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ABSTRACT 

The purpose of this bachelor thesis is to examine if one can find a change within the genre job 
advertisements for communicators, and in extension, the profession as a whole, during the 
time period 1997-2017. By studying the schematic structures of job advertisements as a genre 
text at large, and specifically the rhetoric strategies used when presenting requirements, I will 
be attempting to answer these questions through a genre analysis. The material consists of 24 
job advertisements in total, 8 from each year of 1997, 2007 and 2017. The texts from 1997 
have been acquired by searching through the job section of the Swedish daily newspaper 
Dagens Nyheter, from issues published from October to December 1997. However, the 
material from 2007 and 2017 both come from the Swedish Public Employment Service, 
Arbetsförmedlingen. To find texts from 2007 the archive at the Swedish Public Employment 
Service had to be advised, seeing as they are no longer posted on their website. All the job 
advertisements from 2017 however have been found and downloaded from the website. 
 Theoretically this study mainly lies on Vijay K Bhatias genre analysis, and his 
methodology when analyzing genres and their communicative purpose as well as their 
schematic structure. The analysis goes on to analyze the rhetoric strategies used within the job 
advertisements requirements-section, then using systemic-functional grammar (SFG) to make 
clear the linguistic configuration. The results of the analysis show that both change and 
stability within the genre can be found. Regarding the changes, the schematic structures, in 
regards to content, becomes larger. Both concerning the number of moves in total and the 
number of different moves used. In addition, the analysis tells us that the ideal applicant in 
2017 is an independent communicator who has a talent for networking and connecting with 
new people, in contrast to the communicator in 1997, who primarily is a good writer with an 
ability to work together.  
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1. INLEDNING & BAKGRUND 

Med ett allt större samhälleligt fokus på digitala och sociala medier, där det traditionella 

journalistyrket är döende och både individer och organisationer har ett allt större jobb att 

arbeta med branding, är kommunikation en viktig gemensam faktor. Nutiden präglas av ett 

behov av ständig kommunikation, inom alla olika nivåer. En kommunikatör är därför idag en 

eftertraktad och respekterad, till och med väsentlig del, av en organisations medarbetare. Från 

att tidigare ha kallats informatör och främst arbetat som en stödfunktion till organisationers 

övriga enheter, har en kommunikatör nuförtiden alltmer ansvar och arbetar generellt på en 

högre, mer självständig nivå. Arbetet har utvecklats till mer strategiskt och det blir allt 

vanligare att det ingår en kommunikatör i en organisations ledningsgrupp.  

 

Det var i början på 1990-talet som yrkets akademiska kärnämnen fick en gemensam 

beteckning under medie-och kommunikationsvetenskap (Sveriges Kommunikatörer, 2017). 

Samtidigt som efterfrågan på kommunikatörer inom de flesta sektorer på marknaden ökar, gör 

även antalet utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap det. Sammantaget har 

olika typer av sociala förändringar lett till förändringar inom i princip alla yrken, däribland 

kommunikatörens yrkesfält. Det är denna förändring som är intressant och relevant i denna 

studie, och hur den samhälleliga utvecklingen från 1997 till idag har påverkat dels 

kommunikatören som yrkesperson, dels hur denna presenteras i en typisk genretext, 

platsannonsen.  

 

Den tidsmässiga aspekten av undersökningen anses relevant eftersom det är under denna 20-

åriga period som de nämnda samhälleliga förändringarna främst har skett. Studien undersöker 

platsannonser för kommunikatörer, eftersom denna typiska genretext ger en bild av vilken typ 

av sökande som arbetsmarknaden kräver. Vilka förändringar kan identifieras och vilka 

samhälleliga faktorer kan ligga bakom dessa förändringar? Kopplingen mellan 

kommunikatör som yrke och platsannonsen som genretext anser jag gör 

undersökningsmaterialet relevant, rimlig och intressant.  
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Personligen intresserar detta ämne mig eftersom jag är på väg att själv bli kommunikatör. 

Genom denna undersökning kommer jag få kunskap om såväl mitt framtida yrkesfält och dess 

historia, som vilka krav som ställs på en kommunikatör idag.  

 

2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur platsannonser för kommunikatörer förändras 

över tid. Intresset ligger dels i att se hur själva genren och dess innehåll förändras, dels i att se 

hur arbetsplatsers önskvärda sökande förändras, och i förlängningen yrket i stort. Studien 

utgår från material hämtat från 1997, 2007 och 2017 för att kunna genomföra en diakron 

analys och därmed se förändring över tid.  

 

Studien utgår, med hänvisning till syftet, utifrån två huvudsakliga forskningsfrågor: 

 

1. Hur förändras platsannonsernas strukturella uppbyggnad? 

2. Hur förändras bilden av kommunikatören? 

 

För att svara på de två forskningsfrågorna används olika metoder. Platsannonsernas 

schematiska struktur kommer att undersökas enligt genreanalysens metodik där dragstruktur 

och retoriska strategier utrönas ur texterna (se vidare avsnitt 5.2). Vidare inom dessa retoriska 

strategier undersöks hur den önskade sökande, kommunikatören, beskrivs och vilka 

yrkesmässiga och personliga egenskaper som efterfrågas för att kunna svara på frågan om hur 

bilden av kommunikatören förändras.  

 

3. TEORIANKNYTNING 

I det följande kommer de teorier som ligger bakom denna analys att presenteras. Denna 

undersökning är främst en genreanalys, därför presenteras detta först, men som del av 

genreanalysen undersöks retoriska strategier genom systemisk-funktionell grammatik, varför 

även denna teori presenteras. Hur dessa två kopplas samman förklaras närmare nedan.  
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3.1 GENREANALYS 

Det finns ett flertal olika genreinriktningar där främst tre perspektiv är utmärkande, den 

nyretoriska, den australiska genreskolan samt Swales genreteori (se ex. Berge & Ledin (2001) 

för genomgång). Vad samtliga har gemensamt är en pragmatisk utgångspunkt där 

genretillhörighet utläses utifrån textens pragmatiska mening. Denna studie ställer sig bakom 

Swales genreteori vilken presenteras, tillsammans med en analysmetodik, i Vijay Bhatias 

Analysing genre (2013), vilket till stor del är en vidareutveckling på John Swales Genre 

analysis (1990). Centralt inom detta perspektiv är begreppen diskursgemenskap och 

kommunikativt syfte. En diskursgemenskap är en social grupp som inom en och samma 

verksamhet eller domän strävar efter gemensamma mål. Genre, menar Swales, är en 

kommunikativ händelse som karaktäriseras av de kommunikativa syftena definierade av den 

aktuella diskursgemenskapen (Swales, 1990:9). Bhatia presenterar en analysmodell för 

genrebestämning i Analysing genre (2013). Han tar fasta på tre centrala begrepp: schematisk 

struktur, drag och retoriska strategier. En schematisk struktur består av de innehållsdelar en 

genretext förväntas ha, och i viss mån även dispositioner för dessa delar. Avviker texten från 

denna struktur kommer den att uppfattas som udda, eller rent av tillhörandes en annan genre. 

Den schematiska strukturen är uppbyggd av en samling drag, vilka alla på olika sätt strävar 

efter att uppnå de kommunikativa målen för texten. För en platsannons kan exempelvis en 

lista med krav och meriter ses ett drag, medan en beskrivning av arbetsplatsen ses som ett 

annat. Slutligen innebär de retoriska strategierna den språkliga utformning som dragen, och i 

förlängningen hela texten, består av. När skribenten författar ett drag finns det val mellan 

olika retoriska strategier, t.ex. kan krav och meriter uttryckas genom en punktlista (vilket är 

en strategi), eller i flytande text (vilket då är en annan strategi) (Bhatia, 2013:13ff). Bhatia 

påpekar att drag bör ses som diskriminerande för det kommunikativa syftet, och i 

förlängningen genretillhörigheten, medan retoriska strategier bör ses som icke-

diskriminerande, och kan alltså inte påverka textens genre (ibid:32). Valet av retoriska 

strategier tillhör skribenten och kan inte förändra textens genretillhörighet. 

 

Frandsen, Johansen och Nielsen (2005) ställer sig också bakom Swales och Bhatias 

genreanalys och presenterar denna i en lärobok för marknadskommunikation. De utgår från 

det kommunikativa syftet som avgörande för genretillhörighet men diskuterar vidare två 
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frågor. Först skiljer Frandsen et al. mellan huvudsyfte och bisyften, och de menar att textens 

enskilda drag ska uppnå skilda bisyften, vilka tillsammans uppfyller textens huvudsyfte. 

Vidare lyfts även tanken kring obligatoriska och optionella drag upp. Det är endast de 

obligatoriska dragen som är diskriminerande; det är med andra ord endast de som hjälper oss 

skilja en genre från en annan, likt Bhatias teori. Varje genre har en uppsättning obligatoriska 

drag vilka måste finnas med i en text för att den ska klassas som tillhörande just den genren. 

De optionella dragen däremot, tillhör inte en specifik genre och kan ingå i flera olika genrer, 

utan att det ändrar genretillhörigheten (Frandsen et al., 2005:112-115).  

 

Denna studie ämnar att undersöka genreförändring i platsannonsen som text. Därför kommer 

kommunikativa huvud- och bisyften, dragstruktur och retoriska strategier för varje text att 

undersökas för att se både likheter och skillnader i texterna. Med andra ord kommer en 

genreanalys enligt Bhatias teori och metod att genomföras. Vidare avser även undersökningen 

att utreda om en förändring i kommunikatör som yrke kan ses, och det är här som nästföljande 

teori kommer in. Den systemiska-funktionella grammatiken kommer att användas för att 

närmare undersöka de retoriska strategier som används inom två utvalda drag. Nedan 

presenteras den systemiska-funktionella grammatikens teori övergripande samt redogörs det 

även för de delar av den som kommer att användas i denna studie. 

 

3.2 SYSTEMISK-FUNKTIONELL GRAMMATIK 

Den systemisk-funktionella grammatiken (hädanefter SFG) skapades av lingvisten Michael 

Halliday. Denna studie grundar sig i den tolkning och tillämpning av SFG som presenteras av 

Holmberg och Karlsson (2013). I denna beskrivs den funktionella grammatiken som en 

språkmodell där utgångspunkten ligger i betydelse och funktion, i kontrast till traditionell 

grammatik där istället form är dominerande. Vidare anses kontext och språkbruk vara 

grundläggande för hela grammatiken, och inte som ett sätt att förklara avvikelser. 

Grammatiken skapas och upprätthålls med andra ord i en kontext och genom ett språkbruk. 

Slutligen finns det inom grammatiken en växelverkan mellan att ge uttryck för och att skapa 

betydelse, där båda delarna existerar vid sidan om varandra (Holmberg & Karlsson, 

2013:10ff).  
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Inom SFG anses språket vara uppdelat i flera skikt: kontexten, semantiken, lexikogrammatiken 

och de fysiska uttrycken. Dessa ger uttryck för varandra i en slags kedja. Kontexten innebär 

den situation eller det sammanhang som kommunikation sker i och innefattar tre samspelande 

faktorer; relationen mellan olika de olika kommunikationsparterna, den verksamhet 

kommunikationen sker i samt det kommunikationssätt som används. Kontexten ger sedan 

upphov till semantiken vilken uttrycks med ord eller kombinationer av ord, 

lexikogrammatiken. Dessa två nivåer är nära sammankopplade men bör ändå hållas skilda, 

eftersom man kan uttrycka en betydelse utan att använda lexikogrammatik (vilket är fallet när 

ex. barn kan uttrycka diverse budskap utan att ha lexikogrammatisk kunskap). Slutligen 

menas med de fysiska uttrycken fonologin eller ortografin, med andra ord de skriva tecknen 

eller språkliga ljud som används för att kunna uttrycka något (Holmberg & Karlsson, 

2013:18-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – SFG:s modell över språkets skikt och metafunktioner (Baserad på figur från Holmberg, Karlsson 

& Nord (2011) s.10) 

 

Utöver skikten ser man att betydelser realiseras i tre olika metafunktioner; den 

interpersonella, den ideationella och den textuella metafunktionen. Dessa tre samspelar med 

både varandra och skikten. Holmberg och Karlsson (2013) beskriver de olika 

metafunktionerna: 
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”Den funktionella grammatiken utgår från att vi framförallt gör tre olika saker med 

språket. För det första söker vi kontakt med andra och förhåller oss till dem. För det 

andra beskriver vi våra erfarenheter av världen runt omkring oss. Och för det tredje 

ordnar vi den information vi förmedlar så att vi med hjälp av själva språket kan skapa 

samband mellan olika bitar av information. Detta kallas för metafunktioner, just för att 

de är övergripande funktioner som språket fyller och som i sin tur utgör ramarna för 

andra, mer konkreta funktioner.” 

