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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka en eventuell professionaliseringsprocess inom 

informatörsnätverket i Värmland. Nätverket som består av 117 yrkesverksamma informatörer 

i Värmland fungerar som ett forum för kompetensutveckling för länets informatörer, och har 

för avsikt att sätta fokus på yrkesrollen informatör.  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att göra en kvantitativ undersökning 

genom elektroniska enkäter. Populationen bestod av informatörsnätverket i Värmlands 

samtliga medlemmar.  

 

Utifrån resultatet drog vi slutsatsen att: nätverket är en social värld, där en professionalisering 

av yrket informatör sker på både ett medvetet och ett omedvetet plan. Svaren från enkäterna 

visar på att det sker en social utestängning genom språkbruk och genom en gemensam 

uppfattning kring yrket informatör som profession.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The purpose of this paper is to examine a possible process of professionalization within the 

network for Informatutors in Värmland. The network, which consists of 117 active 

Informatutors in Värmland, functions as a forum for competence-development in the region, 

and its object is to focus on the occupation Informatutor as a profession.   

 

To address our research questions we chose to use a quantitative method in the form of an 

electronic inquiry. The population selected comprised all the members of the network for 

Informatutors in Värmland.  

 

Based on the research, we came to the conclusion that the network is in fact a social world 

where a professionalization process of the profession Informatutor does occur; both on a 

conscious and a subconscious plane. The results from the inquiry show that social closure 

takes place through a common use of language and a common apprehension of the occupation 

Informatutor as a profession.  
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1. Inledning 

 

Kommunikation är ett flöde av information, den medierade informationen och den 

institutionella informationen har sedan 1990 ökat kraftigt och kommer att dominera i 

framtiden. I detta kommunikativa rum försvinner barriärer som funnits i den fysiska 

kommunikationen, såsom psykologiska och sociala. Detta innebär en otrolig möjlighet 

för företag att nå ut med sin information till den externa världen på ett mycket effektivare 

och snabbare sätt. Allt fler företag har anpassat sig efter detta informationssamhälle 

genom att lägga större vikt i kommunikationsprocessen av organisationen (Hård Af 

Segerstad 1997:47f ). 

 

1. 1. Problembakgrund 

Den här uppsatsen handlar om hur grupper inom ett arbetsområde kan arbeta för att få 

privilegier gentemot andra, närliggande grupper, genom en professionaliseringsprocess.  

 

I Myten om informationssamhället (1987) beskriver Tengström att vi är på väg från ett 

industrisamhälle till ett informationssamhälle. Han förutspår 1987 att det framtida 

informationsarbetet ska medföra stora förändringar i maktstrukturen. Information ska i 

framtiden, enligt Tengström, komma att vara nyckelresursen i samhället, vilket medför att 

informationsproducenterna kommer att få nyckelpositioner i samhället. Med det 

medföljer att producenterna av information (teknisk eller annan) kommer att kunna ställa 

krav på privilegier och inflytande (a.a s.35).  

 

Tengströms förutsägelse har delvis besannats då vissa grupper som arbetar med 

information försöker hävda sin egen roll för att få privilegier och inflytande. Utbudet av 

litteratur som behandlar vikten av information i dagens samhälle och i organisationer, 

samt informatörsrollen och dess betydelse, är relativt stor. Enligt Falkheimer & Heide 

(2003) är det ett problem för informatörer att yrket är så fragmenterat. Det gör det svårt 

för dem att profilera sig som en profession, då bredden inom yrket är förvirrande och 

bidrar till att allmänheten inte riktigt vet vad en informatör är. För att ett yrke ska kunna 

ses som en profession behöver vissa kriterier uppfyllas, så som en särskild högre 
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utbildning som ger en legitimation för utövningen, en utpräglad yrkesetik, samt en 

yrkesförening. Då dessa kriterier inte är helt uppfyllda och det inte finns en 

standardiserad utbildningsgång som utfärdar legitimationer, får de olika praktikerna inom 

yrket ibland kämpa hårt för att få förståelse för sin kompetens och kunskap. 

Informatörerna har helt enkelt problem att kommunicera sin profil och sin image, vilket 

är en absurditet, då få yrkeskårer borde vara bättre lämpade att kommunicera betydelsen 

av sin roll och kunnande som informatörerna (Falkheimer & Heide, 2003: kap 1). 

 

Ovanstående visar på att yrket informatör är fragmentiserat och att vissa grupper inom 

yrkesgruppen eftersträvar vissa krav för yrkesutövning. En vilja att införa sådana krav 

som nämns ovan sägs vara en del av en professionaliseringsprocess och anledning till att 

en sådan startar.  Vi har undersökt informatörsnätverket i Värmland, som är en 

sammanslutning av verksamma informatörer. Vår undersökning handlar om deras 

gemensamma kunskaper och värderingar och om de tillsammans är en del av en 

eventuellt pågående professionaliseringsprocess av yrket. 

1. 2. Syfte och frågeställningar 

Vår frågeställning har växt fram successivt. Vi började med en kvantitativ 

surveyundersökning, i form av enkäter, som skickades ut till informatörer i Värmland för 

att undersöka hur de ser på informatörsrollen och vad som egentligen ingår i den. 

 

Svaren som kom in var relativt enhetliga och visade att samtliga hade liknande åsikter 

och syn på informatörsrollen. Då vi i vårt urval hade utgått ifrån ett yrkesrelaterat nätverk 

när vi gjorde vårt urval till enkätutskicken, började vi fundera över om informatörerna var 

påverkade av nätverkets värderingar och syn på informatörsrollen. Det inspirerade oss att 

undersöka om nätverket är en del i en eventuellt pågående professionaliseringsprocess 

inom yrket. Därmed frångick vi den ursprungliga utgångspunkten och vårt nya syfte kom 

att handla om huruvida nätverket bidrar till att skapa en gemensam bild av 

informatörsyrket. Vi har här lagt speciellt fokus på frågor om professionalisering. Våra 

forskningsfrågor har varit:  

- Uppvisar informatörsnätverket i Värmland tecken på att vara del av en pågående 

professionaliseringsprocess av informatörsyrket? 

 

-  Leder denna process till utestängning av vissa grupper inom yrket? 
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2. Bakgrund 

 

Med det här kapitlet vill vi ge en bakgrund till och skapa större förståelse för vårt 

undersökningsområde. Vi kommer här att beskriva informatörsrollens olika 

beståndsdelar, samt den omgivning som informatörsrollen existerar i och vad litteraturen 

har att säga om informatörsrollen i stort. Vidare kommer vi att beskriva 

informatörsnätverket i Värmland och deras syfte.  

 

2. 1. Information och kommunikation 

En informatör arbetar med information och kommunikation. Dessa begrepp kan vara 

svåra att hålla isär för dem som inte är närmare bekant med dem och de kommer därför 

att beskrivas nedan. 

 

Begreppet information representerar innehållet i meddelandet, medan kommunikation 

syftar på den process genom vilket meddelande överförs (Hård af Segerstad, 1997:104). 

Då information är resultat av kommunikation - en väldigt viktig och användbar utkomst 

av kommunikation - bör den vara klar, fullständig och korrekt.  

 

Enligt Hård af Segerstad (1997) är information en kraftfull vara inom en organisation, då 

han anser att medarbetare med den rätta kunskapen kan hjälpa sin organisation att ta sig 

igenom svåra tider, men även att förstå förändringar och påverkan utifrån. Vilket, enligt 

honom, är en förutsättning för att en medarbetare ska kunna utföra ett bra jobb. Det 

närmast vitala är att skapa en dialog mellan ledning och personal, då denna relation är 

den avgörande faktorn i ökad produktion och god arbetskvalitet (Hård af Segerstad 1997: 

17).  

 

Flertalet forskare tillskriver informationen en oerhörd stor betydelse, både för samhället i 

stort och för den enskilda organisationen. Eriksson, (2002) påpekar betydelsen av 

organisationens goda förståelse för vikten av kommunikation, så att rätt information 

förmedlas på rätt sätt. Han anser vidare att en organisation utan en god kommunikation är 

dömd att misslyckas i denna snabbt föränderliga värld. Arbetet med planerad 

kommunikation blir därför allt viktigare för organisationer, då det är en faktor som kan 
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bidra till att skapa insikt, nyfikenhet och nytänkande. Att samhället förändras i en allt 

hastigare takt påverkar näringslivets och organisationernas planering för framtiden 

(Eriksson.2002: 9ff). Betydelsen av snabb och ”rätt” information i organisationen gör att 

behovet av medarbetare som har kunskap om och endast arbetar med dessa frågor har 

ökat. Därmed har yrket och titeln informatör växt fram. En sammanfattning av vad 

informatören är och vilken uppgift han/hon har följer i stycket nedan.  
 

2. 2. Informatören 

Som tidigare nämnts är informationsyrket fragmentiserat. Den svåra uppgiften att urskilja 

gränserna mellan de olika "titlarna" som arbetar med information av alla typer, har varit 

väldigt omskriven och debatterad. I allmänhet är det svårt att konkret säga vad en 

informatör är och vad han/hon gör. För att belysa förvirringen kring yrket, samt visa på 

att det finns flera former av informatörsyrket än den vi senare kommer att behandla, tar vi 

upp arbetsförmedlingens definition av en informatör och vad dess arbetsuppgifter är.  

 

Arbetsförmedlingens hemsida nämner flera alternativa namn på yrket informatör så som 

informationsassistent, informationschef, informationssekreterare, språkkonsult, 

teknikinformatör, teknisk redaktör, samt webbredaktör. Dessa titlar visar på en stor bredd 

inom yrket. Det blir inte enklare när arbetsuppgifterna listas; 

 

Som informatör ser du till att alla vet vad ditt företag eller myndighet jobbar för, 

både internt i organisationen och utanför den. Att analysera, planera, utforma och 

utvärdera informationsinsatser är din specialitet. Dina verktyg som informatör är 

många. Du kan till exempel producera olika former av trycksaker, föra ut muntlig 

information, ta fram personaltidningar och nyhetsbrev, utställningar och mycket 

mer. Internet och intranät är också vanliga informationskanaler. Då är titeln ofta 

webbredaktör. Som webbredaktör har du ansvar för informationen som publiceras 

på en webbplats, utvecklar webbplatsen och fyller den med innehåll. 

 

En del informatörer har stora inslag av kreativt och skapande arbete i sitt jobb, 

och måste ha sinne för utformning av text och bild. Andra köper in tjänster eller 

samarbetar med olika specialister, till exempel PR-konsulter eller reklambyråer. 

