

 

  14 (28) 
 

Medier och journalister i kommunikatörens vardag 
Kommunikatörens verksamhetsområden – och därmed kompetens – har både 
breddats och fördjupats de senaste decennierna. Förskjutningen från termen 
information till termen kommunikation visar hur synen på kommunikativa 
relationer förändrats liksom den tydliga utvecklingen mot kommunikation 
som ledningsresurs och kommunikation kopplat till organisations- och 
företagskultur (som ett exempel kan nämnas den allt växande betydelsen av 
CSR, eller socialt och miljömässigt ansvarstagande).26 
En viktig aspekt av yrkesrollen och det regelbundna kommunikationsarbetet 
har med extern opinionsbildning att göra, i synnerhet då i form av 
mediekontakter. Betydelsen av medierade offentligheter för organisationer 
och företag kan knappast överskattas och stora resurser, både materiella och 
personella, läggs på regelbundna och välutvecklade kontakter med 
medieorganisationer, nyhetsredaktioner och journalister.27 
I vår kommunikatörsenkät finns en rad frågor som behandlar förhållandet 
mellan kommunikation och journalistik i kommunikatörens vardagsarbete 
(frågorna 13-16) samt en fråga som rör värderingen av den samtida 
journalistiken (fråga 17). Enkätsvaren visar att 45 procent av 
kommunikatörerna i sitt ”dagliga arbete har regelbundna kontakter” med 
medier och journalister. Men vi ser här avsevärda skillnader mellan olika 
yrkespositioner; så uppger samtliga pressansvariga att de har daglig kontakt 
med journalister och nästan av sju av tio kommunikationschefer (67 procent) 
uppger detsamma. De som benämner sig som strateger och specialister 
uppger betydligt färre kontakttillfällen, medan ungefär varannan av dem som 
arbetar med PR (46 procent) har daglig kontakt med journalister. 

                                                
26 För en historisk tillbakablick på information- och kommunikationsområdet se: 
Palm, Göran & Skogersson, Renée (2005): Behövs det informatörer i framtiden? 
Ett försök till omvärldsanalys. Medie- och kommunikationsvetenskap, Växjö 
universitet (Linnéuniversitetet i Växjö). För en genomgång och analys av 
yrkesförändringar se: Sandström, Håkan (2012): Kontrollen över rollen. 
Informatören i utbildnings- och yrkesfältet. Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet i Växjö. Om kommunikatörer 
med medieansvar i en speciell organisatorisk miljö (polismyndigheter) se: Palm, 
Göran & Skogersson, Renée (2008): Hjältar, blåljus och säkerhet – 
konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna. Växjö universitet, polisutbildningen 
(nr 001-2008) 
27 Se här: Palm (2002), och, Palm & Sandström (2013). Det finns också en rik 
flora av handböcker i mediekontakter och medierelationer. För en kritisk, 
diskussion och analys av förhållandet mellan kommunikation/PR och 
journalistik se: Loew, Eric (2010): The Media and Political Process. SAGE, och, 
Miller, David & Dinan, William (2008): A Century of Spin. How Public Relations 
Became the Cutting Edge of Corporate Power. Pluto Press 
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En klar majoritet – nästan sju av tio – av de med regelbundna kontakter 
uppger att de själva initierar kontakterna (22 procent) eller att initiativet till 
kontakterna ”delas lika” mellan dem själva och journalisterna (46 procent).  
När det sedan gäller möjligheten att påverka det medierna rapporterar om (rör 
den egna organisationen) uppger nästan hälften (46 procent) att man har ”stor 
möjlighet” till detta. Återigen är det de pressansvariga och 
kommunikationscheferna som anser sig har störts möjligheter att påverka 
rapporteringen om den egna organisationen (80 respektive 59 procent). 
På frågan om man vid sidan av arbetet ”umgås med journalister” har nästan 
hälften av respondenterna (47 procent) sådana kontakter; de flesta (30 
procent) mer sällan, medan 12 procent uppger någon gång i månaden och fem 
procent varje vecka. De pressansvariga (kanske inte helt oväntat) är den 
kategori som har de mesta kontakterna med ’motsidan’, en tredjedel (33 
procent) av dem umgås varje vecka eller någon gång i månaden med 
journalister, medan en något högre andel (37 procent) har uppgett svaret, mer 
sällan. Den resterande tredjedelen (30 procent) har valt svarsalternativet, nej 
aldrig, en andel som dock är mycket lägre än för övriga yrkeskategorier 
(svaret, nej, aldrig, varierar här mellan 53-58 procent). 
De här resultaten stärker ytterligare det vi redan noterat, dels betydelsen av 
medierelationer i arbetsvardagen, dels närheten mellan de två yrkesområdena 
kommunikation och journalistik – det vi benämnt som.  
Slutligen skall vi se hur kommunikatörerna bedömer den samtida 
journalistiken och hur den utövas. Enkätens fråga 17 innehåller en rad 
påståenden där respondenterna får bedöma dagens nyhetsjournalistik – vilka 
faktorer som har liten respektive stor betydelse för nyhetsurval och 
nyhetspresentation (frågan är inriktad just mot nyhetsjournalistiken).28 
Kommunikatörerna är mycket tydliga i sin värdering av dagens 
nyhetsjournalistik, om vi sammanfattar: den drivs av kommersiella hänsyn 
mer än hänsyn till människors behov av kunskaper om omvärlden; den går att 
påverka och styra i synnerhet av dem som har makt och den är inriktad mot 
sensationer och missförhållanden. 
Fler än nio av tio respondenter anser att de faktorer som avgör om en 
händelse skall bli en nyhet är om händelsen är ”sensationell” (96 procent 
                                                