(Holmberg & Karlsson, 2013:18) 

 

Vidare påpekas att de två första metafunktionerna, den interpersonella och den ideationella, 

anses vara mest grundläggande, där den sistnämnda är särskilt relevant i denna analys och 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

3.2.1 DEN IDEATIONELLA METAFUNKTIONEN 

Den ideationella metafunktionen handlar om språket och dess funktion att beskriva världen. 

Detta genom att dels ge uttryck för våra erfarenheter av vad som sker kring oss, d.v.s. skapa 

erfarenhetsmässiga betydelser, dels beskriva relationen mellan olika betydelser, och därmed 

skapa en logisk sammankoppling. Det är genom språket som vi ger uttryck för våra 

upplevelser och erfarenheter, omständigheterna kring dem och vilka som är inblandade. Detta 

byggs upp runt det som kallas processer, vilka är uttryck för vad som sker. Kopplat till 

processerna finns deltagare, vilka är de som deltar eller berörs av det som sker, samt 

omständigheter, vilket innefattar resterande information om händelsen som var, när och hur 

något sker (Holmberg & Karlsson, 2013:73f). Genom att undersöka processer kan man se 

vilken typ av verklighet en talare eller skribent vill förmedla. Hur olika skeenden beskrivs hör 

ihop med talarens eller skribentens upplevelse av dem. Processer undersöks med hjälp av en 

s.k. transitivitetsanalys vars metod beskrivs i avsnitt 5.2.3. 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt tas tidigare forskning inom fältet för denna undersökning upp. Först presenteras 

tre undersökningar vars gemensamma tema är platsannonser, och som alla på ett eller annat 
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sätt undersöker denna som genretext. Två av dessa har även som ambition att se förändringar i 

genren. Sedan presenteras två undersökningar som båda analyserar hur värdering uttrycks i 

text, främst genom adjektiv och adverb. 

 

4.1 PLATSANNONSENS HISTORIK 

4.1.1 HELGESSON: AVHANDLING OM PLATSANNONSEN I TIDEN 

En inspiration till detta arbete är Karin Helgessons avhandling Platsannonsen i tiden (2011). 

Helgesson undersöker eventuella förändringsmönster i orubricerade platsannonser från 1955-

2005, med syftet att se om och i så fall hur dessa mönster kan kopplas till samtida 

samhällsförändringar. Platsannonsernas språkbruk, menar Helgesson, reflekterar de rådande 

värderingarna i arbetslivet och kan därför fungera ”som en spegel av samhället och sin tid” 

(Helgesson, 2011:1). För att undersöka om det har utvecklats konventioner för platsannonsens 

layout, uppbyggnad och textutformning utgår studien från ett flertal frågeställningar, 

däribland hur innehållet och uppbyggnaden för platsannonsen ser ut samt vilken idealsökande 

som skapas i texten (ibid:3). Det är främst dessa som inspirerat denna studie. Helgesson 

presenterar sina viktigaste teoretiska utgångspunkter som genreteori och diskursanalys.  

 Helgesson utgår från att platsannonsen är en egen genre. Hon förklarar att det finns 

olika sätt att definiera en genre, antingen utifrån en forskares uppsatta kriterier, eller med 

utgångspunkt i språkbrukarna. För hennes genredefinition gäller det senare, samtidigt som 

hon även ser genren som en del av en social praktik, snarare än kopplad till en texttyp. 

Helgesson menar att konventioner utvecklas när texter kopplas till återkommande sociala 

processer, där människor samhandlar genom text; detta sker genom genre (Helgesson, 

2011:3). 

 Undersökningens huvudmaterial utgörs av 2 746 orubricerade platsannonser ur Dagens 

Nyheterna. Dessa är hämtade under en vår- och en höstvecka vart tionde år mellan 1955 och 

2005, med ett extra kontrollår 2000. Analysen innehåller utöver detta även närmare 

undersökningar, och för dessa har en mindre korpus valts ut bestående av 20 annonser från 

respektive undersökningsår, totalt 160 annonser. Valet av Dagens nyheter som källa 

motiveras av att det är den morgontidning som i Sverige under de senaste 50 åren kan antas 

ha haft störst spridning utanför utgivningsorten, menar Helgesson. De utvalda annonserna 

kommer från både offentlig och privat sektor och gäller en mängd olika yrken. 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA  Ella Schierbeck 
Institutionen för kultur och lärande  HT 2017 
Kommunikatörsprogrammet  C-uppsats, 15 hp 
Svenska C 
 
 

 9 

 Ytterligare en intressant aspekt gällande Helgessons urval är tidsspannet. Helgesson 

menar att tidsspannet valdes ut eftersom det i stort sett täcker efterkrigstiden. Detta motiveras 

vidare ur två synvinklar. Dels är efterkrigstiden intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, 

eftersom det under de första 20 åren rådde stark ekonomisk tillväxt i Sverige. Dels är 

tidsperioden intressant ur ett språkligt perspektiv, eftersom det under denna period sker 

många språkliga förändringar i svenskan. Helgesson lyfter som exempel avskaffandet av 

verbens numeruskongruens och du-reformen. Som även i denna undersökning, är en 

utgångspunkt att samhälleliga förändringar kan undersökas genom platsannonser. 

Helgesson genomför en kvantitativ undersökning av platsannonsen 

innehållskomponenter. Dessa definieras som en del av texten som realiserar ett bestämt 

delsyfte, vilket gör att Helgesson vidare menar att det då främst är informationsinnehållet som 

definierar vad som är en innehållskomponent: 

 

”Är delsyftet att informera om tjänsten innehåll blir alla meningar som beskriver 

tjänsten och arbetsuppgifterna till en innehållskomponent. Är delsyftet att tala om hur 

den sökande kommer i kontakt med arbetsgivaren blir alla meningar som beskriver 

detta till en innehållskomponent.” 

(Helgesson, 2011:67) 

 

Helgesson analyserar texterna på en satsnivå och utgår främst från grafiska meningar, men 

påpekar att det ibland ryms två innehållskomponenter i en och samma grafiska mening. 

Resultatet presenteras under tre underrubriker vilka alla tar upp olika delar av 

innehållskomponenternas utveckling från 1995 till 2005: frekvens, omfång och 

sammansättning (Helgesson, 2011:72-86).  

 Analysens resultat beskriver Helgesson som tämligen motsägelsefull. Hon menar å ena 

sidan att idealbilden av den presumtiva sökanden genom åren är stabil. Mellan 1965 och 1995 

är det samma tre egenskaper som främst efterfrågas, nämligen självständig, initiativtagande 

och samarbetsvillig. Helgesson resonerar att detta kan bero på flera faktorer. Dels är dessa 

egenskaper som är eftersträvansvärda i många olika yrken, varför de alla har så hög frekvens 

trots att det är platsannonser inom många olika branscher som undersökts. Dels anser 

Helgesson att det kan säga något om hurdan den svenska ideala medarbetaren ska vara. Hon 
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menar att det i det svenska arbetslivet finns en stark konsensuskultur och det är därför viktigt 

att kunna samarbeta. Däremot, när det råder samsyn om hur arbetet ska ske, förväntas 

medarbetaren kunna agera självständigt och ta egna initiativ. Å andra sidan går det även att se 

en tydlig förändring. Mellan 1995 och 2005 är det inte längre samarbetsförmåga som är den 

mest eftersökta egenskapen, utan drivkraft, följt av självständighet. Bilden av en medarbetare 

som har förmåga att driva arbete framåt, ta egna initiativ och leda andra genom 

kommunikation tar tagit över som ideal. Vidare finns även skillnader i relationen mellan 

arbetsgivaren och medarbetaren, som med tiden blir alltmer avslappnad och jämställd. Att 

önska att den sökande är av ett visst kön är också en faktor som förändras med tiden 

(Helgesson, 2011:312ff). 

 

4.1.2 RAHM: PILOTUNDERSÖKNING AV GENREN PLATSANNONS 

Henrik Rahm (2005) undersöker i en pilotstudie genredragen för platsannonser i svensk 

dagspress. Syftet med undersökningen är att först karaktärisera för att sedan kunna jämföra 

genredrag i platsannonser över tid. Materialet kommer från tre slumpvist utvalda datum, 3/2 

1945, 4/2 1970 och 21/11 1995, i tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 Rahm utgår från en definition av genredrag från Hellspong & Ledin (1997), där ett drag 

beskrivs som en ”avgränsad del av texten med tydlig funktion” (1997:97). Vidare tydliggör 

Rahm genredrag och beskriver dem som ”de fasta textkomponenter, delinnehåll och delsyften 

som konstituerar en genre” (Rahm, 2005:263).  

 De genredrag som Rahm finner i texterna önskar han benämna på ett så heltäckande sätt 

som möjligt, så att kategorierna ska gälla alla texter trots att det skiljer 50 år mellan den äldsta 

och den yngsta texten. Han fortsätter med att redogöra för de genredrag han har hittat i 

texterna och exemplifierar det med analystexterna (Rahm, 2005:265ff). Han diskuterar vilka 

drag som ingår i vilka texter och hur dessa har förändrats över tid. De genredrag som Rahm 

identifierar och utgår från är: 

- Rubricering 

- Den lediga tjänsten och arbetsplatsen/arbetsgivaren 

- Presentation av arbetsgivarens verksamhet 

- Beskrivning av tjänsten 

- Målet för verksamheten 
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- Objektiva kvalifikationer 

- Subjektiva kvalifikationer 

- Villkor för tjänsten 

- Närmare upplysningar 

- Hur ansökan görs 

- Behandling av ansökan 

- Avsändare 

(Rahm, 2005:265) 

 

I sitt slutord diskuterar Rahm vad han anser vara de mest intressanta resultaten av sin 

pilotundersökning. Först och främst tar han upp att draget Presentation av arbetsgivarens 

verksamhet inte förekommer i offentlig sektor förrän 1995 medan det kan identifieras från 

samtliga år inom den privata sektor. I motsats riktning går dragen Villkor för tjänsten för 

offentlig sektor, där läsaren 1995 inte får någon information alls om tjänstens villkor. 

Subjektiva kvalifikationer återfinns genomgående inom den privata sektorn, men är ovanligt 

att finna i den offentliga sektorn innan 1995. Rahm menar att detta beror på reglerna gällande 

löneklassindelningen och befordran efter tjänsteår som rådde inom offentligsektor både 1945 

och 1970, vilken innebar att det varken fanns behov eller möjlighet att skriva ut önskemål om 

subjektiva kvalifikationer (Rahm, 2005:269f). Tidigare i studien presenteras även en tydlig 

skillnad i önskemål/krav om könstillhörighet hos den sökande, vilket är vanligt 1945 men 

försvinner helt i de två senare nedslagen (Rahm, 2005:264). 

 

4.1.3 KÄLLGREN: PLATSANNONSENS INNEHÅLLSKOMPONENTER 

Gunnel Källgren (1979) undersöker platsannonsens struktur i form av innehållskomponenter. 

Det undersökta materialet består av 22 annonser från DN från både offentliga och privata 

arbetsgivare. Annonserna bearbetas och undersöks i detalj och ligger sedan till grund för 

analysmodeller gällande dels texternas progression, dels förhållandet mellan 

innehållskomponenterna. För att identifiera platsannonsens huvudsakliga 

innehållskomponenter utgår Källgren från platsannonsens syfte, vilket hon definierar som: 
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”En arbetsgivare behöver en person till en viss tjänst och för att nå rätt personer måste 

arbetsgivaren ge information om tjänsten, om de krav som ställs på sökanden och, inte 

minst viktigt, om sig själv som arbetsgivare” 

 (Källgren, 1979:129) 

 

Källgren ser därmed ett antal huvudkomponenter; Arbetsgivaren, Den lediga tjänsten, Den 

presumtiva sökande och Söksituationen. Hon ställer sig frågan hur mycket komponenterna 

påverkar varandra samt undersöker vilken komponent får störst utrymme. Risker med en 

väldefinierad semantisk ram, så som platsannonsen har, menar Källgren kan vara dels att 

kommunikationen standardiseras i allt fastare mönster som kan te sig rituella, dels kan 

rollerna och informationen tänkas vara så underförstådda att vital information utelämnas. Det 

sistnämnda menar hon är ett påfallande drag för just platsannonsen.  

Källgren listar vad som tillhör varje innehållskomponent där information om 

arbetsgivaren i form av dess namn, typ av företag och verksamhet och dylikt tillhör just 

Arbetsgivaren. Innehållskomponenten Den lediga tjänsten inbegriper tjänstens namn, 

lönenivå, arbetstid, arbetsuppgifter och eventuellt referensnummer. Uppgifterna om Den 

presumtiva sökande är begränsade och inskränker sig till vad Källgren kallar formella 

meritkrav; utbildningsnivå, dokumenterad erfarenhet och liknande. Slutligen faller det som 

inte naturligt inryms i någon av de andra kategorierna under Söksituationen, ex. uppgifter om 

hur ansökan ska se ut, vad den ska innehålla och när den ska vara inskickad (Källgren, 

1979:130). Söksituationen innehåller flera delkomponenter, däribland Platsannons, 

textbildande, vilken Källgren förklarar som olika varianter av förklaringar av att en 

arbetsgivare söker en ny medarbetare, ex. Södertörns högskola söker en ny rektor eller 

Kommunikatör med erfarenhet av webb sökes. Källgren menar att detta endast har en 

textbindande funktion, eftersom budskapet tydligt framgår även utan dessa korta inlägg 

(ibid:131). 

