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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate how an ideal job applicant is described when searching 

real estate janitors and real estate managers in job advertising using a Swedish linguistic perspective. This 

is achieved by looking at how the model reader is constructed i.e. if the ways to describe the two 

occupational groups differ, if the descriptions tend to include or exclude groups of applicants, and if and 

how a relationship is created between the employer and the recipient and if so what kind of relationship. 

The material consists of ten job advertisements where the employer is looking for real estate janitors 

and ten job advertisements where the employer is looking for real estate managers. The choice of method 

for the study is systemic functional grammar, critical discourse analysis and gender coding. Theoretically 

I also start from the systemic functional grammar and the critical discourse analysis, though with an 

emancipatory approach.  

The descriptions of the dream candidates that is created in the ads differ between the two occupations. 

Real estate janitor is a job which requires more practical skills, while the job as a manager requires more 

theoretical skills. The ideal real estate janitor has equal numbers of masculine and feminine qualities. The 

dream candidate is self-propelled, service-oriented and is able to plan the working day in an efficient way. 

Since the employer seems to have a dominant attitude towards the janitor their relationship tends to not 

be very close. 

The ideal dream candidate created for real estate managers is also very self-sufficient, but he or she 

also has a strong internal drive and likes to run projects in combination with a strong sense of 

responsibility. The ideal real estate manager has a little more feminine than masculine qualities. The 

relationship between the employer and the ideal real estate manager is more symmetrical than the 

relationship that is constructed with the ideal real estate manager. 
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1. Inledning och bakgrund  

Brinner du för människor, önskar du ha en nyckelroll som innebär ledarskap och skulle du vilja arbeta 

med att få bevara kända kulturskatter? Eller är du istället en händig problemlösare som inte ger upp? 

Utformandet av platsannonser kräver kreativitet av skribenten för att förmå rätt person till att ens läsa klart 

platsannonsen och dessutom även gå igenom den mentala processen att faktiskt söka tjänsten. De flesta 

av oss kommer någon gång i kontakt med platsannonser när vi letar efter en ny tjänst. En platsannons är 

en typ av brukstext vars syfte är att effektivt kommunicera information om en ledig tjänst och locka rätt 

personer att söka tjänsten. Ibland annonserar arbetsgivarna själva ut en tjänst, ibland tar arbetsgivarna 

hjälp av rekryteringsföretag som skriver annonserna åt dem och hjälper dem med rekryteringsprocessen. 

En rekryteringsprocess kan vara mycket kostsam för ett företag, speciellt vid en felrekrytering. Därför är 

det mycket viktigt att en platsannons tilltalar rätt person. 

Som snart nyexaminerad kommunikatör finner jag det relevant att medvetandegöra hur en modelläsare 

konstrueras då en kommunikatör, beroende på arbetsgivare och arbetsuppgifter, kan bli ombedd att skriva 

platsannonser eller komma med åsikter om hur dessa formuleras. Hur en modelläsare konstrueras i en 

platsannons kan också säga något om skribentens eller företagets medvetna eller omedvetna syn på vem 

som passar för tjänsten. Det handlar inte bara om att matcha den ideale sökande med korrekta 

förkunskaper och rätt utbildning med en viss arbetsgivare. Det gäller att också matcha den ideale sökandes 

intresse med den kultur som bolaget har och representerar. 

I denna studie jämför jag hur de olika modelläsarna konstrueras i platsannonserna för de två 

yrkesgrupperna fastighetsskötare och fastighetschefer. För både fastighetsskötare och fastighetschefer 

krävs ett brett kunnande. En fastighetschefs kompetens kräver dock mer teoretisk utbildningsbakgrund än 

vad en fastighetsskötares kunnande kräver, vilket framkommer i annonserna. 