Här krävs ofta kunskaper i ekonomi och en förmåga att samarbeta med andra. 
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Informatörer är vanligtvis anställda på en informationsavdelning. Ofta är det då 

flera informatörer som samarbetar, antingen som ansvarig för ett område eller 

specialiserade till exempel på kontakter med massmedier. En informatör kan 

också jobba ensam med all information, från analys och planering till färdig 

produkt.  Informatören jobbar med all information som rör organisationen, både 

internt inom företaget och med extern information till kunder och andra. (citat 

från www.ams.se)  

 

2. 2. 1. Yrkesrollen  

Eftersom innebörden av titeln informatör inte är självklar är det svårt för yrkesgruppen att 

hävda sin kompetens för företagen. Det kan till stor del bero på att dess roll har 

förändrats, vilket kan bero på att yrket eventuellt är i en pågående 

professionaliseringsprocess. Vi kommer ytterligare att behandla det begreppet i 

teorikapitlet. 

 

Att det råder en viss förvirring om vad titeln informatör innebär och vad informatören har 

för arbetsuppgifter, kan bero på att informatörens arbetsuppgifter tidigare till största del 

bestod av produktion av bl.a. trycksaker och presskommunikation. Idag ser 

arbetssituationen lite annorlunda ut, då dagens informatörer anser att de fungerar som 

företrädare för sin organisation och att deras huvuduppgift är att skapa goda relationer 

med omvärlden (Berggren 1999:11). 

 

Informatören är i grunden en problemlösare som på arbetsgivarens uppdrag analyserar en 

situation och rekommenderar och genomför de kommunikationsåtgärder som krävs (DIK, 

1997:9). Hård af Segerstad (1997) anser att företag bör se på informatörens roll som 

strateg, som finner lösningar och ansvarar för både den interna och externa 

informationen. Informatören ska fungera som en förbindelse mellan omvärlden och 

företagets interna, genom att lägga fram mål och vidta egna åtgärder (Hård af Segerstad, 

1997: 83). 

 

http://www.ams.se/
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2. 2. 2. Intern och extern kommunikation 

Vi har ovan beskrivit att informatörens arbetsuppgifter är intern och extern 

kommunikation. Vi finner det därför relevant att kortfattat förklara dessa begrepp 

närmare för läsaren.  

 

Intern kommunikation är all information och kommunikation som sker inom 

organisationen. Den interna kommunikationen har till uppgift att sammanföra 

medarbetare på olika nivåer i organisationens mot ett gemensamt mål (Hård af Segerstad 

1997: 23). 

 

Då omvärlden påverkar arbetet och kulturen inom organisationen, har 

omvärldsbevakning stor betydelse för produktionen. Därför måste en välutvecklad intern 

kommunikation vara etablerad så att den externa informationen kan översättas och 

integreras med den interna kommunikationen (Hård af Segerstad, 1997: 47). Enligt DIK 

(1997) ska informatörens arbetsområden vara både intern kommunikation och extern 

kommunikation. För ett gott informationsarbete är det viktigt att dessa områden inte skiljs 

åt, utan integreras i arbetet.  

 

Den externa informationen skall begripas och tillämpas/integreras. Samhällsnormer skall 

göras till företagets egna normer. Allt från könsfördelning till etnicitetsfördelning skall 

företaget vara observant till och anpassa efter. Annars riskeras den interna arbetsmiljön 

att hamna i ett äldre mönster och detta påverkar företagets produktion. Ett företag som 

arbetar för att alltjämt vara steget före i utvecklingen har godare möjligheter att vara ett 

steg närmre en godare produktion. 

2. 3. Fackliga Organisationer 

I teorikapitlet kommer vi senare att ta upp hur olika grupper kan arbeta med utestängning 

av vissa grupper för att göra sig själva till en profession. De fackliga organisationerna är 

exempel på sådana grupper som ofta använder yrkesetik och utbildning som en del i ledet 

till sin egen professionalisering. Detta kan illustreras av följande citat av ordföranden för 

informatörernas fackförbund DIK 

 



 9

Många yrken förändras ständigt. Det kan bero på samhällets förändringar, på 

förändrade värderingar och förändrade behov. Informatörens yrke har på kort tid 

förändrats kraftigt. Yrkets innehåll är annorlunda nu än för tio år sedan, 

utbildningarna har blivit fler och informatören har- vågar jag påstå – fått en mer 

självklar position. Samtidigt brottas vi fortfarande med att förklara vad en 

informatör egentligen gör och varför inte vem som helst utan utbildning, 

erfarenhet eller kompetens kan ta den rollen (citat av Bengtson i DIK, 2005:01). 

 

Vi anser att DIK är ett bra exempel på en organisation som driver på 

professionaliseringsprocessen av informatörsyrket, eftersom de utförligt beskriver vad en 

informatör bör arbeta med, samt vad de ska ha för utbildning för att få kalla sig 

informatör. På grund av ovanstående väljer vi att närmare beskriva vad en informatör är, 

enligt DIK, trots att de egentligen inte är en del av vår undersökning. Anledningen är att 

de beskriver sin tydliga uppfattning om yrkesrollen, samt att de är ett bra exempel på en 

grupp som arbetar för sitt yrkes professionalisering.  

 

2. 3. 1. DIK- Den professionella informatören 

Förkortningen DIK står för dokumentation, information och kultur. DIK  kommunikation 

är en facklig organisation för yrkesverksamma och studerande inom informations- och 

kommunikationsområdet DIK kommunikation har till uppgift att tillvarata 

medlemmarnas fackliga (ekonomiska och yrkesmässiga) och sociala intressen samt verka 

för goda arbetsvillkor. De vill verka för utveckling av en god yrkesutbildning och 

möjligheter till fortbildning och vidareutbildning. Ytterligare vill DIK kommunikation 

främja samarbete mellan utbildning, forskning och praktisk verksamhet. Samt verka för 

att informatörernas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället (DIK 2005: 27). 

 

”Att vara professionell är att ha den utbildning, den kunskap och den kompetens som 

krävs för att utföra sitt arbete professionellt. Det innebär också att arbeta efter de 

yrkesmässiga värderingar som utformas inom yrkeskåren (DIK 2005: 9).” 
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2. 4. Utbildning 

Dagens informatörer har kommit in i yrket på en rad olika vägar. Allt fler har redan från 

studiestart utbildat sig till informatörer, men många har andra grundutbildningar som 

efter hand kompletterats med de teoretiska och praktiska färdigheter som en informatör 

behöver.   DIK kommunikation anser att en relevant utbildning för informatörer måste 

ligga på magisternivå. Därtill kommer att många specialiserade informatörsjobb kräver 

ytterligare fördjupad utbildning vid högskola eller motsvarande. Kärnan inom 

grundutbildningen bör vara 80 poäng i medie- och kommunikationsvetenskap. 

Utbildningen kompletteras med andra ämnen som stärker informatörens generella 

yrkeskompetens tillexempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, sociologi, psykologi eller 

ger informatören de specialkunskaper som han eller hon behöver för att arbeta inom en 

viss verksamhet (DIK 2005; 15ff). 

2. 5. Nätverket  

Ett nätverk skiljer sig från en förening genom bland annat avsaknad av medlemsavgift. I 

ett nätverk är det medlemmarna som styr händelserna, därför är medlemmar i ett nätverk 

aktiva och delaktiga i arbetet.  

 

Informatörsnätverket kommer från en satsning av Compare och i syfte att stärka 

nätverkandet i regionen.  Compare Karlstad är en gemensam plattform för 

Karlstadsregionens IT-företag. Det är en stiftelse med ett 80-tal intressentföretag som 

representerar totalt ca 3.500 anställda i regionen. Compare Karlstad arbetar med att 

marknadsföra Karlstad som IT-stad samt att stimulera tillökad samverkan mellan 

intressentföretag, för att öka konkurrenskraften i regionen. Stiftelsen jobbar även med 

rekryterings- och etableringsfrågor samt med att försöka få fler IT-projekt till regionen.  

 

Stiftelsen Compares syfte är att verka för att Karlstadsregionen skall ha bästa möjliga 

förutsättningar för etablering och utveckling av IT-företag. Vidare ska Compare 

stimulera till ökad samverkan intressentföretagen emellan samt mellan 

intressentföretagen, andra branscher och offentliga aktörer. (www.compare.se)  

  

http://www.compare.se/


 11

 

2. 5. 1. Informatörsnätverket i Värmland 

 
Nätverket riktar sig till alla informatörer i Värmland. Kriteriet för att du skall få vara med 

i nätverket är att du i huvudsak arbetar som informatör inom privata företag och 

organisationer eller inom offentlig förvaltning som kommun, landsting, länsstyrelse och 

universitet. Nätverket består alltså av informatörer som aktivt deltar i nätverket och ingår 

i en gemenskap med andra informatörer.  

 

Nätverket har för avsikt att sätta fokus på yrkesrollen informatör och inte individen 

informatör. På hemsidan (www.compare.se) – som är den primära 

kommunikationsarenan – beskrivs syftet: 

 

Att skapa ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, 

lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations och 

kommunikationsområdet. Den övergripande visionen för nätverket är att 

informatörerna ska fungera som brobyggare mellan regionens företag och 

organisationer för att öka samarbetet dem emellan. Nätverket vill därmed bidra till 

att stärka länets konkurrenskraft. Informatörsnätverket har idag 117 medlemmar.  

 

Nätverkets aktiviteter: 

De organiserar nätverksträffar för att förmedla information om aktuella områden och 

erfarenheter inom ämnena information och kommunikation.  Detta för att medlemmarna 

ska få möjlighet att vidareutveckla sig inom yrket genom att lära av varandra.Möten 

arrangeras kontinuerligt för deltagarna, där de kan dela med sig av sina erfarenheter och 

lära av varandra. Vid vissa tillfällen bjuds särskilda personer in på dessa träffar för att 

dela med sig av något som medlemmarna kan finna lärorikt och intressant.   

 

Vidare arrangerar nätverket Så Gör Vi- seminarier, där medlemmarna får chansen att lära 

av varandra genom att förmedla hur var och en arbetar. Dessutom arrangeras 

heldagsutbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Nätverkets mål är 

att kunna erbjuda minst en sådan utbildning per år.  
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Informatörspriset delas ut på den årligen återkommande branschdagen Informatörsdagen, 

för både studenter och yrkesverksamma informatörer. Detta arrangeras av Inferno- 

studentföreningen för Informationsprogrammet vid Karlstads Universitet. Årets 

Informatörsdag rangeras av studenterna i samarbete med Informatörsnätverket i 

Värmland.  