28 Frågorna är sådana som i andra studier ställts till journalister och rör dels så 
kallade journalistiska ideal (t ex maktgranskning) dels mer kommersiella 
överväganden (t ex sensationsjournalistik och publikorientering). Se: Petersson, 
Olof & Carlberg, Ingrid (1990): Makten över tanken. En bok om det svenska 
massmediesamhället. Carlssons; Asp, Kent, red (2007): Den svenska 
journalistkåren. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 
Göteborgs universitet; och, Asp, Kent, red (2012): Svenska journalister 1989-
2011. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs 
universitet. 
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anger här ”stor betydelse”), ”intresserar många” människor (94 procent) och 
handlar om ”kända personer” (92). Det är däremot bara en av fyra (24 
procent) kommunikatörer som anser att det är av ”stor betydelse” att 
händelsen ökar människors ”kunskaper” om omvärlden (ett av de viktigaste 
journalistiska idealen – att upplysa).  
Det är också så att kommunikatörerna över lag anser att det går att påverka 
och styra nyhetsjournalistiken, 66 procent anser att det har ”stor betydelse” 
för nyhetsförmedlingen att uppgifter kommer från ”makthavare” i samhället 
och nästan hälften (45 procent) anser att nyhetsbedömningen styrs av att det 
finns ett bra ”pressmeddelande”. Detta ligger tydligt i linje med svaret på 
fråga 16, där också nästan hälften av de tillfrågade anser att man har ”stor 
möjlighet” att påverka vad medierna rapporterar om.  
Andra viktiga nyhetsvärderingskriterier anser kommunikatörerna vara att en 
journalist är starkt ”engagerad” i ett ämne (kanske något man kan kalla en 
Janne Josefssoneffekt), 77 procent uppger att detta är av ”stor betydelse”, 
samt att händelsen pekar på ”missförhållanden” i samhället, 84 procent 
uppger att detta har ”stor betydelse”. 
Sammanfattningsvis kan man säga att kommunikatörernas syn på – och, får 
man förmoda, erfarenhet av – den moderna nyhetsjournalistiken 
karaktäriseras av något man kanske kan kalla cynisk realism. 
Kommersialiseringen av nyhetsjournalistiken, mediernas allt ökande 
publikorientering och behovet av snabb tillgång till nyhetsmässig information 
(behovet av tillgängliga och informationsstarka nyhetskällor) kännetecknar 
de samtida journalisternas nyhetsarbete. Dessa förhållanden har medie- och 
journalistikforskningen länge pekat på och dessa förhållanden tycks hållas för 
självklara hos dagens kommunikatörer.29 
 
Kommunikatörernas medievanor 
I enkäten finns två frågor (frågorna 18 och 19) där intresset riktas mot 
kommunikatörernas medievanor och värdering av olika medietyper, allt från 
dagstidningar till så kallade sociala medier. Att använda och vända sig till 
medier är en viktig del av den enskilde svenskens vardagsaktivitet. Vi ägnar 
drygt sex timmar varje dag åt medieanvändning; TV och internet dominerar 
med vardera 26 procent av tiden, ljudmedierna får nästan en tredjedel av vår 
uppmärksamhet och de tryckta medierna en sjättedel av tiden. Böcker och 
morgontidningar är de tryckta medier som läses längst tid.30  