Såvitt jag kunnat se har inte just fastighets- och byggsektorns platsannonser belysts tidigare utifrån ett 

språkvetenskapligt perspektiv. Fastighets- och byggsektorn är två stora branscher i Sverige som 

sysselsätter många men det är svårt att hitta kompetent personal till många av de tjänster som utlyses 

(Fastigo, 2016). Därför är det samhälleligt intressant att tydliggöra hur olika modelläsare inom 

fastighetssektorn konstrueras och därmed eventuellt öka förståelsen för hur kommunikationen i en 

platsannons fungerar för att locka den ideale sökande. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att med hjälp av Systemisk funktionell grammatik (SFG) och språkvetenskaplig 

diskursanalys undersöka hur modelläsaren konstrueras i platsannonser som berör fastighetsskötare och 

fastighetschefer. Mina frågeställningar lyder: 

• Vilka modelläsare konstrueras och skiljer sig modelläsarna åt i de platsannonser som eftersöker 

fastighetsskötare och fastighetschefer?  

• Vilka grupper inkluderas eller exkluderas i texterna? 

• Hur konstrueras relationen mellan arbetsgivaren och den ideale sökande? 

Det analyserade materialet består av 20 stycken platsannonser, tio stycken för respektive yrkesgrupp. De 

modelläsare som urskiljs med hjälp av analysmetoderna blir även jämförda med varandra för att belysa 

eventuella likheter eller olikheter. 

2. Tidigare forskning 

Det finns få större svenska studier gjorda på platsannonser utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv men 

desto fler examensarbeten gjorda av studenter. Jag har därför inspirerats av den kanske mest kända 

svenska avhandlingen inom ämnet, Karin Helgessons avhandling Platsannonsen i tiden, kombinerat med 

en studie gjord i ett danskt forskningsprojekt samt tidigare examensarbeten. Dessa studier presenteras i 

detta avsnitt. 

2.1. Den ideale sökande 

Studierna som exemplifieras i detta avsnitt har på olika sätt undersökt hur den ideale sökande konstrueras 

i platsannonser med SFG och kritisk diskursanalys som teori och metod. I min studie använder jag en 

liknande ansats när jag utfört min egen analys. 

 

Karin Helgesson (2011a) har skrivit en avhandling som heter Platsannonsen i tiden, den enda svenska 

utförda avhandlingen hittills som grundligt undersöker platsannonserna och hur den ideale sökande 

konstrueras i dem utifrån flera olika perspektiv. Helgesson påvisar olika teoretiska utgångspunkter och 

metoder gällande genreanalys och diskursanalys. För att genomföra de grammatiska analyserna har 

Helgesson tagit ansats genom att använda sig av Svenska Akademiens Grammatik (SAG). I sin studie har 

Helgesson undersökt förändringsmönster i sammanlagt 2 746 orubricerade platsannonser mellan åren 

1955–2005 hämtade från Dagens Nyheter (DN). Det hon framförallt har undersökt är om och i så fall hur 

rådande samhällsförändringar kan kopplas ihop med eventuella förändringar inom platsannonsgenren 

över tid utifrån annonsernas uppbyggnad, visuella förändringar och textutformning. Hon har vidare 
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undersökt hur både en ideal sökande och arbetsgivaren konstrueras respektive hur kravställande 

konstrueras genom interpersonella språkhandlingar (Helgesson 2011a:2–3, 204). De stycken som 

framförallt är relevanta för min studie är de delar ur Helgessons forskning som speglar hur den ideale 

sökande konstrueras på olika sätt och hur hon har undersökt kravställandet. Jag utgår dock ifrån SFG 

istället för SAG som metod. 

 Med begreppet den ideale sökande menas en konstruktion i texten som en verklig kandidat kan känna 

igen sig i. Denna konstruerade idealsökande speglar samtidens värderingar om hur den perfekta 

kandidaten ska vara. Helgesson beskriver bl.a. att Björkvall (2003, se Helgesson 2011a:191) och Nord 

(2008, se Helgesson 2011a:191) förklarar denna textuella konstruktion genom begreppet modelläsare. 