 

De flesta av dessa aktiviteter står medlemmarna själva för och de når ut till varandra 

genom nätverkets hemsida, där de kan hitta information, senaste nytt och hela 

informatörsnätverkets program. Alla medlemmar har tillgång till mail-listan med samtliga 

medlemmar, som hålls exklusivt inom nätverket för att undvika onödig och överflödig e-

post från utomstående. Listan får inte utnyttjas i individuella syften utan ska vara till 

nytta för nätverket (medlemmarna) eller vara till hjälp för yrkesrollen osv. Nätverket 

producerar nästan inget informationsmaterial, vilket delvis beror på att nätverket inte har 

någon inkomst, så medlemmarna själva bekostar sådana saker.  
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3. Metod 

 

I det här kapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. Vi 

kommer här att ta upp vad val av metod bygger på, surveyundersökning, vårt 

tillvägagångssätt, avgränsning, urval bortfallsanalys, datainsamling och bearbetning, samt 

en diskussion om undersökningens kvalitet.  
 

3. 1. Val av metod 

Valet av metod beror på undersökningens syfte och innehåll.  Det är viktigt att ha med 

metodvalet som röd tråd genom hela undersökningen och sammanställningen av 

resultatet. I boken Metodbok för medievetenskap (Östbye, 2004) läggs stor vikt vid att i 

ett tidigt skede lägga upp en plan för hur man ska samla in och bearbeta data. Detta kallas 

för att välja forskningsdesign. Vid val av forskningsdesign tar man hänsyn till faktorer 

som syftet med undersökningen, tidsfaktorn, antal och val av enheter, antalet egenskaper 

som undersöks, samt om man ska använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ ansats. 

(a.a) 

 

Valet av kvalitativ eller kvantitativ metod styrs i första hand av syftet med 

undersökningen. Kvantitativ metod blir aktuell om syftet är att få fram generell kunskap 

om specifika frågor i form av mängd eller samband mellan olika variabler. Om syftet 

däremot är att skapa förståelse för ett mer komplicerat fenomen, så är den kvalitativa 

metoden att föredra (Ekström & Larsson 2000:50). 

  

Vid kvantitativa undersökningar härleds resultat till tidigare experiment eller studier, och 

det används statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Forskningsprocessen består av: 

planerings-, insamlings- och analysfas. Kvantitativa undersökningar bygger på 

strukturerade frågor för att få givna svar. Det finns vissa svårigheter med att genomföra 

kvantitativa undersökningar, ett av dem är subjektivitetsfrågan. Objektiviteten vid 

datainsamlingen innebär att olika individers värden kan jämföras och utgör på det sättet 

en nödvändig förutsättning för kvantitativ bearbetning och analys. Eftersom den 

kvantitativa undersökningen syftar till att beskriva och förklara det som mätningen ger, 
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måste den som utför undersökningen godta ett utifrånperspektiv: hans/hennes egna 

värderingar och åsikter får inte träda fram vid datainsamling (Schröder 1999:7). Vidare 

måste kvantitativ forskning uppfylla reproducerbarhetskravet, d.v.s. att undersökningen 

ska kunna upprepas exakt och ge samma resultat vid upprepning (Patel 1995:45). 

 

3. 1. 1. Surveyundersökningar  

Vi har gjort en surveyundersökning. Den här typen av undersökning täcker ett stort antal 

respondenter, som i vårt fall svarar på enkäter, men kan även innefatta intervjuer. 

Surveyundersökningar ger möjlighet att både samla information om ett större antal 

variabler, samtidigt som en relativt stor mängd information om varje undersökt variabel 

kan samlas in (Patel 1995:45). Surveyundersökningen är vanligen den bästa metoden en 

samhällsvetare har för att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som 

inte går att observera direkt. Enligt Johansson (2000) är huvudsyftet med en 

surveyundersökning att kunna generalisera utifrån sitt resultat och därför är det viktigt att 

man gjort sitt urval på rätt sätt. Det vill säga, om exakt samma undersökning gjorts på 

hela populationen vid samma tidpunkt, så hade resultatet blivit detsamma. Med hjälp av 

bortfallsanalys och statistiska analysmetoder kan man beräkna hur stor avvikelsen i 

urvalet är i förhållande till populationen (Johansson, 2000: 78ff). 

 

3. 1. 2. Vårt tillvägagångssätt   

Vi valde enkätundersökning då den är kostnadseffektiv och att det går relativt snabbt att  

genomföra undersökningen då det är enkelt  att dela ut enkäten till ett stort antal personer. 

Enkäten som skickades ut var en elektronisk enkät, i vilken man kunde klicka i 

svarsalternativen direkt. Denna skickades ut via e-post. Eftersom vår undersökning föll 

mitt under juletid var en snabb lösning/undersökning av stor vikt. 

 

Enkäten som skickades ut byggde på givna svarsalternativ, med undantag för en fråga 

med öppet svarsalternativ. 

 

När man utformar en enkät är det viktigt att inte vara vag och mångtydig. Det är viktigt 

att de frågeställningar som behandlas är bestämda och formulerade i förväg (Bryman 

1997:61), och att respondenten känner att enkäten är genomarbetad och välstrukturerad 
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(Bell, 1975:58). Ord som lagom och ganska mycket är ord som innebär olika saker för 

olika personer och kan därför vara svåra att analysera. Det är även viktigt att inte ha 

ledande frågor som kan styra respondentens tankar. Vi hade denna kunskap i åtanke när 

vi utformade enkäten. När vi tog fram frågorna försökte vi att undvika att göra dem 

ledande, dock är vi medvetna om att det kan finnas en viss form av styrning på grund av 

vårt tankesätt kring ämnet. Vi valde att formulera frågorna så kort och koncist som 

möjligt och försökte på så vis eliminera risken för bortfall på grund av missförstånd. 

 

 En nackdel med enkäter är att respondenten inte kan få hjälp om någon fråga känns 

oklar. Det finns en risk att alla frågor inte besvaras i enkäten då respondenten inte kan få 

den hjälp som kan öka förståelsen för frågorna. På grund av detta kan information gå 

förlorad. Bortfall kan också bli större med enkäter då risken med den här metoden är att 

personer inte vill delta i undersökningen (Bryman 1997:131). Man bör räkna med 

ytterligare bortfall när enkäter utförs elektroniskt. Detta med anledning av att 

respondenterna känner mindre social press på sig att svara, eftersom det är enklare för 

dem att ignorera enkäterna. 

 

Den forskningsdesign vi valt att arbeta efter är deskriptiv, vilket innebär att den bygger på 

användandet av tydliga föreställningar om möjliga strukturer och sammanhang (Östbye, 

2004:266). Deskription betyder beskrivning och innebär att man redogör för utseendet på 

ämnet undersökningen innefattas av. Metoden innebär en viss systematik, då all insamlad 

fakta måste kategoriseras och sorteras för att senare visa på något väsentligt.  Vilket 

innebär att det måste finnas ett sammanhang mellan den teoretiska framställningen och 

det som undersöks, vilket kräver att man är konsekvent och att urval i teori görs 

kontinuerligt (Ejvegård, 1996:30). Vi anser att de teorier som presenteras i teorikapitlet 

hänger samman med varandra. Vårt urval av teorier  ska både skapa förståelse för ämnet, 

samt vara sammanhängande med vår undersökning.  

3. 2. Avgränsning   

I den ideala undersökningen är avgränsningen en del av metodvalet och bygger på 

faktorer som undersökningens syfte, antalet enheter som ska undersökas, samt hur stor 

tidsbegränsningen är.  
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Vår avgränsning är att uteslutande undersöka informatörer i Värmland som är 

medlemmar i Informatörsnätverket. Detta var inte vårt ursprungliga syfte, utan vi blev 

begränsade till detta nätverk på grund av oförutsedda hinder. I början var vårt mål att 

inkludera ett större urval i surveyundersökningen: vi hade tänkt undersöka flera nätverk 

runtom landet. Omständigheter förhindrade oss från att göra detta. Vi fick tillåtelse att 

utföra undersökningen i detta nätverk enbart tack vare hjälpen från en medlem, som efter 

ett möte fick godkännande att skicka enkäterna via ”mail-listan”.  

 

Vi anser ändå att detta nätverk är tillräckligt och ger tillräckligt bra resultat för att ge oss 

vårt underlag för vårt arbete.  

 

3. 3. Urval 

Det första metodproblem man stöter på efter att man valt metod, är vanligen att 

bestämma populationen, vilket är den grupp man vill uttala sig om. Anledningen till att 

man funderar över urval och population är att undersökningen ska vara representativ. Det 

vill säga att den lilla grupp som man utför undersökningen på ska kunna representera den 

större gruppen, vilken man vill uttala sig om (Johansson 2000:78ff). I en kvantitativ 

studie handlar det om rätt slumpteknik och krav på representativitet mot en population. 

Sättet att göra urvalet på beror av studiens syfte och vad man vill att urvalet ska 

representera (Larsson, 2000:56). 

 

Som vi redan beskrivit ovan bygger avgränsningen på ett flertal faktorer. Vår 

avgränsning var dock inte ett frivilligt val, utan tillkom under uppsatsskrivandets gång, 

vilket vi kommer att beskriva mer utförligt i vår avslutande diskussion. 

 

Vår situation angående avgränsningen gav konsekvenser vid val av population och urval. 

Eftersom nätverket av informatörer i Värmland var vänliga och lät oss utföra 

enkätundersökningen på dem, är vår undersökning en totalundersökning. Därmed har vi 

inte gjort något urval. Vi är väl medvetna om att resultaten och slutsatserna bara kan 

kopplas till respondenterna i vår urvalsgrupp, både vad gäller tid och plats. Hur 

svarsfrekvensen av denna undersökning såg ut presenteras under avsnittet bortfallsanalys. 
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3. 3. 1. Bortfallsanalys 

När man har gjort sitt urval bör man fundera över om det verkligen är representativt för 

populationen, vilket kan undersökas genom bortfallsanalys. Det finns flera olika typer av 

bortfall och de förekommer i alla typer av undersökningar. Nedan beskrivs tre typer av 

bortfall.  

 

Det naturliga bortfallet beräknas med hjälp av urvalsramen, men då vi valt att göra en 

totalundersökning, har vi inte använt oss av någon urvalsram. Det naturliga bortfallet 

innebär att man räknar bort de som svarat på enkäten men som inte innefattas av 

urvalsramen. När dessa är borträknade återstår nettourvalet. Då vi valt att göra en 

totalundersökning på nätverket i Värmland blir det inget naturligt bortfall. Alla som 

svarat på enkäten ingår i vårt nettourval. Anledningen till att man räknar ut nettourvalet 

är att det är på det man senare baserar svarsfrekvensen på (Johansson 2000:87). 