Källgrens resultat visar konventioner för dispositionen, trots att innehållskomponenterna 

skulle kunna presenteras i vilken ordning som helst. Textens disposition menar hon är 

funktionellt grundad då den optimala ordningen tycks vara: 1) en inledning med praktisk 

information om arbetsgivaren och platsannonsens motiv samt tjänsten namn, 2) en 

presentation av arbetsgivaren och tjänsten, samt de krav som ställs på den sökande, 3) en 
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beskrivning av tjänsten i stort och vad den innebär gällande lön, arbetstider och övriga villkor, 

och slutligen 4) kontaktuppgifter och information om hur ansökan sker (Källgren, 1979:135). 

Källgren visar även att platsannonsen tenderar att avvika från den optimala ordningen ju fler 

innehållskomponenter den består av. 

 

De tre presenterade undersökningarna har gemensamt sitt intresse för platsannonsen som 

genre och dess utformning. Dock skiftar huvudfokus delvis och därmed även vilka resultat 

som lyfts upp som mest väsentliga. Helgessons lyfter upp innehållskomponenter som 

realiseringar av delsyften i ett större huvudsyfte, där innehållet i varje enskild komponent är 

av intresse för analysen. Resultatet benämns som någorlunda motsägelsefullt, då Helgesson 

kan se både en stabilitet och en förändring i genren. Mellan 1965 och 1995 lyfts 

självständighet, initiativtagande och god samarbetsförmåga upp som de viktigaste kvalitéerna. 

1995 skiftar detta dock och hög drivkraft byter plötsligt ut den goda samarbetsförmågan. 

Även Rahms undersökning visar både stabilitet och förändring inom platsannonsen, men här 

är faktorn gällande offentlig eller privat sektor av vikt. Inom sektorerna råder stabilitet, men 

dessa skiljer sig åt varandra emellan vilket därför pekar på en förändring. Källgren, slutligen, 

undersöker platsannonsens innehållskomponenter och försöker se om det finns en önskvärd 

ordning för dessa, och hur pass fast den ordningen i så fall är. 

 

4.2 VÄRDERANDE ORD I TEXT 

4.2.1 HENDRELL: ADJEKTIVBRUK OCH IMAGESKAPANDE I PLATSANNONSER 

Heidi Hendrell (2006) undersöker vilka samband det finns mellan adjektivbruk i 

platsannonser och dess avsändares image. Samtliga adjektiv i platsannonserna urskiljs och 

resultatet jämförs med nära besläktade texttyper och liknande studier utförda på dem; 

Nordmans (1992) studie av facktexter, Pettersons (1974) studie av reklamtexter, samt 

Westmans (1974) studie av bruksprosa. Hendrell använder, likt Källgren, begreppet 

innehållskomponenter och redogör även för hur adjektiven fördelar sig mellan de olika 

komponenterna. 

 Undersökningen fortsätter med att Hendrell räknar vilka adjektiv som är mest frekventa 

i platsannonserna och resultatet av detta lägger grunden för en näranalys av de mest frekvent 

använda adjektivens känslo- och värdeladdning. Adjektiven kategoriseras utifrån 
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laddningarna positiva, neutrala och negativa. Däribland finns även bl.a. adjektiv med 

speciellt stor positiv värdeladdning och neutrala fackspråkliga uttryck.  

 I sin diskussion presenterar Hendrell det hon anser vara det mest intressanta resultatet. I 

undersökningen framgår det att den genomsnittliga andelen adjektiv i undersökningstexterna 

är 8,7%, vilket Hendrell kopplar till tidigare nämnda undersökningar. Hon visar att 

adjektivförekomsten i platsannonser är högre än i både facktexter (6,7%) och bruksprosatexter 

(7,3%). Däremot landar reklamtexter på en förstaplats där adjektivandelen ligger på närmare 

10% (Hendrell, 2006:73). Vidare visar resultatet att den övervägande delen adjektiv används 

för att beskriva företagets verksamhet och egenskaper, då det förekommer 916 adjektiv i 

antingen företagspresentationen eller tjänstebeskrivningen. Den näst största andelen (673 

stycken) adjektiv används för att skildra den presumtiva sökanden. Hendrell menar att 

företagen använder både företags- och tjänstepresentationen samt kraven på den sökande som 

ett sätt att illustrera sin personlighet (ibid:74). 

 De mest frekvent använda adjektiven är stor (95 förekomster) och god (90 förekomster). 

Dessa två är överlägset vanligast då det tredje vanligaste adjektivet, ny, inte ens förekommer 

hälften så många gånger som det näst vanligaste (Hendrell, 2006:74). Resultatet diskuteras 

utifrån vilken bild som skapas av företaget, vilket gör att Hendrells undersökning i sitt syfte 

skiljer sig från denna. Adjektivbruk och andra värderande ord är intressant i denna 

undersökning dels utifrån vad det säger om genren i tiden, dels utifrån vad det säger om 

kommunikatören i tiden.  

 

4.2.2 LEDIN: VÄRDERANDE ORD 

Johanna Ledin (2017) undersöker bland annat vad hon kallar värderande ord i olika sorters 

texter, däribland veckobrev från skolor och tidningstexter, där den gemensamma nämnaren är 

en obestämd mottagare. Läsaren av dessa texter är inte begränsad till bara en typ, och texterna 

måste anpassas därefter, menar Ledin. Värderande ord är ett sätt att undersöka vilken 

verklighet som avsändaren skapar, och därmed även vilka budskap. Ledin skriver att: 

 

”Värderingar, det vill säga allt från bedömning, medhåll, uppskattning, beröm, kritik 

och annat som bidrar till perspektiv på ett yttrande, har betydelse för en texts riktning 

och responsivitet. En stor del av en texts karaktär, identitet och eget driv bottnar i de  
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känslor, det engagemang och i de eventuella dolda motiv som i en språklig form pockar 

på läsarens uppmärksamhet och reaktion.” 

 (Ledin, 2017: 159-160). 

 

Ledin förklarar att värderingar kan uttryckas på olika sätt, både explicit och implicit, och är en 

sammansättning av individens, kollektivets och samhällets perspektiv, attityder och normer. 

Hon redogör vidare för olika resurser för att karaktärisera, bedöma och gradera eller på andra 

sätt visa inställning till ett sakförhållande. Att sociala konstruktioner och konventioner 

påverkar texter, är ett sätt att tolka detta, vilket är en gemensam faktor för denna 

undersökning och Ledins. Utöver adjektiv och adverb, som är undersökningens huvudfokus, 

lyfts även såväl nominal- och verbfraser som modalitetsmarkörer upp som exempel. 

  En skillnad görs mellan värderingar och graderingar där det förstnämnda kan 

exemplifieras med Köp ett snabbare bredband idag, och det sistnämnda med Här finns 

massor av goda tips. Resultatet av analysen visar att samtliga av texterna i materialet 

använder adjektiv och adverb för att värdera och gradera. Vidare menar Ledin att analysen 

även visar en skillnad mellan den läsare som skapas beroende på vilket forum texten är 

publicerad i. I texter där läsaren är helt okänd och läsarkollektivet stort och anonymt finns det 

ett mönster där värdeord används för att karaktärisera referenter. Detta gäller då inte för 

exempelvis veckobreven som skickas ut till föräldrar, där läsaren är någorlunda känd och 

läsarkollektivet mindre (Ledin, 2017:159ff). 

 

Ledins avhandling är relevant i relation till denna studie eftersom den presenterar olika sätt att 

undersöka hur en skribent skapar värdering i texter, och därmed vilken verklighet eller snarare 

i denna studie, vilken presumtiv sökande. Den är även relevant eftersom den delar 

utgångspunkt i tesen att sociala konventioner präglar texter, och att texten i gengäld kan ge en 

bild av hur samhället den skapas i ser ut. Hendrells studie presenterar snarare verktyg för 

analys av värdering, än gemensamma utgångspunkter i syfte och teori. I nästföljande del 

presenteras hur den önskvärda sökande har undersökts genom vilka yrkesrelaterade och 

personliga krav som ställs. 
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5. MATERIAL & METOD 

Nedan presenteras undersökningens material och analysmetoder. Materialets omfång, kriterier 

och källor kommer att presenteras och argumenteras för. Vidare lyfts de olika 

analysmetoderna som har använts upp; såväl metoderna generellt, som hur de är tillämpade i 

just denna analys kommer att redogöras för. 

 

5.1 MATERIAL 

Materialet består av totalt 24 platsannonser, 8 platsannonser från vardera år 1997, 2007 och 

2017. Urvalet har skett utifrån ett flertal kriterier. Nedan listas de kriterier som har varit 

gemensamma för alla utvalda platsannonser. Syftet med att ha så många gemensamma 

parametrar som möjligt är att materialet ska vara så jämförbart som möjligt. En deltidstjänst 

jämfört med en heltidstjänst kommer naturligt att ställa olika krav, om det ex. handlar om 

extrajobb eller fast anställning. För att undvika felkällor har därför platsannonser valts ut 

utifrån samma kriterier;  

 

- Platsannonsen utlyser en kommunikatörs- eller informatörstjänst. 

- Tjänsten innefattar heltidsarbete med en tillsvidareanställning eller längre 

projektanställning.  

- Platsannonsen har publicerats under antingen oktober, november eller december 

månad. 

- Tjänsten är placerad i Stockholm. 

 

Först och främst ska platsannonsen efterlysa en kommunikatör eller informatör. Anledningen 

till att båda dessa begrepp används har att göra med yrkets utveckling från 1997 till idag. För 

20 år sedan benämndes den yrkesgrupp som idag heter kommunikatörer som informatörer, 

därför kommer platsannonser från den tiden att utlysa informatörer. Vidare ska 

platsannonserna utlysa heltidstjänster med antingen en tillsvidareanställning eller en längre 

projektanställning, återigen för att skapa ett så jämförbart material som möjligt. Vid urval av 

platsannonser från 2007 och 2017 begränsades sökningen till endast tjänster inom 

Stockholmsområdet. Detta för att på ett enkelt sätt begränsa urvalet. Platsannonserna från 
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1997 har inte samma krav, däremot gäller alla tjänster förutom en (Luleå kommun) placering i 

Stockholmsområdet.  

 

Platsannonserna från 1997 har hämtats från dagstidningen Dagens Nyheter. Materialet har 

hämtats från Kungliga bibliotekets samling av digitaliserade dagstidningar. Att hitta 

platsannonser från 2007 var betydligt svårare än de andra undersökningsåren. Initialt var 

tanken att erhålla materialet från 2007 på samma sätt som för 1997, genom KB:s digitala 

tidningsarkiv. Däremot framkom det snabbt att platsannonser inte används i tidningar på 

samma sätt som tio år tidigare, eftersom Internet redan 2007 var väl etablerat. De 

platsannonser som fanns hänvisade i de flesta fall vidare till arbetsgivarens hemsida där mer 

information kunde finnas, men eftersom detta var 10 år sedan fanns där inte mycket att hämta. 

Jag tog därför kontakt med Arbetsförmedlingens arkivdepå för att se om de hade kvar äldre 

platsannonser och om dessa i så fall var tillgängliga för allmänheten. Jag förklarade de 

kriterier jag utgick ifrån och arkivdepån bad om att få återkomma om de kunde hitta det jag 

sökte. Efter ca 2 veckor fick jag svar med åtta bifogade platsannonser. Urvalet av annonser 

har därför utgått från mina kriterier men de enskilda texterna har valts ut av någon annan. Jag 

anser dock inte att detta bör skapa något problem eller felkälla för undersökningen. 

 

Platsannonserna från 2017 har hämtats från Arbetsförmedlingens platsbank. Platsbanken har 

en någorlunda standardiserad mall, där grundläggande information om annonsens publicering- 

och sista ansökningsdatum, antal lediga tjänster, anställningsform, löneinformation samt 

annons-id ingår i samtliga annonser. Även i vilken kommun tjänsten är lokaliserad samt 

kontaktinformation till kontaktpersoner på arbetsplatserna finns med.  

 

För att underlätta analysen har innehållet i var platsannons skrivits av i programmet MS 

Word, däremot har strukturella betydelser, som ex. radbrytningar och styckesindelningar, 

behållits för att texterna ska vara desamma. 

 

5.2 METOD 

I det följande beskrivs de analysmetoder som använts i undersökningen. Först redogörs det 

generellt för den genreanalys som Bhatia ligger bakom för att sedan följas av en kort 
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beskrivning av tillämpningen av denna. Vidare görs samma för transitivitetsanalysen av 

processer. Slutligen förklaras hur analysen av dragens språkliga utformning i frågan om 

värdering har genomförts. 