                                                
29 Se till exempel: Nygren, Gunnar (2008): Nyhetsfabriken: journalistiska 
yrkesroller i en förändrad medievärld. Studentlitteratur;  Palm (2002); Allan, 
Stuart (2004): News Culture. Open University Press. 
30 Mediebarometer 2012. MedieNotiser, Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet, 
Nr. 1, 2013. 
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Andelen läsare av morgontidningar och andelen prenumeranter på en sådan 
morgontidning har succesivt minskat. 1979 läste 79 procent av svenskarna (9-
79 år) en morgontidning medan 71 procent hade en tidningsprenumeration, 
2012 var andelarna 61 procent respektive 59 procent.31 Den betalda upplagan 
för morgontidningarna har också minskat; 1990 var den samlade 
vardagsupplagan nästan 3,5 miljoner exemplar, 2011 hade upplagan minskat 
till drygt 2,5 miljoner, d v s en upplagenedgång med nästan en miljon 
exemplar.32 Däremot har inte den tid vi ägnar åt läsning av morgontidningar 
minskat, den som läser en morgontidning ägnade 2012 32 minuter åt denna, 
samma lästid som uppmättes 1980.33  
Trots upplagenedgång och en allt svårare marknadssituation (den allt hårdare 
konkurrensen om annonsintäkter) står morgontidningarna – i alla fall ur lästid 
-– fortfarande starka i Sverige. Och morgontidningarna är också viktiga för 
kommunikatörerna, 85 procent av de tillfrågade uppger att de dagligen läser 
en morgontidning.34 På frågan om hur stor roll medierna spelar för att 
förmedla information om sådant man tycker är viktigt uppger så gott som alla 
svarande (96 procent) internet som det ledande informationsmediet, tätt följt 
av dagspress (90 procent) och television (85 procent).35 Det är också dessa tre 
medietyper som fått den största andelen svaranden som uppgivit ”mycket stor 
roll” (63, 48 respektive 43 procent). Något lägre informationsvärde anses 
sociala medier samt radio ha, 75 procent respektive 70 procent av 
respondenterna har här angivit alternativen ”mycket/ganska stor betydelse” – 
dessa två medietyper har också fått den lägsta andelen respondenter som 
anger alternativet ”mycket stor betydelse”, cirka tre av tio. 
Det är uppenbart att kommunikatörerna dels är multi-mediala, d v s de omger 
sig med och använder alla typer av informationsmedier, dels i hög grad är 
högkonsumenter av information. Kanske inte så märkligt med tanke på 
yrkesverksamhet och yrkesroll men det säger ändå en hel del om de krav på 
informationsberedskap och informationshantering som naturligt tycks höra 
till yrket.  
De traditionella medierna, dagspress, radio och television, står också starka 
sett ur ett förtroendeperspektiv. I Medieakademins förtroendebarometer 2012 
(svenska folkets förtroende för samhällsinstitutioner) toppar 
                                                
31 Mediebarometer 2012. Andelen läsare avser de som läser papperstidning, 
räknar man med de som också läser tidning på internet stiger siffrorna. 
32 Mediesverige 2012. Nordicom. Göteborgs universitet 
33 Mediebarometer 2012. 
34 Om läsningen sker i hemmet eller på arbetsplatsen (eller både-och) – som ett 
led i det dagliga kommunikationsarbetet – ger frågan dock inget svar på. 
Lästiden har inte undersökts. 
35 Procentsatserna anger antalet svarande som uppgivit svaren; ganska stor roll 
respektive mycket stor roll. 
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universitet/högskolor och sjukvården (64 respektive 56 procent av de 
tillfrågade anger mycket respektive ganska stort förtroende).36 Men de lokala 
morgontidningarna och radio/tv kommer inte långt efter (51 respektive 48 
procent); dagspressen som helhet har lägre förtroendesiffror (24 procent) men 
detta kan säkert tillskrivas att kvällstidningarna räknas in denna kategori och 
för denna tidningstyp har svenskarna betydligt lägre förtroende än för 
morgontidningarna. 
I kommunikatörsenkäten finns en fråga (fråga 23) som rör förtroendet för en 
rad samhällsinstitutioner, bland annat dagspressen och public 
servicemedierna. 64 procent av de svarande uppger att de har stort förtroende 
för public servicemedierna, var tredje uppger ”inte särskilt stort” och enbart 
tre procent svarar ”litet/inget alls”. För dagspressen ser det annorlunda ut; 37 
procent uppger ”stort förtroende”, nästan sex av tio har valt alternativet ”inte 
särskilt stort” medan sex procent uppger ”litet/inget alls”. När det gäller 
dagspressförtroende finns tydliga skillnader hos kommunikatörerna; nästan 
hälften (45 procent) av de pressansvariga uppger ”stort” förtroende för 
dagspressen, medan motsvarande siffra för de som arbetar med PR är 25 
procent (det är den grupp som uppger lägst förtroende).  
Som vi ser finns både likheter och skillnader mellan allmänhetens och 
kommunikatörernas värderingar av dagspress och radio/tv; rangordningen är 
densamma men hos kommunikatörerna har dessa medier ett högre 
förtroendekapital än hos allmänheten.37 Detta kan, åtminstone delvis, 
tillskrivas kommunikatörernas mer professionella hållning till både medier, 
redaktioner och journalister, men kanske också det faktum att var fjärde 
kommunikatör har en bakgrund inom journalistiken. När informationsmedier 
spelar en så stor roll i vardagsarbetet och när kontakterna med journalister 
också är en naturlig del av det vardagliga arbetet är dessa förtroendesiffror 
inte så anmärkningsvärda. Visserligen har vi tidigare sammanfattat 
kommunikatörernas syn på dagens nyhetsjournalistik som cynisk realism – 
och i detta ligger förstås ett mått av kritik. Men en kritik mot mediernas 
nyhetsinriktning (t ex ökad kommersialism) behöver ju inte föra med sig en 
förtroendekris, i all synnerhet när man också vet att en stor andel av 

                                                
36 Uppgifterna hämtade från: 
http://www.medieakademien.se/sv/Arkiv/Fortroendebarometern (hämtade 20130419). 
Nämnas kan också att förtroendet för Sveriges Radio och Sveriges Television är mycket högt 
(78 respektive 74 procent), för Dagens Nyheter är siffran 50 procent och för Aftonbladet 13 
procent. 
37 En viss försiktighet i jämförelserna anbefalles eftersom svarsalternativen i de 
olika undersökningarna inte sammanfaller, t ex i SOM-insitutets enkät finns 
fem svarsalternativ: Mycket stort, Ganska stort, Varken eller, Ganska litet och 
Mycket litet. 
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kommunikatörerna (nästan häften) anser att man har stora möjligheter att 
påverka det medierna rapporterar om.  
 