 

Hela nätverket av informatörer i Värmland består av 117 medlemmar och enkäten 

skickades ut till samtliga. På grund av vissa svårigheter, som även de kommer att 

beskrivas i slutdiskussionen, så var svarsfrekvensen mycket låg. Endast 35 stycken 

svarade på enkäten. Därmed blir svarsfrekvensen 29.9% och det externa bortfallet 

(Johansson 2000:87) blir därmed ca 70%. 

 

Det interna bortfallet är när en person som besvarat enkäten hoppar över en eller flera 

frågor. Johansson (2000) anger de två vanligaste skälen till interna bortfall. Dessa är  

frågor som upplevs som svåra eller komplicerade, eller frågor som är av personlig 

karaktär (a.a 2000: 88). 

 

För att få fram det interna bortfallet i vår undersökning har vi tagit antalet frågor i 

enkäten och multiplicerat dem med det totala antalet inkomna enkäter. Sedan räknade vi 

ihop antalet icke besvarade frågor och dividerade dem med det totala antalet frågor. Det 

interna bortfallet blev därmed 2,1 %. 
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3. 4. Datainsamling och bearbetning 

Då det externa bortfallet blev så stort och därmed svarsfrekvensen så låg, förelåg inga 

svårigheter att bearbeta våra insamlade data. Vi valde därför att inte använda oss av något 

statistikprogram, utan bearbetade vårt material manuellt.  

 

Det förelåg inga svårigheter för oss att se mönster och sammanhang i resultatet och därför 

valde vi, för att underlätta för läsaren, att inte presentera svaren i samma ordningsföljd 

som i enkäten. Av samma anledning valde vi även att slå ihop resultat och analys, istället 

för att avskilja dessa delar i två olika kapitel.  

 

Under hela undersökningens gång har en mängd bekymmer förekommit, bland annat att 

få respondenter till vår enkätundersökning. Det tillsammans med en förändring av 

frågeställningen som vi gjorde, efter att svaren från nätverket började komma in, har gjort 

att vissa frågor i enkäten är mindre relevanta. Därför valde vi att inte presentera resultatet 

från dessa1.  

 

Vad gäller den öppna frågan så valde vi att presentera hela citat och meningar ur svar 

som representerade sådant som verkade allmängiltigt, då en större mängd av samtliga 

respondenter svarat ungefär samma sak, uttryckt på ett liknande sätt.  

 

3. 5. Undersökningens kvalitet 

Oavsett om man är läsare av eller den som utför en undersökning, måste man alltid ha ett 

kritiskt förhållningssätt till undersökningens hållbarhet. Undersökningens hållbarhet kan 

bedömas av begreppen reliabilitet och validitet, eller med andra ord tillförlitlighet och 

giltighet. Reliabilitet anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument 

och av måttenheten. Inom praktiskt taget alla vetenskaper bör man vara observant med 

reliabiliteten hos mätinstrumentet, då det oftast är forskaren själv som konstruerar det, 

därmed en risk att pålitligheten blir låg. Med Validitet avses att man som forskare 

verkligen mäter det som man avser att mäta (Ejvegård, 2003: 70f).  

 

 
1 Frågor som vi valt att inte analysera är: annat du kan tillägga/andra arbetsuppgifter som inte nämns 
ovan/vilka har du haft/inte haft användning för. Se bilaga 
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Med tanke på att vi ändrade vår frågeställning efter att vi utformat och skickat ut enkäten 

är det extra viktigt att diskutera hur hållbar vår undersökning är. I grunden bygger 

hållbarheten i undersökningen på valet av undersökningsmetod. Som vi redan beskrivit 

bygger en kvantitativ undersöknings kvalitet på möjligheten att generalisera. Med tanke 

på att syftet med vår undersökning aldrig var att generalisera utanför nätverket, säger inte 

resultatet något om alla informatörer. Däremot kan vi göra anspråk på att dra generella 

slutsatser angående informatörsnätverket som grupp.  Tyvärr måste vi vara kritiska till 

vår egen undersökning då antalet respondenter är mycket lågt. Eftersom vi valt en 

kvantitativ metod som bygger på att kunna generalisera, så är den låga svarsfrekvensen 

tyvärr ett nederlag. 

 

Det faktum att vi ändrade vår frågeställning efter det att svaren började trilla in, kan 

sänka undersökningens validitet, då vi utformade enkäten för att mäta något annat. Vissa 

frågor är därför irrelevanta, och sänker därmed undersökningens validitet. Vi anser dock 

att de frågor som vi haft användning för när vi analyserat vårt resultat håller hög validitet. 

Dessa frågor är : Är du specifikt utbildad till informatör?  

Om Nej, vilket/vilka områden berör din utbildning (ett eller flera kryss) närmast?  

Har din utbildning gett dig kunskap/färdighet i något/några av områdena listade nedan? 

Kryssa i så fall i den/de alternativen  

Vilken/vilka nedan är dina arbetsuppgifter på befintliga arbetsplatsen? 

Definiera vad en informatör är enligt dig? (skriv fritt) 

 

Vi anser att vi med dessa frågor fick fram svar på det vi avsåg att mäta, nämligen om 

medlemmarna inom informatörsnätverket var en del av professionaliseringsprocess och 

om man genom denna process utestänger vissa grupper inom yrket. Med hjälp av dessa 

frågor kunde vi ta reda på om medlemmarna har en speciell utbildning, och om inte vad 

de är utbildade till. Vi fick också reda på inom vilka arbetsområden de arbetar, samt hur 

de själva ser på sin yrkesroll. Resultatet av samtliga frågor var väsentliga för att vi skulle 

kunna svara på våra frågeställningar. Därmed anser vi att dessa frågor håller hög 

validitet.  
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4. Teori 

 

I det här kapitlet kommer vi att återge forskares tidigare tankar och teorier, som senare 

kommer att sammankopplas med vår undersökning. Vi kommer att beskriva vad 

professioner är, sammanfatta de vanligaste kriterierna för att ett yrke ska vara en 

profession, samt hur yrken kan utvecklas till professioner genom social stängning, 

identitetsskapande och gemensamt språk. Nedan följer två begreppsdefinitioner som 

kortfattat förklarar det ämne som kommer att behandlas i detta kapitel 

 

Professionalisering; en yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar 

och tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskaps- och yrkesområde (Selander i Larsson 

2005:32). 

 

Professionalism: professionalism may be said to exist when an organized occupation 

gains the power to determine who is qualified to perform a defined the power to 

determine who is qualified to perform a defined set of tasks, to prevent all others from 

performing that work, and to control the criteria by which to evaluate performance 

(Freidson 2001 i Larsson 2005:32). 

 

4. 1. Professionalisering  

Professionsbegreppet kan användas för mångahanda syften. Olika yrkesgrupper kan idag 

hävda att de är professionella i kraft av en praktiskt orienterad, men unik och för flertalet 

medborgare svåråtkomlig kompetens, som fallet är med stridsflygare, kirurger eller 

civilingenjörer. Andra kan hävda professionalitet då de behärskar en akademiskt 

orienterad grundforskning, till exempel forskare inom teoretisk fysik, biokemi eller 

filosofi. Åter andra kan motivera sin professionalitet i kraft av en uppnådd position och 

status och behärskandet av vissa av maktens kontrollmekanismer, som fallet är med 

politiker, bolagsjurister och börsekonomer. I dessa exempel har termen professionell 

olika innebörd och syftar på såväl skilda kunskapstyper som olika sociala praktiker. 

(Selander 1987:111) 
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För att vidareutveckla och definiera begreppet profession behöver vi klargöra att det inte 

finns någon enhetlig definition inom forskarvärlden för vad en profession är, även om 

frågan har varit omdiskuterad. Varje forskare blir därför tvungen att lägga fram sin egen 

definition. Begreppet professionalisering är alltså mångfacetterat och kan sammanfattas 

som en process vilken varje yrkesgrupp eftersträvar. Detta sker simultant med att en 

gruppidentitet med samma anda uppstår.  

 

Den kanske mest allmänna och objektiva uppfattningen är att en professionell är någon 

som har vissa kunskaper i ett visst kunskapsfält/område: 

 

”In any definition of profession knowledge systems will play an important role. 

The theory of professions has to do, in one way or another, with how knowledge 

(and/or skill) is used by its owners as a social capital and not only for purposes 

connected with the immediate problem solving to which the system itself may 

refer” (Torstendahl 1990:2). 

 

En sammanfattning av varför en professionaliseringsprocess uppstår är för att gruppen 

vill skapa status, oberoende och legitimitet. En förutsättning för att 

professionaliseringsprocessen kan starta är att gruppidentiteten är etablerad. Hur det går 

till kommer vi att beskriva senare under rubriken ”sociala världar”.  

 

4. 1. 1. Forskningsinriktningar 

Enligt Torstendahl (1990) kan man säga att det finns två huvudinriktningar i 

professionsforskningen: den essentialistiska och den konstruktivistiska skolan (a.a s:44-

61). 

 

En mycket vanlig ansats är att man sätter upp kriterier för vad som kännetecknar en 

profession och därmed kan man urskilja vilka yrken som kan sägas vara professioner. 

Denna ansats kallas för den essentialistiska skolan och utgår från en liten grupp yrken.  

Vi kommer senare att återge några av de vanligast använda kriterierna. 

 

Som redan nämnts är den andra forskningsinriktningen den konstruktivistiska skolan, 

vilken inriktar sig på att studera formandet av professioner, genom professionalisering. 
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Fokus ligger på de strategier en yrkesgrupp använder för att skapa en tydlig professionell 

status. 

  

Professionalisering av en viss grupp av tjänsteinnehavare eller yrkesutövare 

innebär att vissa arbetsuppgifter monopoliseras av en särskild yrkesgrupp, som 

även utvecklar en intern kultur och identitet, med tydliga etiska normer för 

uppförandet. En sådan process är vanligen tämligen långdragen, och involverar 

tydliga strategier från gruppens sida, när det gäller att befästa yrkets existens i det 

allmänna medvetandet (ESO 1981:38).  

 

Professionaliseringsprocessen är alltså en process som skapas av yrkesföreträdarna själva, 

ofta i konkurrens med andra grupper som yrkar på samma arbetsuppgifter och den status 

som den nya gruppen försöker monopolisera: den professionella strategin förutsätter att 

kårmedlemmarna använder sin expertroll för att främja kårens intressen: skapa 

autonomi, höja lön och status, begränsa kårens storlek.(ESO1981: 41). 

 

Den här forskningsinriktningen kommer att behandlas senare och ytterligare under 

rubrikerna titel, social stängning och sociala världar.  