 

5.2.1 BHATIAS GENREANALYS 

Bhatias metodik för genreanalys presenteras utförligt i Analysing Genre (1993:22ff). 

Analysen följer en stegstruktur som är uppbyggd av sju steg. Dessa steg menar Bhatia inte 

alla är obligatoriska för alla analyser, utan den som undersöker har friheten att välja vilka 

analyskategorier som är relevanta sin specifika studie. Detta val kan baseras bl.a. på vad det är 

för typ av analys, vilken genre det gäller samt vilken bakgrundsinformation som redan finns 

tillgänglig. Stegen är som följer: 

 
 BHATIAS ANALYSMETODIK: 

1. Placing the given genre-text in a situational context 

2. Surveying existing literature 

3. Refining the situational/contextual analysis 

4. Selecting corpus 

5. Studying the institutional context 

6. Levels of linguistic analysis 

a. Lecixo-grammatical features 

b. Text-pattering (schematic structures) 

c. Structural interpretation 

7. Specialist information in genre analysis 

(Bhatia, 1993:22ff) 

 

För att exemplifiera sin metodik presenterar Bhatia en studie där han analyserar säljbrev, eller 

sales promotion letters (Bhatia, 1993:45ff). Analysen inleds av att Bhatia formulerar 

säljbrevens kommunikativa syften. Han utgår från en något godtycklig egen tolkning av vad 

som skulle kunna vara relevanta syften och finner totalt fem stycken. Bland dessa finns ex. att 

vara övertygande, eftersom brevet söker en tydlig respons från läsaren, samt att skapa 

nyfikenhet på den produkt eller tjänst brevet annonserar. För att undersöka hur de 
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kommunikativa syftena uppnås analyserar Bhatia de drag som säljbreven består av, där var 

och en av dem på ett eller annat vis arbetar för att uppnå de övergripande kommunikativa 

syftena, detta genom att individuellt sträva mot ett delmål. Säljbrevens dragstruktur består av 

sju drag vilka alla tydligt redogörs för. Bhatia presenterar vilken/vilka stycken i texten som 

tillhör vilket/vilka drag, och varför. Dragstrukturen behöver emellertid inte se likadan ut för 

alla säljbrev i avseendet av vilken ordning dragen kommer i, utan detta kan skifta säljbreven 

emellan. Bhatia diskuterar även kring huruvida dragen är obligatoriska eller inte och hur de 

förhåller sig till den typiska dispositionen för ett säljbrev. 

 

För att sammanfatta och konkretisera, inleds Bhatias genreanalys med att de kommunikativa 

syftena för texten i fråga formuleras. Därefter undersöks vilka drag som förekommer i texten, 

och på vilket sätt dessa uppnår de delmål som tillsammans utgör textens övergripande 

kommunikativa syfte. De olika sätt som dragen kan uppfylla sina delmål kallar Bhatia för 

retoriska strategier, vilket även kan uttryckas som textens språkliga utformning (Bhatia, 

1993:29-34).  

 

5.2.2 TILLÄMPNING AV BHATIAS ANALYSMETODIK 

Genreanalysen av platsannonserna har utgångspunkt i Bhatias analysmetodik och följer 

samma mall som undersökningen av säljbreven. Först har platsannonsens kommunikativa 

syfte formulerats, utifrån den respons som platsannonsen önskar från läsaren. Det 

övergripande kommunikativa syftet är tredelat, vilka relaterar på olika sätt och mer eller 

mindre till de drag som sedan plockats ut. Dragen har analyserats utefter deras pragmatiska 

betydelse och vilket delmål de syftar att uppnå, och i vissa fall har samma stycke ansetts 

realisera två drag. Så är fallet när ex. ett stycke uttrycker ett specifikt krav kopplat till en viss 

arbetsuppgift som tillhör tjänsten. De två dragen delar då plats i tabellredovisningen som kan 

ses längre fram. Dragstrukturen för varje specifik text ställdes sedan upp i tabellformat och 

färgkoordinerades för att kunna jämföras med de andra texterna. Varje drag tilldelades således 

en färg för att en tydlig visuell bild över dragstrukturerna kunde skapas.  
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Strukturen av drag ser med andra ord olika ut för varje specifik text. Vissa drag kan saknas i 

en text och samtidigt förekomma flera gånger i en annan. Vilka drag som anses obligatoriska 

respektive optionella är således annorlunda för olika år. 

 

Denna studie har ett tydligt syfte att undersöka hur genreförändringen för platsannonsen 

generellt, och platsannons för en kommunikatör specifikt, har sett ut över tid och resultaten 

från varje år har därför ställts mot varandra. Intressant i den diskussionen är huruvida man kan 

se någon skillnad gällande vilka drag som är mest vanliga 1997, 2007 och 2017. Hypotesen är 

att resultatet kommer säga något dels om platsannonsen som genre, dels om kommunikatör 

som yrke. 

 

För att utveckla undersökningen vidare analyseras även de retoriska strategierna, eller den 

språkliga utformning, som används i de drag som uttrycker krav (Formella krav och 

Personliga egenskaper). Detta görs dels genom en transitivitetsanalys av processer och 

deltagare, dels genom en analys av de faktiska kraven. De två analyserna är med andra ord en 

del av genreanalysen, men syftar även till att undersöka kommunikatören som yrkesperson i 

tiden.  

 

5.2.3 TRANSITIVITETSANALYS 

Ett sätt att undersöka språket utifrån den ideationella metafunktionen är att genomföra en 

transitivitetsanalys. I en sådan undersöks textens processer, deltagare och omständigheter. 

Processerna delas in i fyra grupper: materiella, mentala, relationella och verbala. De 

materiella processerna ger uttryck för det som sker i den fysiska världen, som ex. att springa 

eller skriva. De mentala processerna realiserar det som sker i medvetandevärlden, ex. att 

tänka eller känna. De relationella processerna uttrycker skeenden i den abstrakta världen, som 

ex. att vara eller finnas. Slutligen, de verbala processerna passar, enligt Holmberg och 

Karlssons indelning, inte direkt in i någon av de nämnda världarna utan rör sig mellan den 

fysiska världen och medvetandevärlden genom ex. att förklara och prata (Holmberg & 

Karlsson, 2013:78f). Till varje processtyp finns tillhörande första- och andradeltagare samt 

omständigheter, vilka visas i tabell 1 nedan.  
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FÖRSTADELTAGARE PROCESSTYP ANDRADELTAGARE 
Aktör Materiell Mål / utsträckning / mottagare 

Bärare / utpekad / den existerande Relationell Attribut / värde 
Upplevare Mental Fenomen 

Talare Verbal Lyssnare / utsaga / talmål 
 

Tabell 1 – Processtyperna och deras deltagare 

 

Processerna rör sig inom flera skikt av den systemisk-funktionella grammatiken. Dels 

realiserar processer betydelser, dels lexikogrammatiska funktioner, och rör sig därmed i 

gränssnittet mellan det semantiska och det lexikogrammatiska skiktet. Processer uttrycks i de 

flesta fall med hjälp av verb, men behöver emellertid inte begränsas till endast denna ordklass. 

En analys av processer är därför inte en kategorisering av verb och dess betydelser, utan man 

bör även ha i åtanke andra sätt processerna kommer till uttryck, bl.a. genom infinita fraser och 

nominaliseringar av verb (Karlsson, 2011:23f). 

 

Inom SFG finns möjligheten att anta flera olika perspektiv på textanalys. Eftersom 

semantiken och lexikogrammatiken är två skilda skikt innebär det att dessa två inte alltid 

stämmer överens med varandra. Vad som menas med det är att en viss semantisk betydelse 

inte realiseras i linje med den lexikogrammatiska formen, vilket sker när ex. en påståendesats 

realiseras som en fråga. Man kan även säga att satsen då uttrycks inkongruent. Diskrepansen 

mellan de två skikten kräver att den som utför analysen bestämmer sig för var vikt kommer att 

läggas: i den betydelse som uttrycks (ovanifrån), i formen som betydelsen uttrycks genom 

(underifrån), eller i den kombination av betydelser som skapas i en viss sats i en viss text (från 

sidan). De olika metafunktionerna tenderar att anta olika fokuspunkter, dock är de inte alltid 

låsta till endast ett enda perspektiv (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:11f). Detta 

ställningstagande krävs även av den som gör en transitivitetsanalys. 

 

5.2.4 TRANSITIVITETSANALYSEN TILLÄMPAD 

I denna analys har processerna i texten samt deras förstadeltagare tagits ut. Analysen 

inkluderar med andra ord varken andradeltagare eller omständigheter. Materialet består av 

dragen Formella krav och Personliga egenskaper, och alltså inte hela texterna. Huruvida 
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endast processkärnor eller alla processer skulle ingå i analysen är en avgränsning som har 

tagits hänsyn till. Valet blev att ta med alla processer av två anledningar. Dels är helheten 

intressant och det vore därför olyckligt att endast ta med processkärnorna. Dels går även 

aktörer i texten förlorade om endast processkärnorna tas med. Därför kommer alla texternas 

processer att redovisas. 

 

Alla processer och deras respektive förstadeltagare har tolkats och kategoriserats. Processerna 

har delats in i materiella, relationella, mentala och verbala processer. Tolkning av 

processerna har utgått från betydelsehållet, där den pragmatiska meningen av processen har 

varit avgörande, snarare än formen. Därför har ex. processen i meningen du brinner för 

utveckling, som även kan tolkas som materiell, analyserats som en mental process, eftersom 

det antas vara synonymt med att ha ett intresse för något, vilket sker inombords. 

 

Förstadeltagarna har delats in i tre kategorier; den sökande, arbetsplatsen och 

övriga/abstrakta. I den första kategorin ingår förstadeltagare som ex. du eller kommunikatör, 

eller andra uttryck som på ett eller annat sätt syftar till den önskade sökanden, 

kommunikatören. I den andra kategorin gäller samma premisser men med syftning till 

arbetsplatsen, t.ex. när pronomenet vi används eller helt enkelt namnet på arbetsplatsen. I den 

sista kategorin ingår de övriga förstadeltagarna. Dessa har sammanförts till en kategori dels 

för att de i många fall är lika varandra, dels för att just denna typ av förstadeltagare ändå inte 

är särskilt intressant för analysen. Det är främst när den sökande uttrycks som förstadeltagare 

som har varit av fokus, eftersom det är i dessa satser man kan se vilken typ av sökande som 

skapas. Analysen består därför även utav en kategorisering av typer av processer med just den 

sökande som förstadeltagare. Statistik har alltså gjorts på typer av processer i dragen som 

helhet, frekvens för varje förstadeltagare samt typer av processer för den sökande som 

förstadeltagare (se tabeller i avsnitt 6.2).  

 

5.2.5 SPRÅKLIG ANALYS AV DEN SÖKANDES EGENSKAPER OCH KOMPETENSER 

I den sista delanalysen görs en närmare språklig analys av de retoriska strategierna i dragen 

Formella krav och Personliga egenskaper. Ett annat sätt att uttrycka det är att man 

undersöker den språkliga utformningen av dragen. Detta sker genom att varje kravställande 
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yttrande kategoriseras först och främst efter om det är ett formellt krav eller ett krav/önskan 

på en personlig egenskap. 

 

Kriterierna för indelningen har utgått från de kriterier som sattes upp i genreanalysen, där 

dragstrukturen lades för samtliga texter. För Formella krav gäller därför yrkesmässiga krav, 

där exempelvis Erfarenhet av liknande arbete och Relevant utbildning kan sorteras in. 

Personliga egenskaper syftar på kvalitéer som inte är yrkesmässiga i sig, men som ändå kan 

bli relevanta i arbetet, som ex. Bekväm vid ett högt tempo och Van vid datorer. Som även i 

genreanalysen av dragstrukturen har det ibland varit svårt att skilja dragen åt och således har 

även en bedömning av de retoriska strategierna stundtals varit komplicerat. Ibland är det inte 

helt tydligt om ett krav tillhör de formella eller de personlighetsmässiga.  

 

Till viss del har denna delanalys vilat på den språkliga analys av värderande texter av Ledin 

(2017), vilken presenteras närmre i avsnitt 4.2.2. Även Handrells (2006) studie av 

adjektivbruk och imageskapande i text har en liknande metodologisk utformning som denna 

analys, där först statistik skapas av resultatet för att sedan ligga till grund för en närmre 

analys. 

 

6. ANALYS & RESULTAT 

I kommande avsnitt kommer den genomförda undersökningens resultat att presenteras. 