Begreppet modelläsare realiserar därmed en förklaring hur det i texter skapas sociala identiteter som den 

reella mottagaren kan förhålla sig till och eventuellt identifiera sig med (Helgesson 2011a:191). Den ideale 

sökande eller modelläsaren är den tilltänkta läsaren som skribenten konstruerar i texten och som är tänkt 

att ta till sig av textens budskap.  Jag kommer i min studie att låna Helgessons begrepp den ideale sökande 

för att hänvisa till den modelläsare som beskrivs i platsannonserna. 

Helgesson visade att de vanligaste orden som konstruerade den ideale sökande under åren 1955 till 

1995 var framförallt ord som börjar med samarbets* och självständ*. Under 2000-talet efterfrågas 

fortfarande samarbets* som egenskap medan självständ* har hoppat ner några steg på listan och har 

ersatts utav driv* som en mer eftertraktad egenskap (jmf. a.a. 2011a:213–214). Vidare resonerade 

Helgesson kring om detta har att göra med det svenska idealet av en ideal sökandes kvalifikationer samt 

den svenska konsensuskulturen i kombination med arbetsgivarens visioner om den perfekta kandidaten 

(a.a. 2011a:248–249). 

Genom solidaritetsstrategier och respektstrategier (Brown & Levinson 1987 och Norrby 1996, se 

Helgesson 2011a:200) kan man skapa närhet eller distans till läsaren. Utifrån bland annat val av 

tilltalsform, fackuttryck, direkt respektive indirekt uttryckssätt och via modalitet kan en känsla av 

gemenskap eller distansering skapas i texten (Helgesson 2011a:201). Då jag undersöker modalitet och 

grammatiska metaforer i min studie och då jag även för en viss diskussion om artighetsstrategier är detta 

relevant för mig. Den distans eller närhet som skapas gentemot den ideale sökande är likväl relevant för 

hur modelläsaren målas upp i platsannonserna. 

En del som är viktig historiskt sett är intimiseringen som skett genom du-tilltalet som ökat succesivt 

inom det offentliga språket sedan slutet av 1960-talet. Helgesson menar att innan du-tilltalets ingång i den 

offentliga miljön blev vissa texter, t.ex. platsannonser, invecklade, komplicerade och onödigt detaljrika. 

Detta visade sig i form av passiviseringar, nominaliseringar och olika typer av opersonliga 
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meningsuppbyggnader (Helgesson 2011a:147–148). Genom du-tilltalets inträde har därmed en närhet 

skapats med läsaren som inte fanns bakåt i tiden då platsannonserna niade läsaren eller använde 

passivisering som skapade en distans i texten (a.a. 2011a:151). 

Uppmaningar är mycket vanliga inom genren platsannonser. Helgesson (2011a:161) påstår att i ett 

artigt yttrande ska direkta uppmaningar undvikas då dessa kan hota självuppfattningen hos mottagaren, 

istället bör man använda indirekta uppmaningar (modusmetaforer) som en form av artighetsstrategi. Inom 

platsannonsgenren är uppmaningar direkt nödvändiga då avsändaren vill uppmana rätt person att söka 

tjänsten och är därmed genretypiska. Generellt inom platsannonser är du-tilltalet tydligt och 

uppmaningarna vanliga.  

Helgesson analyserar också hur modaliteten i platsannonserna används som en tillgång för att uttrycka 

krav eller önskemål. Kravställande har en mycket viktig roll i platsannonserna då målet är att locka rätt 

kandidater att söka tjänsten. Kravställande kan vara känsligt i sociala sammanhang. Inom vare sig SAG 

eller SFG nämns krav som en språkhandling, Helgesson resonerar huruvida det eventuellt kan tolkas som 

en uppmaning. Hon har dock själv valt att se på krav som en egen språkhandling. Krav kan uttryckas olika 

hårt och kan ibland röra sig i gränslandet mellan krav och önskemål. En modell för krav skulle kunna vara 

att de uttrycks genom huvudsatser med modala hjälpverb som uttrycker krav i olika skalor (Helgesson, 