 

Tonvikten kommer i vår undersökning att ligga på dessa två forskningsinriktningar, den 

essentialistiska och den konstruktivistiska, då vi utforskar ett yrkes professionalisering.  

4. 1. 2. Kriterier 

I likhet med vad som ovan beskrivits har forskare inom den essentialistiska skolan använt 

sig av kriterier som en yrkesgrupp måste uppfylla för att få kallas profession. De kriterier 

som vi valt att återge och utgå ifrån i vår undersökning är en sammanfattning av vanligen 

använda kriterier inom professionsforskningen. Följande sammanfattning har gjorts av 

Thomas Brante (1987) där han bland annat utgår ifrån tidigare uppställda kriterier av 

forskarna  Millerson (1964) och Goodes (1985);  

 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 
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5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

8. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk som endast delvis 

kan förstås av utanförstående 

9. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektion av elever 

                                                                                               (Brante 1987:128). 

4. 1. 3. Titel 

Genom att professionalisera ett yrke skapar man sig en titel. Vad detta innebär och vilken 

betydelse det har för professionens legitimitet diskuteras nedan. 

 

I de moderna uppslagsverken definieras ordet titel som en kategoribeteckning för yrke, 

utbildning, befattning rang eller grad. Genom tiderna har titlarna härbärgerat symbolisk 

mening och socialt värde.. Ett viktigt perspektiv på titel är vem som delar ut den och vilka 

förpliktelser/förmåner och symboler som givaren skänker dess bärare.  

 

Den makt titeln förlänar är inte personlig utan kollektiv, ty man kan inte 

ifrågasätta den legitima makt (de rättigheter) som en titel skänker åt sin 

innehavare utan att därmed ifrågasätta samtliga titelinnehavares makt jämte 

auktoriteten hos de utbildningssystem som garanterar denna makt (citat av 

Bourdieu i Ullman 1997:23). 

 

En akademisk titel får sin legitimitet från universitet och dess kunskaps- och 

maktsymboler. Titlars sociala värde skapas i distinktionen - möjligheten att skilja ut. 

Vissa titlar följer med bäraren livet igenom, andra är kopplade till tidsbegränsade 

uppdrag. Vissa är inhägnade av stränga behörighetskrav och med detta skyddade mot 

obefogat användande. Andra är vidöppna och kan nyttjas av vem som helst på egen 

hand(Ullman 1997:24).  

 

Det ligger motsägelse i att titeln, trots att den därmed får färre försvarare, betingar 

ett högre värde (kostar mer) ju sällsyntare den är: i själva verket låter den kraft 

som utgår från en titel sig inte mätas i innehavarens förmåga att hävda sig (dess 

blotta antal). Den skall istället mätas i det sociala kapital de samlar på sig i kraft 
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av de särskilda egenskaper med vilkas hjälp de objektivt konstitueras som grupp 

(citat av Bourdieu i Ullman 1997:24f). 

 

Ju varaktigare förbindelsen mellan individerna i gruppen och deras gemensamma titel är, 

desto större möjlighet har titeln att övergå till en sorts egen meningsskapande social 

kategori, ett eget "VI". Det blir en distinktion mellan "VI "och från omvärlden ett "DE" 

(Ullman 1997:24). De egenskaper som ingår i titeln är en konsekvens av både interna och 

externa distinktioner. Yrkesutövarna  kan själva,med utgångspunkt i sin egen ställning, ta 

fram och utveckla en egen kår eller gemenskap som bildar gruppen inifrån. Det är svårt 

att sätta fingret på en titels klang eller yrkesinnehavarens status. Det beror på att 

symboliska värden bygger på mänskliga överenskommelser och alltid är relativa - 

någonting är mer eller mindre värt beroende på vad eller vem man jämför med (Ullman 

1997:27). Detta innebär att det inte är helt säkert att alla som ingår i en yrkesbenämning 

är överens om att det som lyfts fram i t.ex. nätverk och kårer för att stärka 

professionaliseringen av yrket, är viktigast eller med andra ord av störst värde.  

 

I vår tid har utbildningsinstitutioner och olika massmedia möjliggjort nya sätt att 

lagra och byta symbolisk mening. Symboliska tillgångar finns fixerade i examina 

och titlar och uppvisar där ett trögrörligt förändringsmönster för kultur och 

värden. Genom en spridning av information inom nätverket - t.ex. broschyrer, 

hemsida, möten och seminarier - formas och bekräftas det kollektiva 

medvetandet, den gemensamma föreställningen genom ständiga förhandlingar om 

symbolernas värde och hållbarhet (Ullman 1997:249). 

 

4. 1. 4. Sociala Världar 

Kulturforskare, som exempelvis Stuart Hall(1997:1) uppmärksammat, är de delade 

betydelsersom möjliggör bildandet av en kultur och gruppidentitet. Dessa görs 

gemensamma genom reproduktion av symboliska representationer av värden och 

föreställningar. Shibutani (1961) talar om sociala världar och definierar dem som grupper 

av människor som delar gemensamma aktiviteter. Innan massmediernas framväxt var 

dessa gemenskaper eller sociala världar geografiskt begränsade då gruppbildandet 

byggde på vilka som kunde kommunicera med varandra. Då de gemensamma 
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perspektiven och värderingarna uppstår från kommunikationen, finns idag ingen 

geografisk begränsning tack vare teknikutvecklingen inom kommunikation.   

 

I en social värld utvecklas en gemensam kultur, som bygger på gemensamma värderingar 

och ett gemensamt språk. “Those who participate in the same communication channels 

develop a common outlook”(citat av Shibutani 1961:127). Detta kan påverka 

medlemmarna att ändra och anpassa sina liv kring dessa. Det är inte ovanligt att en 

individ är medlem i flera olika sociala världar och därför har anpassat stora delen av sitt 

liv kring dessa. I vilken utsträckning, ordning och hur det ter sig är väldigt individuellt 

(Sveningsson 2001:86). 

 

Dessa sociala världar, i vårt fall nätverket, är en arena där det finns en struktur som 

tillåter andras respons, uttryck, och där varje person fritt kan driva sitt intresse. Inom 

sådana världar uppstår gemensamt språk, och språkbruket blir en del av gemenskapen. Ett 

av exemplen som Shibutani framlägger är att i basebollvärlden så är det allmänt känt att 

uttrycket rhubarb inte syftar till rabarber som grönsak utan är en basebollterm. Dessa 

uttryck eller symboler som är specifikt unika för just denna grupp/värld är ett utmärkt 

exempel på en sorts exklusivitet och avgränsning av gruppen. För världen utanför så är 

rhubarb en grönsak, därför är detta ett exempel på en symbolisk utestängning (Shibutani 

1961:133). Denna typ av distinktion behövs för att tydliggöra och förstärka gruppens 

gemenskap gentemot andra världar.  

 

Det finns normer som följs inom de sociala världarna som en sorts vägledning för 

medlemmarna, vilket ytterligare stärker/bevisar distinktionen mellan ”vi” och ”de”, då 

ickemedlemmar inte känner till och inte tillämpar dessa normer. (Shibutani 1961:134). 

 

Att en grupp skapar en gemensam identitet och på så vis skapar en distinktion till andra, 

närliggande grupper, hänger samman med social utestängning som förklaras nedan.  

 

4. 1. 5. Social Utestängning 

 Max Weber (1970) myntade begreppet social utestängning, vilket är en beteckning på 

olika samhällsgruppers monopolisering av möjligheter. Sociala grupper använder makt 

för att maximera sina egna belöningar och privilegier genom att utesluta andra grupper 



 26

(Brante 1987:135). Inom professionsforskningen har flertalet forskare makt som 

utgångspunkt och menar därmed att sociala stängningar sker på grund av att vissa 

grupper vill ha privilegier framför andra.  

 

Kärnan i professionaliseringsprocessen är en grupps kollektiva insats för att förbättra 

positionen och makten i relation till andra grupper. Larsson (1977) tittade på hur 

medlemmarna i sådana grupper organiserade sig själva för att driva på 

professionaliseringen, för att etablera sin makt på marknaden: 

 

I see professionalization as the process by which producers of special services 

sought to constitute and control a market for their expertise….professionalization 

appears also as a collective assertion of special social stratus and as a collective 

process of upward social mobility (Larsson 1977:XVI). 

  

Med andra ord anser hon att det kollektiva syftet är att upprätta en status genom arbete. 

Denna mobilisering är enligt Larsson (1977) det enda sättet att driva på – 

professionalisera - för att omdefiniera eller etablera rollen som ger den önskade sociala 

statusen.  

 

Professionaliseringens framgång beror på gruppens organiseringsförmåga. Denna 

framgång beror på hur väl de lyckas styra och förankra sig i två organisationer: 

professionaliseringsorganisationer (t.ex. fack och kår) och den professionella skolan för 

att garantera de framtida professionellas behörighet (Larsson 1977:69). De moderna 

eliterna inom dessa grupper av professionella, har inte något att förlora eftersom de 

befinner sig i en position där de har möjlighet och makt att sätta upp kriterier som 

exkluderar och inkluderar andra grupper. Denna uppsättning av kriterier är även ett sätt 

att bekräfta status genom att etablera en social distans mellan de professionella och andra 

grupper (Larsson 1977:77). 

 

De professionellas sätt att ytterligare avgränsa sig från andra är att sätta upp en tydlig 

gräns mellan den egna gruppen och “de andra”. Exempel på social utestängning är 

utbildning och utdelande av legitimationer. Därmed har professioner en tendens att 

underordna individer och deras individuella status, under utbildning (Larsson 1977:232). 

 



 27

Som beskrivits ovan är den främsta anledningen till en professionaliseringsprocess inom 

ett yrke att man vill få privilegier gentemot andra, närliggande yrkesgrupper och ge 

monopol på arbetsuppgifter åt den egna gruppen. Därför ska vi nedan beskriva begreppet 

sanktionerad expertis. 

 

4. 1. 6. Expertis, auktoritet och makt 

Svante Beckman (1989) menar att professionalisering utgörs av förhållandet mellan 

auktoritet och legitimerat ledarskap. Gruppen som söker professionalisera sig försöker 

därmed, enligt Beckman, att göra anspråk på en särskild typ av auktoritet som han kallar 

för sanktionerad expertis.  Enligt Beckman kännetecknas professionell status hos grupper 

och personer som systematiskt inträder i expertrelation till sin omgivning och att denna 

expertis är sanktionerad genom någon form av legitimation, auktorisation och/eller 

titulatur (Beckman i Selander1989:63f). 