Materialet har genomgått tre analyser. Först och främst har en genreanalys i enlighet med 

Bhatias teorier gjorts, där en dragstruktur för genretexten platsannons har tagits fram. Varje 

drag kommer att redovisas var för sig. Vidare har en transitivitetsanalys genomförts på de 

drag där krav på den sökande ställs (Formella krav och Personliga egenskaper). Dragens 

processer och förstadeltagare kommer att redovisas och diskuteras. Slutligen, som en 

förlängning av genreanalysen, har de retoriska strategierna för de kravställande dragen 

analyserats. Där har en distinktion gjorts mellan Formella krav och Personliga egenskaper 

gjorts, för att vidare kunna se vilken typ av sökande som efterfrågas.  
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6.1 PLATSANNONSENS KOMMUNIKATIVA SYFTEN OCH 

SCHEMATISK STRUKTUR 

I det följande presenteras genreanalysen. Först kommer det kommunikativa syftet för genren 

platsannons att presenteras och dess delsyften att redovisas. Vidare följer en redovisning av de 

drag som identifierats i texterna. Först redogörs för de drag som ingår i samtliga texter, följt 

av de drag som saknas i vissa texter, men förekommer i de allra flesta. För en visuell 

överblick över resultatet inkluderas tabeller vilka visar varje platsannons individuella 

dragstruktur för varje år, samt en sammanställning där statistik presenteras mer överskådligt.  

 
6.1.1 KOMMUNIKATIVA SYFTEN 

En platsannons är ett sätt för en arbetsgivare att komma i kontakt med en potentiell ny 

medarbetare. Det är samtidigt ett sätt för en arbetssökande att hitta en ny tjänst. 

Grundläggande delar för platsannons är dels att det finns en tjänst ledig, dels att det finns ett 

kanal i vilken annonsen kan publiceras. För att undersöka genren platsannonser behöver man 

dock fråga vad den vidare vill uppnå. Vilka kommunikativa syften finns? Denna analys utgår 

från att platsannonsens huvudsakliga kommunikativa syfte är att utlysa en tjänst och få 

lämpliga att söka. För att uppnå detta kan tre delsyften identifieras. De tre syftena går hand i 

hand och kan därför i vissa fall vara svåra att åtskilja. Nedan följer en förklaring av vart och 

ett av dem.  

 

För det första, bör platsannonsen skapa intresse för en tjänst och arbetsplats. För att locka 

potentiella sökande till en tjänst krävs att platsannonsen tydligt informerar om både tjänsten 

och arbetsplatsen. Att ex. informera om vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är en god 

strategi för att locka sökande, samtidigt som det även tydliggör vilka som inte bör söka. 

Arbetsplatsen bör även framställa sin organisation på ett sätt som skapar intresse, samt tydligt 

informerar om ex. den värdegrund som finns. 

För det andra, bör platsannonsen även sträva efter att initiera kontakt mellan den 

sökande och arbetsplatsen. Detta sker till viss del genom den förra punkten, att skapa 

intresse hos läsaren, men måste även kompletteras med konkret information om hur man 

faktiskt söker. Kontaktuppgifter och information kring senaste ansökningsdatum och dylikt 

behövs för att detta mål ska nås. 
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Slutligen, ingår det i platsannonsens kommunikativa syfte att beskriva ömsesidiga 

förväntningar. Detta realiseras genom att både de formella kraven på den sökande lyfts 

tillsammans med de personliga egenskaperna som efterfrågas. Vidare bör platsannonsen även 

visa vad arbetsplatsen erbjuder den sökande, delvis i form av arbetsuppgifter, men även andra 

förmåner. 

 

6.1.2 SCHEMATISK STRUKTUR 

I det följande redogörs det för de drag som identifierats i platsannonserna. Först visas 

övergripande resultat för alla tre undersökningsår. Såväl de obligatoriska som de optionella 

dragen presenteras. Samtliga drag presenteras sedan var för sig och kopplas till de 

kommunikativa syftena. Slutligen redovisas en utvald platsannons från respektive år där varje 

drag i texten är markerat. 

 

  1997 2007 2017 
ARBETSUPPGIFTER 8 8 8 
KONTAKTINFORMATION 8 8 8 
FORMELLA KRAV 8 8 8 
PERSONLIGA EGENSKAPER 8 8 8 
PRAKTISK INFORMATION 6 8 8 
VAD ERBJUDS? 0 1 4 
INFORMATION OM ARB.PLATS 7 4 8 
INTRODUKTION 7 3 6 

 

Tabell 2 – Redovisning av samtliga förekommande drag i platsannonserna 

 

Tabell 2 ovan visar samtliga identifierade drag för platsannonserna, samt i hur många av de 

undersökta texterna de ingår i, totalt åtta texter per år. Som det framgår av resultatet skiftar 

vilka drag som är obligatoriska för genren över tid. Gemensamt för alla år är de fyra översta 

dragen (Arbetsuppgifter, Kontaktinformation, Formella krav, Personliga egenskaper) vilka 

förekommer i samtliga av analystexterna. Vidare kan man även se att antal obligatoriska drag 

ökar över tid. 1997 förekommer endast de fyra nyss nämnda i alla texter, medan det 2007 

även ingår Praktisk information bland de obligatoriska dragen. 2017 utökas dessa ytterligare 
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och även Information om arbetsplatsen kan ses som ett obligatoriskt drag. Vad som även är 

värt att notera är draget Vad erbjuds? som helt saknas i 1997, förekommer endast en gång 

2007 och ökar ytterligare i frekvens 2017 där det förekommer i hälften av texterna. 

 

  1997 2007 2017 
Antal drag totalt 62 66 91 

Snittvärde 7,8 8,3 11,4 
 

Tabell 3 – Antal drag i platsannonserna och snittvärde 

 

Varje analystext har undersökts utifrån vilka drag som realiseras och tabell 3 ovan visar 

resultat av hur många drag som totalt finns i alla texter från respektive år samt vad detta ger 

för snittvärde för drag per text. Vad man tydligt kan se är att antal drag i texterna ökar i takt 

med tiden. Samtidigt ser vi även i tabell 2 att det 2017 finns fler obligatoriska drag än både 

2007 och 1997.  

 

ARBETSUPPGIFTER 

Draget Arbetsuppgifter innehåller information om vilka arbetsuppgifter som ingår i den 

utlysta tjänsten. Emellertid kan realiseringen av detta drag skilja sig åt, dels gällande hur det 

skrivs ut; flytande i texten eller i en punktlista, dels gällande hur specifika arbetsuppgifterna; 

både gällande för den enskilde medarbetaren och för arbetsplatsen i stort. Detta är ett av fyra 

drag som ingår i samtliga texter från alla år; jag anser därför att draget Arbetsuppgifter kan 

tolkas som obligatoriskt för genren platsannonser. Beträffande de kommunikativa syftena 

anser jag draget realisera två stycken: först och främst att skapa intresse för en 

tjänst/arbetsplats men även i viss mån att informera om möjligheter och begränsningar. Det 

första syftet realiseras i draget eftersom det tydligt beskriver vad som innefattas av tjänsten 

både på ett korrekt och intresseväckande sätt. Skulle inte en beskrivning av arbetsuppgifterna 

finnas med, har inte den eventuella sökande särskilt mycket information att grunda sitt beslut 

att söka i. Det andra syftet realiseras samtidigt eftersom en arbetsuppgiftsbeskrivning innebär 

att antal sökande begränsas till endast de som kan känna igen sig i den arbetsbeskrivning som 

uttrycks.  
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KONTAKTINFORMATION 

Kontaktinformation är ett av de minst godtyckliga i denna genreanalys och innehåller precis 

det som namnet säger. Telefonnummer till ansvarig för rekrytering, besöksadress och 

information om fackliga företrädare är typiskt innehåll i detta drag. Likt det förra ingår även 

detta drag i envar av texterna, vilket gör att även det tolkas som obligatoriskt för genren. Det 

är ett av de syften som tydligast realiserar ett specifikt kommunikativt syfte, nämligen att 

sträva efter att initiera kontakt mellan den sökande och arbetsplatsen, eftersom information 

är väsentlig för den sökande för att ens kunna ta kontakt med arbetsplatsen. 

 

FORMELLA KRAV 

Detta drag presenterar de krav den sökande måste möta för tjänsten samt de meriter som 

arbetsplatsen efterfrågar. Det gäller yrkesmässiga färdigheter, som ex. datavana, 

högskoleutbildning eller språkkunskaper. Kriterier för detta drag samt det nästkommande är 

lik den uppdelning mellan objektiva och subjektiva krav som Rahm (2005) utgår från i sin 

genreanalys (se avsnitt 4.1.2). Formella krav realiserar det kommunikativa syftet att beskriva 

ömsesidiga förväntningar, eftersom det tydligt presenterar konkreta krav som måste uppfyllas 

för att kunna söka, vilket begränsar antal sökande. Man kan emellertid även argumentera för 

att det till viss del uppfyller syftet att skapa intresse för en tjänst/arbetsplats eftersom draget 

förklarar vilken typ av sökande som eftersträvas, vilket då lockar vissa sökande som dels 

uppfyller kraven, dels anser att det är kvalitéer de vill bruka på en arbetsplats. 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER  

Draget Personliga egenskaper är snarlikt det förra som uttrycker krav och meriter, vilket även 

detta gör till viss mån. Däremot uttrycker detta drag de kvalitéer som inte är tydligt 

yrkesmässiga, som ex. att man delar de värderingar som organisationen står för eller att man 

som person är engagerad, nyfiken eller inspirerande. En intressant aspekt av detta drag är att 

det endast förekommer ensamt i annonser från 2017. 1997 presenteras detta drag alltid 

tillsammans med Formella krav. 2007 kan det även kombineras med Formella krav, Vad 

erbjuds? eller Introduktion. Genom att beskriva vilka kvalitéer som efterfrågas hos den 

sökande uppfyller detta drag, likt det förra, två kommunikativa syften; beskriva ömsesidiga 

förväntningar och att skapa intresse för en tjänst/arbetsplats. Återigen, eftersom draget 
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förklarar vilken typ av sökande som eftersträvas och vad den måste uppfylla, vilket både visar 

vilka som bör söka och vilka som inte bör söka. Intresse skapas även på samma vis; genom att 

den ideala sökande presenteras så lockas de som kan uppfylla kraven och önskemålen.  

 

PRAKTISK INFORMATION 

Praktisk information är ett relativt godtyckligt begrepp, och detta drag innefattar olika typer 

av information. Inom draget ryms ex. information om hur man ansöker och var arbetsplatsen 

är lokaliserad. Innehållet är med andra ord brett, vilket gör att analysen är tämligen 

skönsmässig. Vad som ytterligare bidrar till att draget är någorlunda problematiskt är det 

faktum att platsannonserna från 2007 och 2017 består av en delvis fast textstruktur, vilket 

snarare kan tillskrivas Platsbankens strukturella uppbyggnad, snarare än genren. I denna 

textstruktur är Praktisk information ett återkommande drag (se exempeltexterna nedan). Man 

kan diskutera om detta på ett sätt skapar en felkälla, eftersom det kan hävdas vara en del av 

Platsbankens stilistik, snarare än ett drag i en genre. Praktisk information är det mest 

frekventa draget sett till alla undersökningstexter, med totalt 47 förekomster i 22 texter. Det 

ingår emellertid inte i alla texter, utan saknas i två av platsannonserna från 1997. Det skiljer 

sig även från de andra dragen eftersom det realiserar alla tre kommunikativa syften. Främst, 

anser jag, används Praktisk information för att initiera kontakt mellan den sökande och 

arbetsplatsen, eftersom väsentlig information gällande hur man ansöker presenteras. 

Samtidigt kan det även användas för att skapa intresse, genom att ex. ge information om 

kontorsplacering. Ömsesidiga förväntningar kan även presenteras genom praktisk 

information, som t.ex. placeringsort och typ av anställning. 

 

VAD ERBJUDS? 

Detta drag innebär att arbetsplatsen i sig eller något arbetsplatsen kan erbjuda presenteras för 

läsaren som en bonus som tjänsten inrymmer. Vad erbjuds? saknas helt i 

undersökningsmaterialet från 1997, men förekommer en respektive fyra gånger i texterna från 

2007 och 2017. Vad erbjuds? realiserar i första hand det kommunikativa syftet att beskriva 

ömsesidiga förväntningar eftersom det tydligt presenterar vilka möjligheter som medföljer 

tjänsten, utöver själva arbetet. Samtidigt används även draget för att skapa intresse för en 
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tjänst/arbetsplats då det säljer in dessa på olika sätt, t.ex. genom att visa vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget, eller mer explicit uttrycka att de:  

 

”erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer 

energi, engagemang och ett modernt synsätt” 
EXEMPEL FRÅN SERNEKES PLATSANNONS, 2017 

 

INFORMATION OM ARBETSPLATSEN 

Information om arbetsplatsen är ett drag som föga förvånande innehåller just information om 

arbetsplatsen som den utlysta tjänsten tillhör. Vilken överordnande myndighet arbetsplatsen 

har eller antal medarbetare på kommunikationsavdelningen är exempel på information som 

ingår i draget, och det visar även bredden på innehållet. Draget ingår i samtliga texter från 

2017, och saknas endast i en text från 1997. Däremot återfinns det endast i hälften av 

platsannonserna från 2007.  