2011a:204). Både användandet av du-tilltal och arbetsgivarens sätt att uttrycka krav eller önskemål skapar 

en textuell relation till den idealsökande. Helgesson kommer fram till att gemensamt i platsannonserna 

över tid är ett högt användande av deklarativsatser med modala verb. Under 1980- och 90-talen var det 

vanligare jämfört med början av 2000-talet att kravställaren framhävdes i texten och därmed skapade 

dessa texterna en mer personlig relation med den ideale sökande. Under början av 2000-talet syntes ett 

textuellt skifte då kravställandet ofta framställdes genom påståendesatser som saknade modala 

komponenter (a.a. 2011a:242). 

I min studie ser jag till de språkhandlingar, däribland uppmaningar, samt delvis det tilltal som sker i 

texten gentemot modelläsaren. Jag analyserar även modaliteten i texterna, det vill säga hur modaliteten 

skapar en textuell relation mellan avsändare och mottagare. Detta är relevanta byggstenar som både enskilt 

men också utifrån kontexten i relation med varandra skapar en modelläsare textuellt. 

 

Inger Askehave (2010) utförde en kvalitativ studie som handlar om relationen mellan rekryteringsbehovet 

och kommunikationen i samband med rekryteringen inom en bankkedja i Danmark genom 

forskningsprojektet Gender and career i Danmark som hon sammanställt i Communicating leadership. I 

studien använde Askehave sig av kritisk diskursanalys och systemisk funktionell lingvistik för att 
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analysera hur den ideale bankchefen konstrueras i en platsannons. Därefter kompletterade hon med en 

empirisk fältstudie genom att intervjua två fokusgruppsintervjuer med kvinnliga respektive manliga 

anställda på banken. På detta sätt kunde hon ta del av deras reaktioner och tolkningar av platsannonsen.  

Askehave kom i sin textanalys fram till att annonsen beskriver den ideale sökande med en professionell 

identitet, med egenskaper som t.ex. prestationsinriktad, dynamisk, energisk och kunnig. I fokusgrupperna 

blev svaret att det var en man som konstruerades i texterna då respondenterna upplevde att det var 

maskulina egenskaper som beskrevs i annonsen. Den manliga fokusgruppen drog sina slutsatser om att 

vara bankchef utifrån sina erfarenheter att göra affärer och skapa en vinst. Det var det som de såg beskrivas 

i texterna. Den kvinnliga fokusgruppen ansåg att de drog slutsatserna utifrån att det i texten konstruerades 

en ledarskapsidentitet som låg långt ifrån dem själva som chefer utifrån ett fokus i texterna på manliga 

ledarskapsdrag och förebilder istället för kvinnliga kvaliteter och förebilder.   

Askehave påpekar avslutningsvis att hennes studie inte bevisar att män och kvinnor har olika 

ledaregenskaper eller ledarstilar. Hon menar att studien dock är en intressant fallstudie som synliggör en 

motsättning i att banken önskar locka fler kvinnliga ledare, konstruerandet av den ”ideale bankchefen” 

samt hur de kvinnliga respondenterna uppfattar denne. Rekryteringstaktiken fungerar bättre för att 

attrahera manliga sökanden, vilket betyder att banken kan behöva se över sin syn på ledarskap och hur de 

uttrycker denna syn utåt (Askehave 2010:341). 

Liksom Askehave sker min studie med avstamp i den kritiska diskursanalysen i kombination med den 

systemisk funktionella lingvistiken, dock med ett fokus på en annan bransch och utifrån två olika 

yrkesgrupper. Mitt intresse ligger också, likt Askehave, i att generellt avtäcka den ideale sökande och hur 

denne representeras i texten (Askehave 2010:321–322). 