 

Beckman (1989) använder begreppet sanktionerad expertis som en del i begreppet 

auktoritet. Vilket i sin tur kan sägas vara en del av det enorma begreppet makt. I 

sammanhanget är makt ett viktigt begrepp. Stora forskare inom professionalisering och 

social utestängning, så som Weber och Parsons, lägger tonvikt på makt när de beskriver 

vissa gruppers strävar efter professionalisering. Beckman skriver att ”Makt har till allmän 

funktion att bidra till förklaringen av varför människor anpassar sitt handlande till externa 

regler och instruktioner, och den särskilda funktionen att förklara vissa aktörers 

ofrivilliga anpassning till andra aktörers vilja” (a.a., i Selander 1989:68). 

 

Med sanktionerad expertis försöker vi illustrera hur vissa sociala grupper frivilligt 

anpassar sig till andra sociala gruppers givna handlingsregler. Auktoritet skapar sociala 

relationer mellan olika grupperingar i samhället. Hur dessa relationer ser ut beror på 

ledarskap och underordning.  

 

Kompetensmonopolet är en viktig faktor, som innebär att gruppen avskiljs från andra 

grupper inom yrket. Detta kan vara ett exempel på marknadsbegränsning, eller ett tecken 

på att en expertroll vuxit fram. Kompetensmonopolet är också en viktig förutsättning för 

att kåren skall kunna uppnå en viss nivå av autonomi. Kompetensmonopolet förstärks 

ofta genom lagstiftade krav på legitimation eller fullmakt (ESO,1981:40). 
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Professionaliseringsprocessen är alltså inte någon automatisk utveckling, utan skapas av 

yrkesföreträdarna själva, ofta i konkurrens med andra grupper som yrkar på de 

arbetsuppgifterna och den status som den nya gruppen vill säkra. Målet med en sådan 

strategi, är framför allt att etablera en profession och säkra dess inflytande över fältet. Det 

är i många fall nödvändigt att ha en professionell strategi för att en yrkesgrupp ska kunna 

etablera sig som profession. De som lyckats bäst har idag makt och inflytande i samhället 

på basis av sin yrkestillhörighet (ESO, 1981:31). 

 

4. 2. Sammankoppling av teorikapitlet med vår undersökning 
 
Vi har i detta kapitel framlagt olika forskningsinriktningar och teorier kring 

professionalisering av en yrkesroll, sociala världar och social utestängning. De teorier 

som vi valt att presentera i det här kapitlet ska bidra till ökad förståelse i ämnet. Med 

detta avsnitt vill vi tydliggöra sammanhanget mellan teorierna i teorikapitlet och vår 

undersökning, då teorierna ligger till grund för vår analys av resultatet.  

 

För att visa på hur de olika teorierna hänger ihop, samt hur alla ovan nämnda teorier 

därmed har betydelse för vår undersökning, väljer vi att nedan göra ett sammandrag av 

teorikapitlet. 

 

Professionaliseringsprocessen skapas av yrkesföreträdarna själva, för att konkurrera med 

andra grupper som yrkar på samma arbetsuppgifter och den status som den nya gruppen 

försöker monopolisera. En sammanfattning av varför en professionaliseringsprocess 

uppstår är att guppen vill skapa status, oberoende och legitimitet. En förutsättning för att 

professionaliseringsprocessen kan starta är att gruppidentiteten är etablerad. Genom att 

professionalisera ett yrke skapar man en titel. En titels legitimitet är inte personlig, utan 

kollektiv, den har en symbolisk mening beroende på vem som ger ut den. Till exempel 

får en akademisk titel sin legitimitet från universitetet och dess kunskaps- och 

maktsymboler.   

 

Ju varaktigare förbindelsen mellan gruppen (sociala världen) och deras gemensamma titel 

är, desto större möjlighet har titeln att övergå till en sorts egen meningsskapande social 

kategori: det blir en distinktion mellan vi och dem. I en social värld delar 
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”medlemmarna” gemensamma aktiviteter och föreställningar, därmed utvecklas en 

gemensam kultur, som bygger på gemensamma värderingar, samt ett gemensamt språk. I 

vissa fall kan språket som distinktion tydliggöra och förstärka gruppens gemenskap 

gentemot andra världar. I en del fall kan det leda till en så kallad social utestängning, det 

vill säga uteslutande av andra grupper, på grund av att vissa grupper vill ha privilegier 

framför andra. Ytterligare ett sätt att socialt utestänga andra är att använda sig av kriterier 

för yrkesutövandet, så som specifik utbildning. 
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5. Resultat och analys  

I följande kapitel kommer resultatet av vår undersökning att presenteras tillsammans med 

analysen. Då vi frångått den ursprungliga frågeställningen har vi valt att inte analysera 

delfrågorna: annat du kan tillägga/andra arbetsuppgifter som inte nämns ovan/vilka har 

du haft/inte haft användning för2. För att underlätta kategoriseringen i vår analys får 

frågorna en annan följd än den i enkäten.  

 

5. 1. 1.  Bakgrundsinformation  

Män; 33,3 %                   Kvinnor;  66,7 % 

 

Ålder  

-30 år , 14,7 %       30-40 år, 32,35%           40-50år,  23,52 %      50-60 år, 29,41 % 

 

Ur detta resultat förblir vi oförmögna att dra generella slutsatsen av en könsfördelning 

inom nätverket, då svarsfrekvensen av undersökningen är låg. Däremot kan vi konstatera 

att 66.7 % av respondenterna är kvinnor, därmed råder en överrepresentativitet av 

kvinnor i vår undersökning.  

5. 1. 2. Är du specifikt utbildad till informatör?  

 

Ja  42 %                Nej 58 % 

 

Att så stor procent svarade nej på denna fråga tyder på att en specifik utbildning inte är en 

förutsättning för att arbeta som informatör i Värmland. Som vi redan nämnt tidigare, är 

kriteriet för att medverka som medlem i nätverket, att vara verksam informatör i  

Värmland. Informatören kan idag komma in i yrket på en rad olika vägar (se fråga 5.1.4 

och 5.1.5). Många har andra grundutbildningar som de i efterhand kompletterar med 

teoretiska och praktiska färdigheter.  

 

Resultatet motsäger teorier om professionaliseringsprocessen. Vi syftar då främst på 

Thomas Brantes (1987) kriterier för professioner: professionellas kompetens garanteras 

 
2  Motiveringen till detta är att frågorna är överflödiga och inte relevanta vår nya frågeställning. Se bilaga 
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genom examina. Detta innebär att den grupp som eftersträvar professionalitet avskiljer sig 

från andra grupper inom samma yrke genom specifik utbildning. Genom att 

professionalisera yrket informatör vill man alltså säkra en titel. Nätverk och fackliga 

organisationer som exempelvis DIK, har för avsikt att legitimera utbildningen vidare 

genom att driva på en tillämpning av en specifik utbildning för informatörer på 

magisternivå. (se även analys av fråga 5.1.7 och 5.1.8 ) Vårt resultat påvisar att specifik 

informatörsutbildning idag, i Värmland, inte är ett krav för bärandet av titeln informatör.  

 

5. 1. 3. Vilket år avslutade du din utbildning? 

 

År 1967-1973  6,3%  År 1974-1979  6,3%   År 1979-1984   6,3%       

År 1985-1990 25% År 1991-1996  12,4% År 1997- 2002  37,4%            

År 2003-2004 6,3% 

 

I det här sammanhanget kan det vara intressant att fundera över när informatörerna 

utbildade sig. Resultatet inkluderar även de som inte har specifik utbildning, alltså 

samtliga respondenter. Av samtliga som svarat att de är specifikt utbildade till 

informatörer (42% av samtliga) är 66,66% utbildade  mellan 1994-2004.  

 

Vår förhoppning när vi ställde den här frågan var att kunna se ett eventuellt samband 

mellan tiden för utbildning och den specifika informatörsutbildningen. Då årtalen hade 

för stor spridning över en längre period, var det svårt att dra en sådan slutsats. Frågan 

väckte ett relevant intresse att se ett samband mellan tiden då utbildningen avslutats och 

anställningen. Det kan visa på att kriterierna för anställning ändrats med tiden, och därför 

förklara varför de som saknar gedigen utbildning idag sitter på informatörsposten. 

Resultatet visar på att de som är specifikt utbildade till informatörer utbildade sig under 

en tioårsperiod (1994-2004), vilket är en för stor spridning för att visa på detta samband. 

Vi anser oss inte ha underlag att utveckla analysen ytterligare, och vill enbart belysa det 

möjliga sambandet.  

  



5. 1. 4. Om Nej, vilket/vilka områden berör din utbildning (ett eller flera kryss) 

närmast?  

Den här frågan skulle endast besvaras om respondenten svarat att han/hon inte är 

specifikt utbildad till informatör. 
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De angivna svarsalternativen och svarsfrekvensen var; media och kommunikation 50 %, 

journalistik 20 %, personalhantering 6,7 %, ekonomi 6,7%, samt IT 16,6%.  

 

Vi analyserar detta resultat tillsammans med nedanstående fråga. 

5. 1. 5. Har din utbildning gett dig kunskap/ färdighet i något/några av områdena 

listade nedan?  
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I diagrammet har vi sifferlagt alternativen3 i den ordning de följer i enkäten (se bilaga 1), 

då alternativen var så långa, valde vi att inte återge dem i tabellen.  

                                                 
31. Kunskap om vetenskapliga teorier och perspektiv med relevans för informations- och kommunikationsområdet  
 2. Kunskap om grupper, organisationer och samhälle som system och individen kommunikativa roll i dessa  
 3. Kunskap om svensk mediestruktur  
 4. Kunskaper om språkets roll som kommunikationsbärare  
 5. Goda färdigheter i att uttrycka sig muntligt och skriftligt  
 6. Goda färdigheter i trycksaksproduktion   
 7. Kunskaper om medierätt  
 8. Kunskap om vetenskapliga metoder och deras tillämpning inom medie- och kommunikationsvetenskap.  
 9. Grundläggande färdigheter i datoranvändning 
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 10. Pedagogik 
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Resultaten visar på den mycket varierande utbildningsbakgrund som de verksamma 

informatörerna i Värmland har.  Något som är intressant med resultatet av 5.1.4  är att 

50% av de som svarat nej på frågan; Är du specifikt utbildad till informatör? har svarat 

att de har MKV i sin utbildning. Vilken, enligt informatörernas fackförbund DIK, är den 

mest relevanta delen av en informatörs utbildning. Detta leder till ytterligare funderingar 

om vad informatörsnätverket anser vara en specifik utbildning, med tanke på att DIK 

utlyser medie- och kommunikationsvetenskap som den huvudsakliga delen av 

informatörsutbildningen  

 

Som tidigare visat, innehar medlemmarna olika teoretiska kunskaper, utan att ha en 

gemensam utbildning. Vi anser därmed att nätverket uppfyller Brantes (1987) kriterium: 

användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap, på så vis att 

informatörerna nyttjar färdigheterna som de fått genom sina olika utbildningar. Detta 

visar att man behöver ha vissa färdigheter för att kunna arbeta som informatör i 

Värmland. Däremot är det inte nödvändigt att ha införskaffat dem på samma sätt.  