Kommunikatörerna och livet 
Hittills har vi uppehållit oss vid kommunikatörernas professionella liv, nu är 
det dags att rikta intresset mot kommunikatörerna som social grupp eller 
social kategori. I enkäten finns ett antal frågor (frågorna 20-26 samt fråga 32) 
som kan sägas vara inriktade mot något vi kan kalla livsstil och habitus.  
Den franske sociologen Pierre Bourdieu använder begreppet habitus för att 
fånga in varför människor handlar, tänker och värderar som dom gör. En 
människas habitus består av lagrade sociala erfarenheter, erfarenheter vi fått 
och skaffat oss ända från födseln; vi har införlivat vissa sätt att vara, vissa sätt 
att tänka och vissa sätt att förhålla oss till andra människor och världen runt 
omkring oss. Vårt habitus präglar alltså vårt sätt att tänka, välja och handla, 
på samma sätt som vårt habitus påverkar var vi hamnar här i livet – vilka 
positioner vi får i det samhälleliga livet och spelet. Vårt habitus fungerar som 
ett orienteringsinstrument, det är en kompass för vårt praktiska handlande i 
vardagen. Våra identiteter och våra livsstilar är produkter av vårt habitus, 
menar Bourdieu, vår sociala bakgrund präglar vad vi väljer att tycka om eller 
inte tycka om, präglar vår smak och vår avsmak. Kläder, bostäder, bilmärken, 
mediekanaler, radio- och tv-program kan ses som livsstilstecken, delar av 
vårt smakmönster – dessa tecken bestäms alltså mer av sociala förhållanden 
än av individuella. Det är alltså en människas position (som hon delar med 
många andra) – något som uttrycks genom identitet, livsstil och smak – som 
styr de sociala och kulturella val hon gör och positionen beror i sin tur på hur 
samhället värderar sådant som kön, ålder, social klass, etnicitet o s v. 38   
I enkäten till kommunikatörerna finns ett antal frågor om fritidsvanor, frågor 
som åtminstone i någon mån kan sägas spegla habitus och fungera som 
livsstilsmarkörer.  
Aktiviteter som värderas högt – något man ”ofta” gör – är restaurangbesök 
(nästan sex av tio), motionerar (75 procent) samt läser skönlitteratur (75 
procent). Detta är aktiviteter/handlingar som kan sägas spegla det 
individuella goda livet; man sköter sin kropp och man sköter sin själ och man 
gör det för sig själv eller i en mindre - förmodligen en nära social – krets av 

                                                
38 Om habitus och kapital, se Gripsrud, Jostein (2002): Mediekultur, 
mediesamhälle. Daidalos, och Broady, Donald (1990): Sociologi och Epistemologi. 
HLS Förlag. En god allmän introduktion till människans sociala vara är; de 
Swaan, Abram (2003): Mänskliga samhällen. Arkiv Förlag. 
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människor. Andelen respondenter som markerat alternativet ”aldrig” är 
försumbart – det rör sig om någon enstaka procentenhet.39 
Vad är det då kommunikatörerna inte värderar högt, vad gör man inte? Svaret 
är: Det motsatta, det kollektiva och det som kan kallas det folkliga; 
idrottsevenemang, att gå ut och dansa samt att sjunga i kör. Inte någon av 
dessa sociala handlingar tilltalar kommunikatörerna: över 80 procent anger 
alternativet ”aldrig” när det gäller ”att sjunga i kör”; cirka nio av tio har 
angett alternativen ”aldrig” eller ”sällan” på frågan om att besöka 
idrottsevenemang och att ”gå ut och dansa”. Detta, något man kan kalla, 
kollektiva deltagarlivet är inte något bärande kännetecken för 
kommunikatörernas livsstil och därmed inte heller för deras habitus. 
Vid sidan av det individuella goda livet deltar kommunikatörerna då och då 
dock i kollektiva sammanhang, men av ett helt annat slag än det vi kallat det 
mera folkliga. Det gäller då något vi kan benämna som det finkulturella 
åskådarlivet, där man åter sköter sin själ men nu tillsammans med andra, i en 
speciell offentlighet. Kommunikatörerna värdesätter nämligen sådant som att 
”gå på teater” och att ”gå på konsert”, visserligen är besöken inte så täta, 
drygt sju av tio anger alternativet ”sällan”, men ”sällan” tillsammans med 
”ofta” anges av mellan 80-90 procent av respondenterna. Det är alltså få som 
avfärdar denna typ av aktiviteter.40 
Om vi kopplar samman dessa livsstilsmarkörer med det faktum att tre av fyra 
kommunikatörer arbetar i storstad (fråga 30) och att cirka 85 procent äger sin 
bostad (fråga 31) samt att fler än hälften helt instämmer i påståendet ”jag har 
en rimlig ekonomisk ersättning i förhållande till min kompentens” (fråga 11, 
där enbart nio procent har angett alternativet ”instämmer inte alls”), kan vi 
konstatera att vi har att göra med ett ur habitussynpunkt välbeställt, 
välutbildat individ- och kulturorienterat samhällsskikt. Eller med andra ord, 