En arbetsplatsbeskrivning uppfyller det kommunikativa syftet att skapa intresse för en 

tjänst eller arbetsplats, av den enkla anledningen att man måste ha information om något för 

att kunna bli intresserad av det. Vet man ingenting om arbetsplatsen är det svårt att känna sig 

manad att söka sig dit.  

 

INTRODUKTION 

Draget Introduktion har något oklara kriterier för vad som bör ingå, utan har snarare, som i 

Källgrens undersökning från 1979, en textbindande funktion och kan fungera som en 

orientering för läsaren. Detta är det enda draget som förekommer som flest gånger 1997. 

Vilket av delsyftena som detta drag kan kopplas till är inte helt självklart, då det snarare 

uppfyller ett syfte gentemot genren som form, snarare än det budskap genren vill förmedla.  

 

6.1.3 EXEMPELTEXTER 

För att ge en tydligare bild över platsannonsens utformning och dess förändring över tid visas 

här nedan en utvald text från vardera år. I varje platsannons finns dess drag markerade, och 

det följer även en tabell som ger en överblick över dragstrukturen för varje text. Exemplen har 
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valts ut med tanke på hur talande de är för respektive år. I varje text ingår samtliga 

obligatoriska och optionella drag som har identifierats för vart och ett av åren. 

 

Platsannonsen från 1997 söker två informatörer till Nacka Kommun och publicerades i 

Dagens Nyheter. 2007 års platsannons kommer från Arbetsförmedlingens arkiv och utlyser en 

tjänst för en informatör hos Försvarsmakten. Även platsannonsen från 2017 kommer från 

Arbetsförmedlingen. I denna söks en kommunikatör till byggföretaget Serneke.  

Bild 1 – Nacka kommuns platsannons från 1997 
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Bild 2 – Sida 1 av Försvarsmaktens platsannons från 2007 
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Bild 3 – Sida 2 av Försvarsmaktens platsannons från 2007 
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Bild 4 – Sida 3 av Försvarsmaktens platsannons från 2007 
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Bild 5 – Sida 1 av Sernekes platsannons från 2017 
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Bild 6 – Sida 2 av Sernekes platsannons från 2017 
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Bild 7 – Sida 3 av Sernekes platsannons från 2017 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA  Ella Schierbeck 
Institutionen för kultur och lärande  HT 2017 
Kommunikatörsprogrammet  C-uppsats, 15 hp 
Svenska C 
 
 

 37 

Tabell 4 – Redovisning av exempeltexternas dragstruktur 

 
Tabell 4 är en sammanställning och grafisk redovisning av de tre exempeltexternas 

dragstruktur. Nacka kommuns platsannons, bild 1, från 1997 innehåller samtliga drag som vid 

den tiden kan klassas som obligatoriska, samt de optionella. En typisk egenskap för 

platsannonserna från 1997 är att många drag kombineras i samma stycke, vilket är fallet för 

nästan hälften av styckena i Nacka kommuns text. Vidare står aldrig draget Personliga 

egenskaper för sig självt utan förekommer alltid i kombination med ett annat. Draget 

Introduktion återfinns i 7 av de 8 undersökta texterna. Det är därför optionellt, eftersom man 

inte finner det i alla texter, emellertid kan man ändå hävda att det är talande och vanligt för 

det undersökningsåret, trots att det inte är obligatoriskt. 

 Exempeltexten från 2007 (bild 2 – 4) är en platsannons för en informatörstjänst hos 

Försvarsmakten. En skillnad mellan platsannonserna från 1997 och 2007 är att det är allt färre 

drag som kombineras i samma stycke. I denna annons kan två sådana kombinationer finnas, 

där den sista (Kontaktinformation och Praktisk information) är återkommande i samtliga 

texter, vilket då snarare kan ses som typiskt för avsändaren (Arbetsförmedlingen) snarare än 

för genren i stort. Denna slutsats blir befogad ytterligare eftersom det även 2017 i samtliga 

annonser finns en tydlig struktur där dragen Kontaktinformation och Praktisk information 

avslutar platsannonsen. Draget Introduktion kan endast hittas i 3 av texterna från 2007, och är 

därför inte längre talande för genren. Däremot är Praktisk information ett drag som 

förekommer totalt 17 gånger i de 8 texterna, vilket innebär att det finns med flera gånger i 

varje text. Att Försvarsmaktens annons innehåller 3 förekomster av Praktisk information gör 

den till ett gott exempel på en typisk platsannons 2007. 
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 Från 2017 har Sernekes platsannons valts ut som exempel (bild 5 – 7). Som tabell 4 

tydligt visar innehåller denna platsannons betydligt många fler drag än både 1997 och 2007, 

vilket är väldigt typiskt för undersökningsåret. Frekvensen av draget Vad erbjuds? ökar 

markant under tidsperioden 2007-2017, från att endast kunna hittas i en annons 2007 till att 

finnas i hälften 2017. Allt färre stycken innehåller flera drag parallellt och texterna blir allt 

längre. Eftersom även platsannonserna från 2017 är tagna från Arbetsförmedlingen finns det 

återkommande mönster som eventuellt snarare bör kopplas till Arbetsförmedlingen som 

avsändare, och Platsbanken som informationskanal, än till genren i sig. 

 

6.2 PLATSANNONSENS SPRÅKLIGA UTFORMNING 

I detta avsnitt presenteras två analyser av den språkliga utformningen av platsannonsens drag 

Formella krav och Personliga egenskaper. Först, redovisas transitivitetsanalysen i tre delar 

som börjar med en redogörelse för texternas alla processer och hur dessa är fördelade över de 

olika typer av processer. Sedan följer en presentation av texternas olika förstadeltagare. 

Slutligen diskuteras specifikt de processer där den sökande står som förstadeltagare, och vad 

detta säger om kommunikatören i tiden. Transitivitetsanalysen följs av den språkliga analysen 

av de retoriska strategier som används i dragen Formella krav och Personliga egenskaper. 

Innehållet i dragen presenteras i varsitt avsnitt där den inre strukturen är kronologisk. Båda 

analyserna har en kort tillhörande sammanfattning där resultatet konkretiseras.  

 

6.2.1 TRANSITIVITETSANALYS: TEXTERNAS PROCESSER 

Tabellerna 5, 6 och 7 nedan visar en sammanställning av alla processer inom varje processtyp 

för respektive år. Vad man först och främst kan se är att totalt antal processer skiljer sig rejält 

åt, framförallt är det 1997 som sticker ut från resterande år. 1997 fanns totalt 74 processer i 

åtta texter, vilket ger ett snitt på ca 9 processer per text. 2007 var siffrorna 122 processer, 

vilket skapar ett snittvärde på drygt 15 processer per text. Slutligen, för 2017 innehöll texterna 

137 processer, vilket ger drygt 17 processer per text. Materialtexterna ökar med andra ord 

betydligt i längd i takt med tiden. Intressant är även att det 1997 förekommer en text som helt 

saknar process, AMF Pension, och i Perido Skills platsannons från 2007 kan endast tre 

processer hittas. Vad man bör minnas är dock att detta gäller dragen Formella krav och 

Personliga egenskaper och att det i andra drag däremot förekommer fler processer.  
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 Tabell 5, 6, 7 – Redovisning av processtyper 1997, 2007, 2017 

 

Den procentuella fördelningen mellan processtyper visas i figur 3 nedan. Resultaten från varje 

år är statistiskt sett väldigt lika. Det finns en klar övervägande del av relationella processer 

varje år, även om det för 1997 gäller något större majoritet. Följt av de relationella 

processerna kommer de materiella, sedan mentala och slutligen verbala. Absolut vanligast 

när det kommer till relationella processer är verben att ha och att vara, i de allra flesta fall i 

en satskonstellation av du har erfarenhet av X eller du är utbildad inom Y. Detta gäller för alla 

tre undersökta år. 
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Figur 3 – Diagram över processtyper 

 

De relationella processerna skapar en statisk text, och i de undersökta texterna gäller även att 

modalitet ofta saknas, vilket i kombination med relationella processer gör att påståenden 

därmed presenteras som självklara. Det finns lite till inget utrymme för förhandling eller 

tolkning gällande kraven som ställs, även om det ibland är möjligt då vissa arbetsgivare 

uttrycker sig i linje med du har relevant högskoleutbildning, vilket då, till viss grad, är öppet 

för tolkning. Detta anser jag man kan tolka som talande för genren platsannonser och det syfte 

denna typ av text har. Platsannonsen önskar dels redogöra för en tjänst och vad den innebär, 

dels uppmana passande sökande till att söka. Genom att presentera information med hjälp av 

relationella processer och därmed uttrycka en relativt fast verklighet är det arbetsgivaren som 

har kontroll över informationen. Denna verklighet är nödvändig både för att tydligt kunna 

redogöra för vad tjänsten innebär, men även för att kunna uppmana rätt person att söka. Om 

det finns utrymme för tolkning av informationen som presenteras kan det leda till att personer 

som inte möter arbetsgivarens krav ändå söker, vilket i sin tur skapar onödigt extraarbete. 

Därför kan de många relationella processerna tolkas som typiska för genren platsannons. 
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6.2.2 TRANSITIVITETSANALYS: TEXTERNAS FÖRSTADELTAGARE 

Förstadeltagarna är uppdelade i tre kategorier, där den första i synnerhet är intressant för 

analysen; den sökande, arbetsgivaren och övriga/abstrakta. Den sökande som förstadeltagare 

realiseras språkligt lite olika men innebär alltid en syftning till den presumtiva sökande. 

Vanligt är ett du-tilltal, ex. Du är självgående men den sökande benämns även annorlunda, 

som ex. i Islamic reliefs platsannons; […] en kunnig och kreativ kommunikatör som är van 

vid […]. Arbetsgivaren uttrycks även den olika men syftar i samtliga fall på den organisation 

eller verksamhet som står bakom platsannonsen, ex. IF Metall förutsätter att […] eller Vi 

söker dig som […]. Slutligen finns kategorin övriga/abstrakta vilken på ett sätt blir en 

uppsamling av deltagare som varken passar in i den första eller den andra kategorin. 

Exempelvis har förstadeltagaren i följande exempel analyserats som del av denna kategori: 

Rollen kräver att […], samma gäller även för detta exempel: Vana vid sökning i databaser är 

en merit. Figur 4 nedan visar den procentuella uppdelningen förstadeltagarna för respektive 

text. 

 

Som figur 4 visar är den sökande som förstadeltagare i klar majoritet för samtliga år, vilket 

även gäller för varje specifik text. 2007 års förstadeltagare skiljer sig något från de övriga 

åren då kategorin Övriga/abstrakta är betydligt större än arbetsgivaren. 1997 är 

Övriga/abstrakta förstadeltagare något vanligare än arbetsgivaren, och för 2017 gäller det 

motsatta. Oavsett är resultatet för vardera år lika varandra då den sökande kontinuerligt är i en 

väldigt tydlig majoritet. Även detta resultat kan kopplas till platsannonsen som genre, då det 

tydligt speglar en viss språklig utformning för de två undersökta dragen.  
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Figur 4 – Diagram över förstadeltagare 

 

6.2.3 TRANSITIVITETSANALYS: DEN SÖKANDES PROCESSER 

Det är nu fastslaget att det inom dragen Formella krav och Personliga egenskaper är främst 

relationella processer och förstadeltagare som syftar på den potentiella sökande. Vidare har 

även vilka processer som främst används tillsammans med förstadeltagaren den sökande 

undersöks. Varje förekomst av Den sökande som förstadeltagare och den tillhörande 

processen noterades och kategoriserades efter processtyp. Tabellerna 8, 9 och 10 nedan visar 

den procentuella uppdelningen mellan processtyperna för varje år.  
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Tabell 8, 9, 10 – Processuppdelning med ”Den sökande” som förstadeltagare 

 

Vad som tydligt framgår av resultatet är igen att relationella processer är dominerande, följt 

av materiella, mentala och slutligen verbala. Majoriteten relationella processer är återigen 

störst i 1997 års texter, och avtar något för varje årtionde. I övrigt är resultaten väldigt lika.  

 

6.2.4 TRANSITIVITETSANALYS: SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis utgörs den största andelen processer av relationella sådana, där verben 

att ha och att vara dominerar i frekvens. Analysen gör ingen djupdykning i modalitet, främst 

för att det inte förekommer särskilt många modalitetsmarkörer, vilket dock är en intressant 

aspekt. Kombinationen av statiska, relationella processer och ingen typ av modalitet skapar 

texter som uttrycker information som är absolut, utan utrymme för förhandling. Resultatet 

skiljer sig inte heller åt nämnvärt mellan undersökningsåren, vilket gör en möjlig tolkning att 

en hög grad relationella processer är en del av genre platsannons. Den språkliga utformningen 

kan också ses som typisk för genren eftersom det spelar väl med platsannonsens 

kommunikativa syfte. Arbetsgivaren behöver tydligt förklara både premisserna för tjänsten 

och vem som uppmanas söka, och rimliga språkliga resurser för det målet är att använda 

relationella processer, i kombination med den sökande som förstadeltagare. Vi kan med andra 

ord genom processer och förstadeltagare se hur genren platsannons ställer krav, med hjälp av 

systemisk-funktionell grammatik. I nästa avsnitt redovisas den del av analysen som kollar 

närmare på vilka krav som faktiskt ställs. 