 

 

Vad innebär då detta resultat för professionaliseringsprocessen? 

En grupp skapar en gemensam identitet för att skapa en distinktion till andra grupper, 

medvetet eller omedvetet.  Den kollektiva insatsen är till för att förbättra positionen och 

makten i relation till andra grupper. Detta är kärnan i professionaliseringsprocessen enligt 

Larsson (1977). Det faktum att flertalet respondenter som svarat att de inte är specifikt 

utbildade till informatörer ändå angivit att MKV ingått i deras studier, visar på att 

normerna kan se olika ut inom olika grupper, inom samma yrkesgrupp. Vi grundar detta 

på skillnaden mellan utbildningsnormer mellan DIK och informatörsnätverket i 

Värmland. Dessa två grupper har helt olika normer vad gäller skolning till yrket. Genom 

att de två grupperna sätter upp egna normer, som skiljer sig från varandras, stärker de 

gruppidentiteten i respektive grupp. En stark gruppidentitet är en del i ledet av en 

professionaliseringsprocess och har till syfte att avgränsa sig från andra närliggande 

grupper genom social utestängning.  

 

 
 



DIK använder alltså utbildning som ett fast kriterium för titeln vilket är en 

socialutestängning av andra grupper. Vårt resultat visar däremot att informatörsnätverket 

inte utestänger grupper inom yrket genom krav på utbildning.   

 

En egen reflektion är att medlemskap i ett nätverk tillsammans med andra, som anses 

besitta stort kunnande, skulle kunna vara en kompensation för utbildning och därmed en 

hjälp i det egna yrkesutövandet. 

 

5. 1. 6. Vilken/vilka nedan är dina arbetsuppgifter på befintliga arbetsplatsen?  
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Förklaring till diagrammet: intern kommunikation 14,8%, produktion 13,4%, 

marknadsföring 14,4%, extern kommunikation 14,8%, IT 14,4 %, mediekontakt 11,9%, 

personalhantering 3,9%, presshantering 12,4% 

 

 

Resultatet visar att medlemmarna i nätverket har liknande arbetsuppgifter. Med tanke på 

resultat av tidigare frågor, rörande utbildningsbakgrund, är den intressant, då den styrker 

det vi tidigare kommit fram till i analysen. För att analysera den här frågan vill vi 

återkomma till Brantes (1987) kriterier för professioner, och se vad de olika kriterierna 

kan betyda för vår undersökning. De tre första kriterierna kan vara motsägelsefulla: 

 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 
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Det kan diskuteras om kriterierna i normsystemet ska stå för sig själva eller om de ska ses 

tillsammans med övriga kriterier. Anledningen till denna fundering är det tredje kriteriet 

som analyserats tidigare: professionellas kompetens garanteras genom examina. Om man 

ser samtliga kriterier som sammanhörande, borde den teoretiskt grundade kunskapen, 

som nämns i det första kriteriet, vara en del av den examina som garanterar 

professionellas kompetens. Med tanke på att vi tidigare kom fram till slutsatsen att 

respondenterna har olika utbildningar, utgår vi ifrån att kriterierna inte utesluter varandra, 

därmed väljer vi att se kriterierna som fristående.  

 

Resultatet nämnt ovan anser vi uppfyller det första kriteriet, då de använder sig av sina 

färdigheter som är grundade i någon form av teoretisk kunskap. Oavsett om de har en 

gemensam teoretisk kunskapsbas eller inte. Informatörsnätverket i Värmland uppfyller 

även det andra kriteriet, då medlemmarna tillsammans utvecklas, vilket är syftet med 

nätverket. Det medlemmarna lär sig av gemenskapen i nätverket kan senare användas i 

praktiken. Därmed anser vi att samtliga tre kriterier är uppfyllda.  

 

 

5. 1. 7. Motsvarar dina arbetsuppgifter de kunskaper du fått i din utbildning? 
 

Ja  64,7 %              Nej  35,3 % 

 

5. 1. 8. Upplever du att dina färdigheter från din utbildning tillämpas till fullo i dina 
arbetsuppgifter? 
 

Ja 63,6%   Nej   36,4 % 

 

Dessa två frågor tillsammans med fråga 5.1.2, 5.1.4, och 5.1.6 tyder på att medlemmarna 

anser sin egen utbildning tillräckligt relevant för sin yrkesroll, samt att deras teoretiska 

bakgrund tillämpas till fullo trots den stora variationen. Till exempel kan den som har 

ekonomiutbildning arbeta med samma arbetsuppgifter som den som studerat MKV. 

Resultaten visar på att yrket är mycket brett, vilket i sin tur försvårar en möjlig social 

utestängning baserad på utbildning. DIK försöker däremot att utesluta grupper genom att 

kräva en relevant utbildning för informatörer. De anser att kärnan inom 
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grundutbildningen bör vara 80 poäng i MKV. Informatörsnätverket i Värmland använder 

alltså inte kompetensmonopol för att stärka statusen, därmed leder detta inte till social 

utestängning.  

 

5. 1. 9. Definiera vad en informatör är enligt dig? 

Det här var den öppna fråga i enkäten, som fick oss att ändra vår frågeställning. 

Resultatet visar på ett tydligt mönster. Det vill säga att informatörerna i undersökningen 

har en gemensam uppfattning om sin yrkesroll. Detta är särskilt intressant eftersom 

forskare, som Falkeheimer och Heide (2003), anser att det finns en förvirrande bredd 

inom informatörsyrket. För att underlätta presentationen av resultatet och analysen, har vi 

valt att presentera svaren i fyra olika kategorier. Trots att svaren kategoriserats visar de 

ändå på en relativt enhetlig bild. Vilket vi kommer att diskutera ytterligare efter 

presentationen som följer nedan:  

 

Strategen: Utifrån de beskrivningar vi fått in som svar på ovanstående fråga, har vi valt 

att namnge denna kategori på ovanstående sätt. Med strateg menas i stort en 

nyckelperson som planerar all kommunikation, för att hjälpa organisationen att nå sina 

mål. Nedan tar vi upp några exempel för att illustrera vårt resultat: 

 

”En strateg med kommunikation som verktyg …” 

 

”/…/Planering av kommunikation - från strategi till praktik, internt och externt” 

 

”/…/ strategisk rådgivning  till organisationen…” 

 

 

Kommunikatören; Det här är de respondenter som främst lyfter fram sitt kunnande inom 

sitt ämnesområde kommunikation, som den viktigaste delen av yrkesrollen. 

 

”/…/ ansvarar för information och kommunikation.”  

 

”Någon som arbetar med intern och extern kommunikation” 
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”En coach i kommunikationen” 

 

”En person med kommunikationstänk. Ser den kommunikativa aspekten i saker och ting 

och i olika frågor” 

 

”/…/ kvalitetssäkrar kommunikationen..” 

 

 

Nyckelpersonen: De informatörer vars svar vi valt att nämna under den här kategorin ser 

antagligen på informatörens arbetsuppgifter, information och kommunikation, som det 

viktigaste i en organisation. 

 

”/…/ nyckelperson för en organisations strategiska ledning och stöd till chefer i deras 

kommunikation såväl internt som externt…” 

 

”En spindel i nätet som kan konsten att hantera information och kommunikation” 

 

”En person som är duktig på information och kommunikation. Som har känsla för 

verksamhetens bästa…” 

 

Samordnaren: De citat som placerats här under, lyfter fram respondenternas 

gemensamma uppfattning om informatörens roll som samordnare. De ser på 

kommunikation och information som ett verktyg att koordinera olika delar och nivåer i en 

organisation med: 

 

”En person som samordnar olika kommunikationsområden i ett företag” 

 

”motor för och ett kitt i verksamheten.” 

 

”smörjmedlet i organisationen” 

 

”Ett verktyg som ska hjälpa organisationen/företaget att kommunicera så rakt och tydligt 

som möjligt externt och internt.”  
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Resultatet av denna fråga är tyngdpunkten i vår undersökning. Även om vi delat upp 

resultatet i kategorier, flyter svaren ihop och vi ser ett enhetligt mönster i resultatet.  Det 

vill säga att samtliga respondenter har en gemensam bild av informatörsrollen. Vilken de 

i sina svar förmedlar på ett relativt enhetligt sätt. Vi tror att det snarlika språket och den 

gemensamma synen på informatörsrollen är ett resultat av informatörsnätverkets 

professionaliseringsprocess. Vi vill utifrån ovannämnda resultat analysera om så är fallet 

genom en jämförelse med vår teori. 

 

Som vi redan beskrivit är, enligt Torstendahl (1990), en etablerad gruppidentitet en 

förutsättning för att professionaliseringsprocessen ska starta. Den vidare analysen av den 

här frågan bygger på gruppidentiteten, vilket innebär att en särskild yrkesgrupp utvecklar 

en intern kultur och identitet (ESO 1981: 38). Som vi tidigare nämnt är en gruppidentitet 

viktig för professionaliseringsprocessen, då den skapar en distinktion mellan den egna 

gruppen, och andra närliggande grupper som yrkar på samma arbetsuppgifter. 

 

Något som hänger samman med ovanstående är betydelsen av titel. Titel åläggs stor 

betydelse då den är en förbindelse mellan, i det här fallet, de individuella informatörerna 

och deras gemensamma titel. Ullman (1997) menar att titeln och dess innebörd, det vill 

säga de förmåner och den status den ger, skapar en social kategori. Med andra ord blir det 

en distinktion mellan ”vi” och från omvärlden ett ”de”. Därmed kan titeln och hur den 

ges rätt att användas, bidra till att kultur och gruppidentitet skapas. Resultatet visar tydligt 

att medlemmarna i nätverket har valt ut delar av informatörsrollen som de gemensamt 

accepterat för titeln. Tidigare har vi beskrivit hur informatörsyrket är mångfragmenterat. 

Att respondenterna här har angivit en gemensam bild av yrkesrollen, visar på att 

informatörsnätverket har angivit vad de anser att titeln informatör bör innehålla. Genom 

den starka gruppidentiteten och definierande av den egna gruppen, kan medlemmarna i 

informatörsnätverket avgränsa sig från andra närliggande yrkesgrupper. Vilket är 

detsamma som social stängning.  