 

Linnea Ilbring (2013) såg i sin språkvetenskapliga C-uppsats Den ideale sökande – En kvalitativ SFG-

analys om hur modalitet realiserar krav och önskemål i platsannonser på hur den ideala arbetssökande 

informatören/kommunikatören ser ut genom att hon analyserade hur denne konstrueras i sex platsannonser 

från ideell, offentlig och privat sektor. Undersökningen byggde teoretiskt på föreställningen att sociala 

identiteter konstrueras i texter. Ilbring har också Helgesson och Askehave som förebilder för sin studie. 

Det finns (som tidigare nämnt) inte många större forskningsprojekt eller avhandlingar rörande 

platsannonser med ett språkvetenskapligt perspektiv, därför faller det sig naturligt att utgå från samma 

forskning men med en annorlunda ansats. 

Ilbring undersökte de kvalifikationer som efterlyses i platsannonserna och dess innehåll. Hon 

undersökte också hur modalitet konstruerar kravställandet eller önskemål som berör den ideale sökande. 
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Inspiration hämtades från Helgesson sätt att använda sig av en SAG-analys men anpassades efter den 

modernare SFG-analysen. Ilbring sorterade först ut de krav och önskemål som fanns i annonserna och 

därefter sorterades de utefter Utbildning, Arbetslivserfarenhet, Kompetenser, Personliga egenskaper. 

Ilbring kom fram till dessa kategorier induktivt genom närläsning av annonserna och menar i sin uppsats 

att innehållet inom dessa kategorier understödjer hur bilden av den ideale sökande konstrueras (Ilbring 

2013:16). Modaliteten delas in i följande kategorier: Kongruent modalitet, subjektiv modalitetsmetafor, 

objektiv modalitetsmetafor. Då Helgesson menade att det inte räcker med att endast se till modaliteten då 

många platsannonser använder sig av andra typer av uttryck för att ställa olika typer av krav valde även 

Ilbring att se till vilka processtyper som används i texterna. Ilbring utförde dock inte en fullskalig 

transitivitetsanalys, utan kompletterade med att se till processerna i de satser som modalitet saknas.  I min 

studie har jag inspirerats av Ilbrings sätt att analysera kravställande och önskemål som berör den ideale 

sökande utifrån ett interpersonellt perspektiv med ideationella inslag, då det är ett tydligt sätt att synliggöra 

den ideale sökande i texterna (Ilbring 2013:18).  

Ilbrings studie visar på en ideal sökande kommunikatör/informatör som är en generalist och innehar en 

högre eftergymnasial utbildning, gärna med yrkeserfarenhet som dessutom är driven, självgående, 

prestigelös, initiativrik med en god samarbetsförmåga. Hon kommer även fram till att arbetsgivarna 

övergripande använder en hög modalitet med många ska och måste samt att de lexikala konstruktionerna 

mestadels uttrycks kongruent i platsannonserna. 

2.2. Könskodade platsannonser  

Nedan presenteras två studier där platsannonser kodats och undersökts genom att de har könskodats. 

Undersökningar har en feministisk ansats. Med inspiration av dessa två studier har jag analyserat utvalda 

delar av platsannonserna och könskodat de delar som benämner personliga egenskaper.  

 

Danielle Gaucher, Justin Friesen och Aaron Kay genomförde år 2011 studien Evidence that gendered 

wording in job advertisement exist and sustains gender inequality där de undersökte över 4 000 

platsannonser. I denna studie undersökte forskarna om det går att se könskodning i platsannonser och om 

det i sin tur leder till att kvinnor inte vågar söka till mansdominerade yrken. Hypotesen löd att forskarna 

trodde att de skulle se fler mansdominerat kodade yttringar i platsannonserna för mansdominerade yrken 

jämfört med typiskt kvinnliga yrken. De misstänkte dessutom att detta kan ge en långsiktig effekt genom 

att kvinnor undviker att söka manligt kodade tjänster och därmed långsiktigt inte kommer in i 