                                                
39 Om samhälle och individualisering, se: Bjereld, Ulf, Demker, Marie, 
Ekecrantz, Jan & Ekengren, Ann-Marie, red (2005): Det hyperindividualiserade 
samhället? Boréa. 
40 När det gäller smak och livsstil finns det tydliga likheter mellan 
kommunikatörer och journalister, för de senare se: Jönsson, Anna Maria (2005): 
Mångfalden i journalistkåren – studier av social sammansättning, samhällssyn 
och nyhetssyn i den svenska journalistkåren. Hämtad 2013-09-17: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1293/1293538_ar_28_amj_mangfalden-i-
journalistkaren_2005.pdf, och; Johansson, Bengt (2012): ”Vad gör journalisterna 
efter jobbet – om journalister och deras livsstilar. Ur: Asp, Kent (red): Svenska 
journalister 1989-2011. Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation. Göteborgs universitet. 



 

 

 

  21 (28) 
 

en välmående urban medelklass med en god ansamling av både ekonomiskt 
och kulturellt kapital.41  
Dessutom är detta kommunikatörsskikt av den moderna urbana medelklassen 
synnerligen nöjt med sitt liv. På just denna fråga (fråga 32) anger 56 procent 
alternativet ”mycket nöjd” och 43 procent alternativet ”ganska nöjd” (omvänt 
gäller alltså att endast en procent har angett alternativen ”inte särskilt nöjd” 
eller ”missnöjd”). Man lever alltså det goda livet! 
 
Mörka moln på himlen 
Men allt är förstås inte frid och fröjd ens i kommunikatörernas värld. Det 
finns moln på himlen och hot i vardagen. I enkäten finns en fråga (fråga 26) 
där ett antal (tänkbara) hotbilder mot det svenska samhället redovisas. Det är 
två hot som upplevs som de allra största och det är miljöförstöringen och det 
som i enkäten presenteras som ”sämre kvalitet i skolan”. Hela 85 procent av 
respondenterna har angett miljöförstöring som ett hot i ”hög grad”, siffran för 
sämre skolkvalitet är 72 procent. Endast en respektive tre procent av de 
svarande har angett att ”detta utgör inget hot”. Högt på hotbildsskalan 
befinner sig också; ”lågkonjunktur” (60 procent anger detta som ett hot ”i 
hög grad”), ”företagen flyttar utomlands” (51 procent), ”barn som växer upp 
utan fasta värderingar eller regler” (49 procent), samt, ”ökade skillnader i 
levnadsstandarden i Sverige” (47 procent). Det som också utmärker synen på 
dessa hotbilder är att så få valt alternativet ”nej, detta utgör inget hot” (3, 7, 
15, respektive 7 procent). 
Intressant att notera är också att kärnkraften inte upplevs som något hot, en 
tredjedel av respondenterna har när det gäller kärnkraften uppgett att ”detta 
utgör inget hot”, medan 18 procent uppger det motsatta. Det är uppenbart att 
kommunikatörerna inte ser kärnkraften som något större hot mot miljön, det 
tycks alltså inte finnas någon särskilt stark upplevd riskkoppling mellan 
miljöförstöring och kärnkraft i kommunikatörernas värld. 
Mindre hotfullt upplevs sådant som ofta får stor uppmärksamhet i mediernas 
rapportering, internationellt terrorism, flyktingströmmar till Sverige samt den 
religiösa fundamentalismen i världen.42  
Det man kan kalla utifrån kommande hot, som de tre nyss nämnda, upplevs 
inte som så stora som de hot som kan sägas vara egenproducerade, eller ha 
sitt ursprung på den nationella nivån. Med andra ord upplever 

                                                
41 Vi använder här termen medelklass inte som en beteckning på en 
samhällsklass i traditionell mening, utan snarare som en samlingsterm för olika 
mellanskikt som vare sig kan räknas till arbetarklass eller lägre tjänstemän och 
inte heller till olika kapitalägargrupper. 
42 Andelen som anger hot i ”hög grad” för dessa hotområden är, 29 procent, 5 
procent samt 36 procent. 
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kommunikatörerna att hoten kommer från ett inhemskt risksamhälle än från 
yttre hot och risker.43  
Sammanfattningsvis kan vi säga att kommunikatörerna upplever och uppger 
tre slags hotbilder; en mot det vi kan kalla det nära sociala livet, skolan och 
barnen, en mot det vi kan kalla det utvidgade sociala livet, arbete, ekonomi, 
levnadsstandard, och en mot det vi kan kalla existentiella livet representerat 
av miljön. 
 