 

Dessa presenterade svar är relativt generella klyschor och är därför inte specifikt unika 

för just denna sociala värld, därför blir vår slutsats denna: nätverkets språk är inte socialt 

utestängande av andra grupper, då språket även kan tolkas av ickemedlemmar. Däremot 

tyder svaren som är mycket entydiga på att det råder en stark vi och dem känsla inom 

gruppen. Detta innebär att nätverket i sin gruppgemenskap och i förstärkandet av sitt vi 
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och dem distinktion använder ett gemensamt språk. Vår konklusion är att informatörerna 

i detta nätverk använder samma typ av ordval för att förklara sin roll. Exempel som 

extern och intern kommunikation, kommunikationstänk, strateg och coach är sådana 

exempel.  

 

Med tanke på den första frågan i vår frågeställning, har vi i teorikapitlet ställt upp 

kriterier för vad som kännetecknar en profession. Något som är relevant för resultatet av 

den här öppna frågan är Brantes (1987) kriterium för en profession: att medlemmarna i en 

sådan grupp har en känsla av identitet samt delar gemensamma värderingar. Resultatet 

av denna fråga visar på en existerande gemensam yrkesidentitet hos medlemmarna i 

informatörsnätverket. Nätverkets olika aktiviteter har skapat en arena för medlemmarna 

att utbyta information sinsemellan, vilket har skapat gemensamma värderingar och 

åsikter, men även ett gemensamt språk. Genom spridning av information inom nätverket - 

t.ex. broschyrer, hemsida, möten och seminarier -formas och bekräftas det kollektiva 

medvetandet, den gemensamma föreställningen, genom ständiga förhandlingar om 

symbolernas värde och hållbarhet (Ullman 1997: 249). 

 

5. 2. Vidare reflektioner kring analysen 

Professionaliseringens framgång beror på gruppens organiseringsförmåga. Denna 

framgång beror på hur väl de lyckas styra och förankra sig i två organisationer: 

professionaliseringsorganisationer (t.ex. fack och kår) och den professionella skolan för 

att garantera de framtida professionellas behörighet (Larsson 1977:69). Vår utgångspunkt 

i analysen av nätverkets eventuella professionaliseringsprocess, utgår från både den 

essentialistiska- och den konstruktivistiska skolan som Torstensdahl (1990) beskriver. 

För att förenkla har vi dockfrämst valt att utgå ifrån Thomas Brantes (1987) kriterier.  

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 
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8. Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk som endast delvis kan förstås 

av utanförstående 

9. Professioner skapar nästa generation socialt genom selektion av elever 

                                              (Brante 1987:128). 

 

I och med analys av resultatet har vi kommit fram till att informatörsnätverket är en 

organiserad grupp som innehar en gemensam identitet i och med gemensamma 

värderingar och åsikter, samt genom ett internt språkbruk. Därmed kan nätverket sägas 

vara en profession utifrån följande kriterium: Medlemmarna har en känsla av identitet, 

samt delar gemensamma värderingar. De likartade svaren på vad en informatör är tyder 

på att de har liknande värderingar. 

 

Ytterligare ett kriterium är: Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk 

som endast delvis kan förstås av utanförstående. Resultat och analys tyder på att detta 

kriterium inte är helt uppfyllt, då språkbruket består av uttryck som kan förstås av 

utomstående, även om de kanske inte används utanför yrkesgruppen.  

 

Analysen har även visat att medlemmarna i nätverket inte har en gemensam 

utbildningsbakgrund. Det enda krav nätverket har för medlemskap är att man ska vara 

yrkesverksam informatör i Värmland. Därmed säger man ingenting om utbildning. 

Ytterligare ett kriterium som ska uppfyllas för att en grupp inom ett yrke ska kunna sägas 

genomgå en professionaliseringsprocess är: Professionellas kompetens garanteras genom 

examina. Informatörsnätverket uppfyller inte detta då medlemmarna inte har en 

gemensam examen.  

 

Ytterligare kriterier som har används i analysen är: Användande av färdigheter som är 

grundade i teoretisk kunskap och utbildning och träning i dessa färdigheter. I analysen 

kom vi fram till att medlemmarna använder sig av färdigheter som är grundade i teoretisk 

kunskap. Det som bör påpekas i sammanhanget är att medlemmarnas teoretiskt grundade 

kunskap har inhämtats på olika sätt, då de inte delar en gemensam utbildning. Det andra 

kriteriet som nämns ovan uppfylls enligt oss av nätverkets ”ändamål”. Det vill säga att 

medlemmarna tar del av ett kunskapsutbyte och en kompetensutveckling inom nätverket.   
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Ett av samtliga kriterier som vi ännu inte haft anledning att avhandla, då det inte har ett 

direkt samband med vårt resultat är: En yrkessammanslutning som organiserar 

medlemmarna. Det faktum att informatörsnätverket i Värmland existerar gör att de 

uppfyller det här kriteriet.  

 

De kriterier som inte tagits upp till diskussion i analysen har vi inte kunnat koppla till det 

resultat som framkommit av vår undersökning. Vi ansåg det ändå relevant att nämna dem 

i teorikapitlet, då de ger en bild av vad forskare inom professionsforskningen använder 

för kriterier. 

5. 3. Slutsats 

Våra frågeställningar: 

 

- Uppvisar informatörsnätverket i Värmland tecken på att vara del av en pågående 

professionaliseringsprocess av informatörsyrket? 

 

-  Leder denna process till utestängning av vissa grupper inom yrket? 

 

Utifrån undersökningens resultat har vi dragit följande slutsatser; Att 

informatörsnätverket i Värmland uppvisar tecken på att vara en del av en pågående 

professionaliseringsprocess inom informatörsyrket, då nätverket uppfyller flera av de 

kriterier som presenterats för att ett yrke ska vara en profession.  

 

Eftersom nätverkets medlemmar utbyter tankar och idéer, selekterar ut föreläsare, samt 

väljer vem som ska få pris för sin arbetsinsats, skapar de inom gruppen en norm för vad 

en informatör är för något. Då nätverket är en social värld skapas en identitet som bygger 

på ett gemensamt språk, vilket kan vara ett steg i ledet av att avskilja sig från andra, 

närliggande grupper (social utestängning). Resultatet av vår undersökning kunde inte 

styrka att det gemensamma språket är socialt utestängande. Dock kan den starka 

gruppidentiteten ses som en avgränsning till närliggande grupper. Även utbildningsfrågan 

visar på en avsaknad av en social utestängning inom nätverket.  
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6. Avslutande Diskussion 

6. 1. Reflektioner kring undersökningen 

Med hjälp av empiri, teori och analys har vi försökt att besvara vår frågeställning. I helhet 

anser vi att vi lyckats med det, trots att vägen dit har varit krokig.  

 

Med en föreliggande tidsbegränsning i åtanke, var enkäter kombinerat med intervjuer den 

enda tänkbara metoden för vår ursprungliga frågeställning. Då vi sedermera ändrade vår 

frågeställning4 efterhand som svaren kom in, inser vi att metoden kanske inte var den 

bäst tänkbara i förhållande till nuvarande frågeställning.  

 

Hela arbetet med att samla in data var kantat av svårigheter. Främst i form av att finna 

lämpliga respondenter till enkätundersökningen. Som redan beskrivits var den 

ursprungliga tanken att använda oss av ett större eller flera nätverk/organisationer för 

informatörer. Ett av dem var DIK. Trots utlovad hjälp vid första kontakt blev aldrig 

undersökningen satt i verket, då det senare visade sig att de inte hade möjlighet att lämna 

ut sina medlemmars kontaktinformation. 

 

Våra reflektioner kring enkätundersökningar via e-post, sett utifrån vår undersökning, blir 

att de ger ett stort bortfall. En möjlig orsak är att respondenterna inte känner någon social 

press att svara (Sveningson m.fl, 2003). Detta, tillsammans med eventuella svårigheter att 

besvara vissa frågor, skapar problem då den som utformat enkäten inte finns till hands för 

att omformulera de frågor som förfaller oklara. Vilket i sin tur bidrar till att man inte 

orkar fylla i enkäten.  

 

När vi utarbetade enkäten ville vi göra det så enkelt som möjligt för respondenten. Därför 

utformade vi den så att det gick att klicka direkt i svarsalternativet och sedan skicka 

tillbaka den som bifogad fil. Det visade sig i efterhand att det skapade problem då filen 

inte fungerade för de respondenter som hade Macintosh. Problemet försvårade 

svarsprocessen betydligt för dessa respondenter och vi tror att det kan vara en anledning 

 
4 Ursprungliga frågeställningen: överensstämmer utbildningens ramar kring informatörsyrket med de 
faktiska arbetsuppgifterna? Överrensstämmer informatörsstudenternas uppfattning av informatörsrollen 
med verkligheten, d.v.s. med den praktiska arbetsrollen? 
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till det stora bortfallet. Vi antar att dessa undvek att svara då de ansåg det för komplicerat 

och tidskrävande. 

 

Ytterligare reflektioner kring surveyundersökningen är problemet att i förhand veta 

vilken metod som lämpar sig för vilken målgrupp. Det vill säga att man i förhand bör 

tänka igenom hur man kan komma i kontakt med den grupp man vill undersöka. Vi 

upptäckte sent i undersökningen att det inte var lätt att få fram ett urval av informatörer, 

då dessa inte arbetar i särskilda organisationer och företag. Spridningen på informatörer 

är stor och de organisationer och nätverk som finns för yrket, lämnar ogärna ut sina 

medlemmars kontaktinformation, med rädsla för att den missbrukas. För oss hade det 

underlättat betydligt om vi valt en metod som inte bygger på generalisering och istället 

använt en metod som inte krävde lika många respondenter.  

 

Därmed vill vi passa på att tacka ansvariga för informatörsnätverket i Värmland för 

hjälpen, utan tillgång till deras mail-lista hade inte den här undersökningen blivit av. Ett 

särskilt stort tack till de medlemmar som har bidragit till undersökningen genom att svara 

på enkäten.   

 

Ytterligare något som vi har reflektioner kring är litteraturen som vi använt oss av i 

teorikapitlet. Vi är medvetna om att den kan anses förlegad med tanke på de flesta 

böckernas utgivningsår. Anledningen till att vi ändå använt oss av den, är att litteratur 

med senare utgivningsår hänvisat till dessa författare. Det verkar som om forskningen om 

professionaliseringsprocessen är mättad och därmed har forskningen i ämnet avstannat. 

Vi fann det därmed väsentlig att lyfta fram den äldre litteraturen i ämnet då den 

fortfarande är relevant för vår undersökning om informatörsyrket.  
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