 

6.2.5 RETORISKA STRATEGIER: KRITERIER OCH AVVÄGNINGAR 

I avsnitt 6.1.2 presenteras de två drag vars innehåll ligger till grunden för denna analys, 

Formella krav och Personliga egenskaper. Dragen byggs upp av retoriska strategier, en viss 

språklig utformning, och syftet med denna analys är att se hur denna språkliga utformning ser 

ut. Detta görs genom att undersöka vilka budskap varje drag förmedlar. De frågor som ligger 
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till grund för denna analys är: på vilket sätt ställs krav på de sökande, och hur framställs den 

sökande i texten? Materialet har analyserats sats för sats, där budskapen har tolkats 

pragmatiskt. För varje drag sattes kriterier upp, i linje med den beskrivning av dragen som 

presenterats ovan, för att kunna tilldela varje budskap en drag. Dessa presenteras i tabell 11 

nedan. 

 

FORMELLA KRAV PERSONLIGA EGENSKAPER 

Utbildning Värdering av person (adjektiv) 

Arbetslivserfarenhet Intressen 

Teknisk kunskap Värderingar 

  Språkkompetens 

  Övrigt som den sökande är duktig på 

 

Tabell 11 – Kriterier för Formella krav och Personliga egenskaper 

 

De formella kravens retoriska strategier uttrycker alltså övergripande information om den 

sökandes utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet samt teknisk kunskap. På detaljnivå kan 

dessa strategier uttryckas på olika sätt; utbildning innefattar både på vilken nivå den sökande 

är utbildad, samt inom vilket ämne; arbetslivserfarenhet syftar både till tidigare anställning 

inom samma fält samt kunskap om specifika arbetsuppgifter; teknisk kunskap inbegriper 

färdigheter inom såväl olika tekniska programvaror, som inom fotografi eller illustration. 

 

De retoriska strategierna för de personliga egenskaperna är några fler, och till viss del mer 

specifika, samtidigt mer generella. Med värdering av person menas sådana adjektiv som 

används för att beskriva hur den sökande är, ex. självgående eller initiativtagande. De 

intressen och värderingar som lyfts fram som viktiga räknas även in i denna kategori. Det gör 

även de språkkunskaper den presumtiva sökande besitter. Slutligen är den sista kategorin 

något sånär generell och inbegriper det som arbetsgivaren önskar den sökande är ”duktig” på, 

ex. en duktig skribent eller duktig på layout. 
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6.2.6 RETORISKA STRATEGIER: FORMELLA KRAV 

De formella kravens språkliga utformning har redogjorts för kort i avsnittet ovan. Vidare 

kommer nu varje års vanligast förekommande retoriska strategier att presenteras och 

exemplifieras. Resultatet presenteras enligt år, för att en historisk jämförelse sedan kan 

genomföras. 

 

FORMELLA KRAV 1997 

År 1997 ställs i snitt drygt 3 formella krav på den ideala sökande. Det absolut mest frekventa 

kravet, som även förekommer i samtliga texter, är erfarenhet av liknande arbete. Krav på 

relevant utbildning är det näst vanligaste kravet, dock förekommer detta endast i fem av de 

åtta analystexterna. Vidare lyfts erfarenhet av datorhantering på olika sätt och erfarenhet av 

media och press som de två sista vanliga kraven med fyra respektive tre förekomster. Vidare 

ställs de resterande kraven endast två eller färre gånger och de anses därför för ovanliga för att 

kunna säga något om helheten. Nedan följer exempel på vardera krav från platsannonser från 

1997: 

 

1. Erfarenhet av liknande arbete (8) 

Du har dokumenterad erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. 
FRÅN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS PLATSANNONS 

 

2. Relevant utbildning    (5) 

Du bör ha högskoleutbildning med inriktning på information. 
FRÅN NACKA KOMMUNS PLATSANNONS 

 

3. Erfarenhet av datorhantering (4) 

Vana vid sökning i databaser är en merit. 
FRÅN SVERIGES RIKSDAGS PLATSANNONS 

 

4. Erfarenhet av media och press (3) 

[…] samt ha yrkesmässig insikt i massmedias sätt att arbeta. 
FRÅN SVENSKA EU PROGRAMKONTORETS PLATSANNONS 
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Kommunikatören som söker ett jobb 1997 bör med andra ord främst ha tidigare erfarenhet av 

liknande arbete, utbildning inom ett relevant område samt erfarenhet av att hantera datorer 

och kunskap kring hur dessa fungerar. 

 

FORMELLA KRAV 2007 

Kraven som vanligtvis ställs på en kommunikatör 2007 är liksom 1997 att hen har erfarenhet 

av liknande arbete, relevant utbildning och kunskaper inom digitala kanaler och verktyg. Vad 

som är anmärkningsvärt är dock att kraven ställs fler gånger. Att ha erfarenhet av liknande 

arbete är så pass viktigt 2007 att kravet påpekas flera gånger per text, med totalt 14 

förekomster i åtta texter. I snitt ställs drygt 4 formella krav på den sökande per text, vilket är 

en något högre siffra än för 1997. I det följande redovisas de fyra vanligast kraven med 

tillhörande exempel. 

 

1. Erfarenhet av liknande arbete    (14) 

Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning och informationsarbete. 
FRÅN STUDENTKORTETS PLATSANNONS 

 

2. Relevant utbildning      (6) 

Du har akademisk utbildning, t.ex. informatör, media, journalistik, 

kommunikationsvetenskap eller motsvarande. 
FRÅN STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDES PLATSANNONS 

 

3. Erfarenhet av arbete i digitala kanaler   (5) 

Du kan webbpublicering. 
FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS PLATSANNONS 

 

4. Erfarenhet av olika system och digitala verktyg (4) 

Internet, Powerpoint och övriga Officepaketet behärskar du mycket väl. 
FRÅN NORDNET BANKS PLATSANNONS 
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2007 är det ännu viktigare att den sökande kommunikatören har erfarenhet av liknande arbete. 

Relevant utbildning är fortsatt viktigt men erfarenhet av ”datorer” i allmänhet specificeras nu 

till digitala kanaler och olika system och digitala verktyg. 

 

FORMELLA KRAV 2017 

Av analysmaterialet framkommer det att det år 2017 ställs i snitt 5 formella krav på en 

presumtiv sökande. Nedan visas de mest förekommande kraven samt antal gånger dessa lyfts 

totalt i annonserna. 

 

1. Relevant utbildning        (9) 

Du har relevant utbildning inom media och kommunikation eller motsvarande 

kunskap inhämtad på annat sätt. 
FRÅN FOLKETS HUSBYS PLATSANNONS 

 

2. Erfarenhet av liknande arbete      (8) 

Minst fem års erfarenhet som kommunikatör 

Erfarenhet av att stödja chefer i kommunikationsarbete och coacha andra i 

kommunikativt ledarskap 
FRÅN EKOBROTTSMYNDIGHETENS PLATSANNONS 

 

3. Erfarenhet av liknande verksamhet     (4) 

Har du erfarenhet från arbete i en värderingsstyrd medlemsorganisation är detta 

starkt meriterande. 
FRÅN IF METALLS PLATSANNONS 

 

3.   Erfarenhet av olika system och digitala verktyg   (4) 

[Vi söker dig som] gärna har erfarenhet av PIM och e-handel. 
FRÅN VENUE RETAIL GROUPS PLATSANNONS 
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4.   Erfarenhet av media och press      (3) 

    Har erfarenhet av att hantera media och press. 
    FRÅN ISLAMIC RELIEFS PLATSANNONS 

 

2017 skiftar de två främsta kraven och relevant utbildning blir därmed det viktigaste kravet, 

tätt följt av tidigare erfarenhet av liknande arbete. Ett nytt krav introduceras på topplistan, 

nämligen erfarenhet av liknande verksamhet. Det är även fortsatt viktigt att den sökande har 

erfarenhet av lika system och digitala verktyg. Slutligen bör även den sökande ha erfarenhet 

av att hantera media och press. 

 

Som man kan se av resultatet är de två mest frekventa kraven som ställs på den sökande 

relevant utbildning samt erfarenhet av liknande arbete. Det är även dessa två krav som ställs i 

samtliga platsannonser. Vidare krävs att den sökande även har erfarenhet av liknande 

verksamhet totalt fyra gånger. På delad fjärdeplats finner vi erfarenheter av digitala verktyg 

och av media och press med tre förekomster var. 

 

6.2.7 RETORISKA STRATEGIER: PERSONLIGA EGENSKAPER 

I detta avsnitt presenteras den språkliga utformningen för Personliga egenskaper enligt 

samma struktur som det förra. I vissa fall har olika adjektiv tolkas med samma pragmatiska 

mening och därför kategoriserats som samma. Ett exempel på detta är ex. att både drivande 

och handlingskraftig har kategoriserats som det förstnämnda, eftersom det i min mening 

syftar på samma efterfrågade kvalité. Samma gäller för olika strategier att uttrycka att den 

sökande har talang för att skriva; det kategoriseras genomgående som Duktig skribent. Vissa 

texter lyfter även samma personliga egenskap fler än en gång, och dessa har då räknats två 

gånger. För varje år presenteras återigen de mest frekventa retoriska strategierna och 

exemplifieras. 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER 1997 

Kraven på personliga egenskaper är i snitt något flera än de formella kraven 1997. I regel har 

arbetsgivaren drygt 5 kvalitéer de söker hos en kommunikatör. Nedan lyfts de tre mest 

frekventa upp.  
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1. God samarbetsförmåga  (6) 

En mycket god förmåga att samarbeta med andra […]. 
FRÅN SKOLVERKETS PLATSANNONS 

 

2. Duktig skribent   (5) 

Dessutom är du en duktig skribent som snabbt sätter dig in i olika ämnesområden. 
FRÅN FÖRENADE LIVS PLATSANNONS 

 

2. Drivande     (5) 

Du är en driven, kreativ, lagarbetare […]. 
FRÅN SVENSKA EU PROGRAMKONTORETS PLATSANNONS 

 

Kommunikatören 1997 är en person som har lätt för att samarbeta, är en duktig skribent och 

dessutom drivande i sitt arbete.  
 

PERSONLIGA EGENSKAPER 2007 

År 2007 ökar kraven på personliga egenskaper markant från 1997. I snitt söker arbetsgivarna 

9 personliga egenskaper av den sökande och nedan redovisas de fem oftast förekommande. På 

delad fjärdeplats står egenskaper som lyfts totalt fyra gånger vardera, och värt att notera är att 

ytterligare en egenskap nämns fyra gånger, nämligen god samarbetsförmåga. Eftersom denna 

även exemplifierades i föregående avsnitt har den uteslutits i denna redovisning. 

 

1. Duktig skribent (10) 

Du är en begåvning i att uttrycka Dig i skrift […] 
FRÅN STOCKHOLMS LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDES PLATSANNONS 

 

2. Självständig (7) 

[…] samt kan arbeta såväl självständigt som i grupp. 
FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS PLATSANNONS 
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3. Kunskap om/intresse för verksamheten (6) 

Det är meriterande med kunskap om lärarutbildning.. 
FRÅN STOCKHOLMS UNIVERSITETS PLATSANNONS 

 

4. Flexibel (4) 

[…] vara beredd att arbeta i en flexibel miljö. 
FRÅN STUDENTKORTETS PLATSANNONS 

 

4.   Goda språkkunskaper (4) 

För den här tjänsten ser vi att du behärskar både svenska och engelska mycket väl i 

tal och skrift. 
FRÅN NORDNET BANKS PLATSANNONS 

 

2007 är det än mer viktigt att vara en duktig skribent, men arbetsgivaren eftersöker nu istället 

en självständig kommunikatör som är engagerad i den typ av verksamhet arbetsplatsen 

bedriver. Den sökande bör även vara flexibel och ha goda språkkunskaper i språk utöver 

svenska. 

 

PERSONLIGA EGENSKAPER 2017 

Antal krav på personliga egenskaper fortsätter att öka över tid och 2017 är snittantalet upp i 

11 krav per text. Det ställs med andra ord mer än dubbelt så många krav 2017 som 1997. 

Nedan visas de fem mest frekventa. 