Vänster, höger och mittemellan 
Vi går nu vidare i vår jakt på kommunikatörernas habitus genom att 
intressera oss för sådant som politik/ideologi, värdering av samhällsfrågor 
och förtroende för samhälleliga institutioner (frågorna 21-25). 
På en ideologisk skala är kommunikatörerna mer högerorienterade än 
vänsterorienterade (fråga 24). Mer än var tredje respondent har nämligen valt 
alternativet ”till höger om mitten” jämfört med 27 procent som valt 
alternativet ”till vänster om mitten”. 37 procent placerar sig själva ”i mitten” 
på den politiskt/ideologiska skalan. Vi har alltså att göra med ett höger-
mitten-orienterat samhällsskikt. Men som vi sett ovan och som vi strax skall 
återkomma till, har vi knappast att göra med några mer hårdföra 
marknadsliberaler; det är snarare frågan om ett ”humanistiskt” höger-mitten 
alternativ där nära, ”mjuka” frågor står i centrum, en högerorientering med 
mänskligt ansikte.44  
Det finns förstås skillnader (även om de i allmänhet inte är särskilt stora) 
mellan olika grupper av kommunikatörer, en sådan intressant skillnad är att 
kommunikatörer med bakgrund inom journalistiken i högre utsträckning 
placerar sig till vänster om mitten än kommunikatörer med annan bakgrund, 
likheten med yrkesverksamma journalister är återigen slående.45 Tydligast 

                                                
43 Om risker, hot och samhälle, se t ex: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna, red 
(2009): Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv. 
Studentlitteratur, och; Svendsen, Lars Fr. H. (2012): Rädslans filosofi. 
Lindelöws Bokförlag. Om medier, hot och risker, se: Nohrstedt, Stig A. Red 
(2010): Communicating Risks. Towards the Threath Society. Nordicom 
44 Den svenska partipolitikens orientering mot så kallat mjuka frågor – vård, 
skola, omsorg – tycks passa väl in i kommunikatörernas politiskt/ideologiska 
världsbild. Viktigt att notera är att det i enkäten inte frågas efter 
kommunikatörernas partipolitiska preferenser.  
45 Nästan fyra av tio kommunikatörer med journalistisk bakgrund (37 procent) 
uppger ”vänster om mitten”, siffran för de med icke-journalistik bakgrund är 24 
procent.  När det gäller placering till ”höger om mitten” är situationen 
spegelvänd, 26 procent av de med journalistisk bakgrund uppger detta 
alternativ jämfört med 39 procent av dem utan journalistisk bakgrund. Om 
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högerorientering har de som uppger att man arbetar med PR och 
marknadsföring och de som har chefspositioner.  
Kommunikatörerna är ingalunda något passivt socialt skikt när det kommer 
till politik, men de politiska aktiviteterna (fråga 25) ligger i linje med det mer 
individualistiska förhållningssättet vi sett ovan. Gärna politik, nio av tio har 
nämligen ”under de senaste 12 månaderna” diskuterat politik; hälften av 
respondenterna har av ”politiska skäl låtit bli att köpa speciella varor” och en 
tredjedel har under samma period ”skrivit på en namninsamling”. 
Att driva politik genom att ”delta i protestmöten” är däremot ingenting för 
kommunikatörerna, närmare tre fjärdedelar svarar nämligen nej på frågan om 
sådant deltagande. Men opinionsbildning är man dock inte främmande för; 
mer än en fjärdedel (26 procent) av respondenterna uppger att de ”försökt 
skapa opinion via sociala medier” – ytterligare 30 procent uppger att de kan 
tänka sig att göra detta – och var sjätte har skrivit antingen en insändare eller 
en debattartikel (ytterligare fyra av tio kan tänka sig att göra detta). Liknande 
inställning har kommunikatörerna till att kontakta en politiker eller ett 
politiskt parti ”för att påverka ett beslut i en samhällsfråga”; var sjätte uppger 
att man gjort detta och 37 procent uppger att man kan tänka sig detta. 
Mönstret vi tidigare sett består, kommunikatörerna kan knappast beskrivas 
som kollektivistiska, men de är långt ifrån apolitiska, politisk kommunikation 
i form av opinionsbildning är dock något man utför – eller förhåller sig till – 
på ett individualiserat sätt. Mer en fråga om individuellt val än av kollektivt 
engagemang, en företeelse som inte sällan kopplas till en ekonomiskt och 
kulturell stark medelklass. Samtidigt kan man se detta som ett specifikt 
politiskt förhållningssätt, något som rör både de politiska partierna och 
medborgare, ett förhållningssätt där inte ideologi utan livsstil och 
levnadsmönster står i fokus, eller, om man så vill, politik som marknad. 
Kanske kan man säga att kommunikatörernas politiska värld är post-
politisk.46 
Hur förhåller sig då kommunikatörerna till, eller värderar, aktuella 
samhällsfrågor? När kommunikatörerna själva får utse den samhällsfråga 
(enkätfråga 22) man anser är den ”viktigaste just nu” hamnar området miljö 
och hållbarhet i topp – var fjärde respondent anger detta - liksom området 
jobb och sysselsättning. Därefter kommer tre samhällsområden som cirka var 