 

1. Självständig (8) 

God förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt. 
FRÅN ISLAMIC RELIEFS PLATSANNONS 

 

2. Goda språkkunskaper (7) 

Du behärskar svenska obehindrat och pratar gärna även engelska, arabiska, tigrinja, 

dari eller persiska. 
FRÅN FOLKETS HUSBYS PLATSANNONS 
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3. God samarbetsförmåga (6) 

För att lyckas med uppgiften tror vi att du trivs i sammanhang där du får samarbeta 

med olika människor […] 
FRÅN VENUE RETAIL GROUPS PLATSANNONS 

 

3. Kunskaper om/intresse för verksamheten (6) 

[Vi söker dig som har:] god förståelse för idéburna organisationer 
FRÅN VÅRDFÖRBUNDETS PLATSANNONS 

 

4.   Bra på att bygga relationer (4) 

Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa goda relationer och bygga 

nätverk. 
FRÅN EKOBROTTSMYNDIGHETENS PLATSANNONS 

 

2017 är kommunikatören i första hand självständig samt har goda språkkunskaper. Vidare bör 

hen även ha lätt för att samarbeta, vara engagerad i verksamheten och slutligen bra på att 

bygga relationer.  

 

6.2.8 RETORISKA STRATEGIER: SAMMANFATTNING 

Resultatredovisningen ovan visar att det finns både skillnader och likheter åren emellan. De 

formella kraven som ställs är lika genom åren, där erfarenhet av liknande arbete, relevant 

utbildning och erfarenhet av arbete med datorer är viktigast. Kraven på personliga egenskaper 

visar däremot mer variation. Den ideala kommunikatören går från att vara en duktig skribent 

med god samarbetsförmåga till en självständig person som har lätt för att skapa nya kontakter. 

 

7. SLUTSATSER & SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt kommer resultaten att sammanfattas för att sedan diskuteras i relation till 

varandra och frågeställningen. Vad i resultatet pekar på en genreförändring och vad menar 
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snarare att genren är konstant? Vidare kommer även en diskussion föras angående hur man 

kan ta denna forskning vidare och vilka andra typer av analyser som vore intressanta. 

 

7.1 HUR GENREN FÖRÄNDRAS 

Resultaten av genreanalysen pekar på en viss förändring i genren. Först och främst visar 

analysen av den schematiska strukturen att flera faktorer skiljer sig åt åren emellan. Texterna 

blir allt längre och innehåller flera typer av drag. Det är även tydligt att antalet obligatoriska 

drag för texterna ökar i takt med tiden. 1997 kan endast 4 obligatoriska drag identifieras, 

medan 2007 och 2017 innehåller 5 respektive 6 obligatoriska drag. Som man kan se i 

exempeltexterna som visar varje texts schematiska dragstruktur (bild 1 – 7) blir draget 

Personliga egenskaper allt mer framträdande och agerar som ett drag för sig 2017, till 

skillnad från både 1997 och 2007 då det alltid kombineras med ett annat. Analysen av den 

schematiska strukturen visar på ytterligare en genreförändring angående draget Vad erbjuds? 

som 1997 inte finns med alls, för att öka till en förekomst 2007 och sedan 4 förekomster i 

2017. Den sökande blir med andra ord i allt högre grad erbjuden något utöver tjänsten, för att 

lockas till tjänsten. Detta kan emellertid tolkas båda utifrån en genreförändring och en 

förändring i kommunikatörsyrket. En rimlig tanke är att det ligger i tiden att som arbetsgivare 

kunna erbjuda en medarbetare mer än bara ett bra arbete. Fina lokaler, friskvårdsbidrag eller 

personliga utvecklingsmöjligheter är dels ett sätt att sticka ut bland andra arbetsplatser, dels är 

det inte särskilt ovanligt längre och därför inte konstigt att det lyfts upp i platsannonsen. 

Samtidigt, kan man även tänka att förändringen i genren beror på en förändring för 

kommunikatörsyrket. Att vara kommunikatör innebär ett större jobb nuförtiden och är i allt 

större utsträckning en ”högre” titel och därför kan faktorer utöver själva tjänsten spela in i ett 

eventuellt beslut att söka en tjänst. Kort uttryckt, att erbjuda något extra utöver ett arbete kan 

göra att kommunikatören anser tjänsten vara ”mödan värd”. I gengäld, kan tänkas, uttrycks 

fler personliga egenskaper åtrådda av arbetsgivaren, vilket jag anser man kan se som ett 

tecken i tiden; att ”branda” sig själv och på ett sätt representera ett personligt varumärke är 

typiskt för 2017, i och med bl.a. sociala medier och en övergripande individualisering. Detta 

resultat återfinns även i Rahms (2005) pilotstudie, som presenteras i avsnitt 4.1.2, att draget 

Subjektiva kvalifikationer blir allt vanligare. En slutsats att dra av detta vill jag därför hävda är 
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en genreförändring, eftersom Rahms material inte undersöker kommunikatörer specifikt, utan 

platsannonser generellt.  

 

7.2 HUR KOMMUNIKATÖREN FÖRÄNDRAS 

Jag kommer här att sammanställa resultatet från den språkliga analysen av Formella krav och 

Personliga egenskaper för att lättare kunna jämför vilken typ av kommunikatör som 

efterfrågas varje år. 

 

1997  Kommunikatören 1997 bör främst ha erfarenhet av liknande arbete men även 

relevant utbildning samt erfarenhet av att hantera datorer och kunskap kring 

hur de fungerar. Som person bör kommunikatören ha lätt för att samarbeta, vara 

en duktig skribent och dessutom drivande.  

 

2007  Tio år senare är det ännu viktigare att den sökande kommunikatören har 

erfarenhet av liknande arbete. Relevant utbildning är fortsatt viktigt men 

erfarenhet av ”datorer” i allmänhet specificeras nu till erfarenhet av arbete i 

digitala kanaler och med olika system och digitala verktyg. Som person är det 

än mer viktigt att vara en duktig skribent, men arbetsgivaren eftersöker nu 

istället en självständig kommunikatör som är engagerad i den typ av 

verksamhet arbetsplatsen bedriver. Den sökande bör även vara flexibel och ha 

goda språkkunskaper i språk utöver svenska. 

 

2017  2017 skiftar de två främsta kraven och relevant utbildning blir därmed det 

viktigaste kravet, tätt följt av erfarenhet av liknande arbete. Ett nytt krav 

introduceras på topplistan, nämligen erfarenhet av liknande verksamhet. Det är 

även fortsatt viktigt att den sökande har erfarenhet av olika system och digitala 

verktyg. Slutligen bör även den sökande ha erfarenhet av att hantera media och 

press. Som person är kommunikatören i första hand självständig samt har goda 

språkkunskaper. Vidare bör hen även ha lätt för att samarbeta, vara 

engagerad i verksamheten och slutligen bra på att bygga relationer.  
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Ett enhetligt resultat från samtliga år är vikten av att en kommunikatör har erfarenhet av 

liknande arbete, relevant utbildning och erfarenhet av digitalt arbete, dock i varierande grad, 

men generellt är de formella kraven relativt lika varandra över åren. Det är snarare de 

personliga egenskaperna som skiljer sig åt. Den tydligaste trenden är att det blir alltmer 

viktigt för arbetsgivaren att den sökande är självständig, på bekostnad av att ha god 

samarbetsförmåga och vara en duktig skribent. Kraven på personliga drag tar också en större 

roll generellt i genren, då det utvecklas från att både 1997 och 2007 alltid kombineras med ett 

annat drag vilket sker när två drag är så sammanflätade i ett stycke att det inte går att dra en 

tydlig gräns, till att 2017 vara ett självständigt drag i de flesta texter. I avsnittet ovan kopplas 

detta till genren som sådan, däremot kan det även tillskrivas förändringen inom 

kommunikationsyrket. Den sociala förändringen gällande branding påverkar både 

platsannonsens textutformning, men även kraven som ställs på en kommunikatör.  

 

Ser man till Helgessons undersökning av platsannonsen är resultatet likt det som framkommer 

i denna studie. Helgesson resonerade att efterfrågan på en växelvis samarbetsvillig och 

självständig sökande kan ha att göra med ett svenskt ideal för en medarbetare. Hon påpekar 

även att dessa egenskaper är universella för många yrken, och det är därför rimligt att 

resultatet är lika trots att hon undersökt många olika branscher. Jag vill däremot hävda att man 

kan dra en koppling till kommunikatörsyrkets utveckling de senaste 20 åren. Från att tidigare 

ha varit en producent av information har kommunikatören idag ett ansvar för just 

kommunikation, på både högre och lägre nivåer. Ledningsgrupper har i allt större utsträckning 

en kommunikatör bland dem och tack vare skiftningen från informatör till kommunikatör 

involverar yrket fler möten människor emellan. Att kommunikatören behöver vara alltmer 

självständig, engagerad i verksamheten, flexibel och ha lätt för att bygga relationer är därför 

rimligt, eftersom yrkesrollen har förändrats åt det hållet. 

 

7.3 VAD HAR INTE FÖRÄNDRATS? 

På samma sätt som man kan tyda en genreförändring i analysen, finns även bevis för att 

genren i viss mån är densamma. Klart tydligast visas detta i transitivitetsanalysen, där 

resultaten från varje år i samtliga delar av analysen är slående lika. De dominerande 

processerna är de relationella och den vanligaste förstadeltagaren är den sökande. När 
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processer för just den sökande som förstadeltagare undersöktes visade resultatet tydligt en 

majoritet av relationella processer. Man kan därför hävda att detta språkliga uttryck för texten 

i allmänhet och kravställningen i synnerhet är en del av genren platsannons. En text med 

många relationella processer tolkas generellt som statisk och informationen i den som fast, 

vilket är rimligt med tanke på platsannonsens huvudsakliga kommunikativa syfte; att utlysa 

en tjänst och få lämpliga att söka. Att utlysa en tjänst innebär, främst men inte endast, att 

presentera information om tjänsten och relevant information kring, och för att få lämpliga att 

söka måste fasta krav ställas som inte är förhandlingsbara. För båda dessa mål är relationella 

processer en effektiv språklig resurs. 

 

Vidare finns det ytterligare en aspekt av genren som är sig lik över åren, och det är vissa 

obligatoriska drag; Arbetsuppgifter, Kontaktinformation, Formella krav och Personliga 

egenskaper. I Källgrens undersökning från 1979 identifieras, likt i denna studie, fyra 

huvudkomponenter som ingick i samtliga undersöka texter, Arbetsgivaren, Den lediga 

tjänsten, Den presumtiva sökande och Söksituationen. Jag anser att dagens Arbetsuppgifter, 

Formella krav och Personliga egenskaper kan tolkas som överensstämmande med Källgrens 

Den lediga tjänsten och Den presumtiva sökande. Dessa drag kan därför anses ha varit en 

konstant del av genren platsannons sedan 1979. Även Rahms pilotundersökning från 2005 

visar förekomster av liknande drag i hans undersökta texter, däremot inte i lika stor 

utsträckning eller med lika tydligt material. Till viss grad kan man även diskutera huruvida 

inte Praktisk information kan kopplas ihop med Källgrens Söksituationen, samt Info om 

arbetsplatsen med Arbetsgivaren. Dessa korresponderar inte lika väl som de tidigare nämnda, 

men dragen/innehållskomponenterna innehåller emellertid liknande information och en viss 

koppling går således att dra. På det stora hela är det ändå legitimt att hävda att genren genom 

tiden har en stabilitet gällande dess schematiska struktur när denna undersökning och den 

presenterade tidigare forskningen jämförs.  

 

7.4 FRAMTIDA FORSKNING 

En fråga man kan ställa sig i slutet av en undersökning som är relativt grund, som denna ändå 

är, är hur man vidare kan undersöka forskningsfrågorna. Jag anser att ett större material är 

nödvändigt för att kunna säga något om resultatet med större säkerhet. För att utöka materialet 
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kan man båda inkludera fler undersökningsår samt fler texter per år. Det utvalda materialet för 

denna studie bidrar till begränsningar gällande vilka slutsatser om kan dras. Anledningen 

bakom att endast 8 texter från varje undersökningsår har analyserats beror främst på att det 

inte fanns särskilt många adekvata texter från 1997, vilket då även begränsade resterande år 

då jag önskade att alla år ”bidrog” med lika många texter. Det handlar såklart även om 

tidsbegränsning. Den tilldelade tiden för denna kandidatuppsats (15 hp, m.a.o. halva 

terminen) tillät inte ett större material. Jag har ingen tvekan om att undersökningen och 

därmed resultatet skulle gynnas av en större korpus, emellertid lämnas det arbetet till 

framtiden.  

 

Vad som även är värt att reflektera kring är de använda teorierna och metoderna. För denna 

analys valdes genreanalys eftersom denna ger ett tydligt avgränsat material vilket spelade väl 

med syftet för undersökningen. SFG-analysen anser jag ge en vidare bild av de språkliga 

resurserna som används i texterna, vilket gör att analysen sker på både en strukturell och en 

språklig nivå. Detta var nödvändigt för att kunna svara på de två forskningsfrågorna, där den 

ena är intresserad av att se strukturella drag, och den andra den språkliga utformningen inom 

en definierad del av strukturen.  
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