                                                                                                                         
journalister och ideologi, se t ex: Asp, Kent (2012): Svenska journalister 1989-
2011. 
46 Om svenska val och väljare, se: Hagevi, Magnus, red (2011): Den svenska 
väljaren. Borea; Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (2013): Nya svenska 
väljare. Norstets. Om postpolitik och postdemokrati, se: Crouch, Colin (2011): 
Postdemokrati. Daidalos. 
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tionde kommunikatör valt som sin viktigaste samhällsfråga: utbildning/skola, 
integration/utanförskap samt vård och omsorg. 
Vi ser här att kommunikatörerna håller fram så kallade mjuka områden; 
framtidsinriktade, individorienterade och existentiella, något som också visar 
sig när man får ta ställning till ett antal påståenden i aktuella samhällsfrågor 
(fråga 21). Kommunikatörerna är öppna för andra kulturer, en klar majoritet 
(60 procent) instämmer inte alls i påståendet: ”Sverige bör inte ta emot fler 
flyktingar än genomsnittet i EU”, medan 66 procent helt instämmer i 
påståendet, ”jag har inget emot att man bygger en moské i närheten där jag 
bor”.  
Men kring fyra samhälls- och politikområden blir bilden mer splittrad, här 
finns signifikanta skillnader mellan de kommunikatörer som angett sin 
ideologiska position som vänster och de som angett sin position som höger. 
Det första området rör ekonomiska skillnader, påståendet man får ta ställning 
till lyder: ”de ekonomiska skillnaderna i Sverige är för stora”. En majoritet 
(53 procent) har här valt alternativet ”instämmer delvis”, drygt var tredje (35 
procent) anger ”instämmer helt”, medan drygt var tionde (12 procent) har 
svarat ”inte alls”. Men för man in vänster-högerdimensionen i analysen visar 
det sig att 69 procent av de som uppger sig stå till vänster instämmer helt i 
påståendet, för de som uppger sig stå till höger är andelen 15 procent. 
Detta mönster återkommer – om än med variationer – när kommunikatörerna 
får ta ställning till påståendena: ”sex timmars arbetsdag är ett bra förslag”; 
”privata företag inom vård skola och omsorg leder till ökad kvalité”, samt; 
”effektiviteten i näringslivet är högre än i den offentliga sektorn”. 
I påståendet om sex timmars arbetsdag som ett bra förslag är det ungefär lika 
många som helt instämmer respektive som tar helt avstånd, 31 procent och 33 
procent. Mer än hälften av de som har sympatier åt vänster (53 procent) 
instämmer helt, andelen högersympatisörer som instämmer helt är en knapp 
femtedel (19 procent). Bilden är i princip spegelvänd för andelen ”instämmer 
inte alls”, en stor skillnad mellan höger och vänster (48 procent respektive 13 
procent). 
Nästan var sjätte kommunikatör har inför frågan om privata företag leder till 
ökad kvalité valt mittenalternativet ”instämmer delvis” (56 procent). Mer än 
var fjärde avvisar påståendet (28 procent) medan en knapp femtedel (16 
procent), instämmer helt i påståendet. Det finns alltså en viss öppenhet för att 
privata alternativ i vård och omsorg leder till ökad kvalité, en öppenhet som 
växer sett utifrån ett höger-vänsterperspektiv, var tredje (30 procent) av de 
som lutar åt höger instämmer helt, medan nästan sex av tio (56 procent) av 
vänstersympatisörerna avvisar påståendet. 
När det, slutligen, handlar om synen på effektivitet i det privata näringslivet 
jämfört med den offentliga sektorn instämmer en tredjedel av respondenterna 
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helt i detta påstående (32) procent – för de med högersympatier är andelen 47 
procent – medan var femte (20 procent) tar helt avstånd – 30 procent av de 
som angett vänstersympatier, 16 procent av de som angett sympatier åt höger. 
Dock har nästan hälften av de svarande angett mittenalternativet ”instämmer 
delvis” (48 procent). 
Trots de skillnader vi ser inom kommunikatörskollektivet – mätt på en höger-
vänsterdimension – blir ändå det samlade intrycket när det gäller frågor kring 
offentligt-privat att vi här åter ser ett utslag av gruppens sociala 
mellanposition; man är inga privatiseringsivrare men man är samtidig öppen 
för alternativ och nya lösningar. Kanhända kan detta beskrivas som en social 
individualism, något som understryks av att nästan sex av tio (57 procent) 
inte alls instämmer i påståendet ” vi har för höga skatter i Sverige” – endast 
nio procent instämmer helt i detta påstående. Kommunikatörerna är alltså 
’beredda att betala’ samtidigt som man önskar mångfald och alternativ inom 
välfärdssektorn.  
Lägger man till detta det tydliga solidaritets- och öppenhetsperspektiv som 
visar sig i synen på flyktingmottagning och moskébygge befäst bilden av 
kommunikatörskollektivet som socialt ansvarstagande, åter något som ligger 
i linje med en välutbildad medelklass.47 
 
Vem kan man lita på 
Vi har tidigare berört kommunikatörerna och institutionsförtroende, då i 
synen på medier i vardagen. Men enkäten innehåller ytterligare frågor om 
förtroendet för en rad samhällsinstitutioner (fråga 23). Synen på – och 
förtroendet för – det vi kan kalla för det allmänna (jämför resonemangen och 
resultaten ovan) återkommer i kommunikatörernas ställningstaganden här. 
Högst förtroendesiffror får nämligen de institutioner som kan karaktäriseras 
som just allmänna, på ett eller annat sätt gemensamt finansierade av 
medborgarna (enda undantaget är försvaret, se nedan). Fler än hälften av 
respondenterna har i följande fall valt alternativet ”stort förtroende”: 
universiteten/högskolorna (68 procent), domstolarna (67 procent), public 
servicemedierna (64 procent), polisen (58 procent) och sjukvården (54 
procent).  
En mellanposition intar ”grundskolan”; 37 procent av de svarande anger här 
alternativet ”stort”. Osäkerheten kring den svenska grundskolan återkommer, 
vi såg ovan att kommunikatörerna uppfattade ”sämre kvalitet i skolan” som 
ett av stora hoten mot det svenska samhället.  

                                                
47 För klasskillnader i åsikter om centrala samhällsfrågor, se: Svallfors, Stefan 
(2004): Klassamhällets kollektiva medvetande. Klass och attityder i jämförande 
perspektiv. Boréa. 
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Vilka institutioner har kommunikatörerna då bristande förtroende för? Jo, 
bottenligan består av: de politiska partierna (12 procent anger stort 
förtroende), kungahuset (14 procent), storföretagen (15 procent), försvaret 
(18 procent), bankerna (20 procent) och fackförbunden (21 procent). För 
dessa institutioner har också en klar majoritet av de svarande angett 
alternativet ”inte särskilt stort”. Bristande förtroende för politiska partier och 
fackliga organisationer såg vi också när kommunikatörerna rangordnade 
olika samhällssektorers attraktionskraft som tänkbara arbetsgivare. Få kunde 
tänka sig en yrkesverksamhet inom dessa sektorer. 
Det är intressant att se om det finns skillnader i samhällsförtroende mellan 
kommunikatörerna som grupp och svenskarna i allmänhet. En sådan 
jämförelse är möjlig eftersom SOM-insitutet i Göteborg regelbundet 
genomför sådana förtroendemätningar. Den senaste SOM-mätningen, 
publicerad 2013 – visar att svenskarna har mycket stort förtroende för en liten 
grupp samhällsinstitutioner; bl a sjukvården, polisen, universitet/högskolor, 
radio-tv.48 En mellangrupp bl a bestående av domstolarna och grundskolan, 
utkristalliserar sig, så finns en grupp institutioner som åtnjuter litet 
förtroende; bl a de fackliga organisationerna, bankerna och de politiska 
partierna.  
Som vi ser är överenstämmelsen i samhällsförtroende mellan 
kommunikatörerna och svenska folket mycket stort. Återigen något som 
pekar mot kommunikatörernas sociala position som ett mellanskikt. En 
övergripande tolkning av kommunikatörernas attityder till samhällsfrågor och 
institutionellt förtroende kan se ut så här: Man sätter sin tillit till det 
gemensamma, man är beredd att finansiera det, det goda livet kräver inte 
enbart individuella – utan också ett gott samhälle, man värnar sin 
individualism men också en kollektiv trygghet och säkerhet. 
 
Till sist…. 
Vi har nu presenterat huvudresultaten från enkätstudien Kommunikatör 2012 
och har konstaterat att de kan beskrivas som: Kommunikatörer - ett 
mellanskikt av sociala individualister. Några av de mest intressanta resultaten 
från studien får avsluta denna rapport: 

                                                
48 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2013): ”Det viktiga 
institutionsförtroendet”. Ur: Weibull, Lennart, Oscarsson, Henrik & Bergström, 
Annika, red: Vägskäl. 43 kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-
institutet. Göteborgs universitet. SOM mäter förtroende med hjälp av ett 
balansmått som bygger på skillnaden mellan mycket/ganska stort förtroende och 
mycket/ganska litet förtroende. Förtroendebalansen kan gå mellan +100 och -
100. 
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• Var tredje kommunikatör anser att kommunikationsarbetet 
är högt värderat i den egna organisationen. 

• Närmare hälften av kommunikatörerna anser att de har stora 
möjligheter att påverka mediernas rapportering. 

• Var fjärde kommunikatör har någon gång arbetar som journalist. 
• Fyra av tio kommunikatörer kan tänka sig att arbeta som journalist, 

fler än sex av tio kan tänka sig att arbeta som PR-konsult och nästan 
lika många kan tänka sig att byta till marknadsförare.  

• Den upplevda statusen för en kommunikatör är likvärdig med 
journalist, marknadsförare och polis.  

• Kommunikatörer är i större utsträckning individualister än 
kollektivister. 
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