mansdominerade branscher. Forskarna analyserade platsannonserna genom att koda formuleringar och 

ord som maskulina eller feminina. Studien baserades på tidigare forskning rörande könsstereotyper om 
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hemmafrurollen och olika yrkesroller (Gaucher, Friesen & Kay 2011:1). Det utformades påhittade 

annonser för olika yrkesgrupper utifrån könsdominans inom dem, baserade på statistik. De fiktiva 

platsannonserna könskodades semantiskt medvetet av forskarna och informanterna fick sedan ´försöka 

avgöra könsfördelningen inom de olika yrkeskategorierna (a.a. 2011:10). Därefter fick informanterna 

uppge vilka av de fiktiva annonser som de hade kunnat tänka sig att besvara. 

Vid kodningen använde forskarna en ordlista som de hade sammanställt. Denna ordlista över 

könskodade ord var baserad på tidigare forskning utifrån den sociala dominansteorin och den sociala 

rollteorin. De utgick från statistik via hemsidor som förmedlar platsannonser utifrån vilka yrkesroller som 

var mans- eller kvinnodominerade (Gaucher, Friesen & Kay 2011:3–4). Genom att räkna och 

sammanställa återkommande ord inom de olika könade yrkesgrupperna sammanställdes listan med 

agentativa ord (t.ex. individualistisk och tävlingsinriktad) och egenskaper (t.ex. ambitiös och emotionell). 

Gaucher, Friesen och Kay låter förstå att detta samstämmer med tidigare gjord forskning som undersökt 

könskodade ord (Newman et al. 2008, se a.a. 2011:5) 

Resultaten som presenteras i studien är att de platsannonser som beskrev mansdominerade yrken 

innehöll en högre andel maskulint kodade ord och uttryck jämfört med platsannonser för 

kvinnodominerade yrkesgrupper. Därmed synliggjordes att platsannonserna som undersöktes var 

könskodade. Däremot var det ingen numerär skillnad mellan mans- och kvinnodominerade yrken i 

användandet av feminint kodade ord och uttryck. Forskarna anser sig ha visat att användandet av feminin 

könskodning inte enbart är ett resultat av människors uppfattning om egenskaper som råder i traditionellt 

kvinnliga eller manliga yrken. De arbetsplatser vars platsannonser hade en större del maskulina ord och 

uttryck trodde informanterna att det arbetade mestadels män på och vice versa. Forskarnas hypotes om att 

kvinnor var mindre benägna att tro sig kunna arbeta där platsannonserna hade fler maskulint kodade ord 

och uttryck än feminint kodade visade sig att stämma.  

 

Sara Lindmark och Jessica Sundin (2013) genomförde i sitt examensarbete inom pedagogik, med 

inriktning mot personal- och arbetsgivarfrågor, en diskursanalys där de undersökte om platsannonser är 

könskodade eller inte och, om så var fallet, på vilket sätt det kom till uttryck i texten.  De undersökte om 

fenomenet eventuellt skulle kunna bidra till att en del yrkeskategorier ännu är mans- eller 

kvinnodominerade. Denna uppsats heter Den könskodade jobbannonsen - En diskursanalys av 

jobbannonser för kvinnodominerade och mansdominerade yrken. 

Lindmark och Sundin valde ut de tre yrken ut med högst andel män och kvinnor utifrån SCB:s statistik 

år 2012. 60 stycken platsannonser undersöktes, 10 stycken från varje yrkesgrupp. I denna studie utformade 
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Lindmark och Sundin en mall som verktyg för att kunna se om annonserna var könskodade. Mallen är 

baserad på Gaucher, Friesen och Kays (2011) studie som är nämnd ovan. Denna mall översatte Lindmark 

och Sundin till svenska och modifierade utefter deras studies behov. De sammanställde personliga 

egenskaper, kvalifikationer och erfarenheter för yrkesgrupperna. Egenskaperna delades upp i två 

kolumner: tidigare meriter/utbildningskrav och personliga egenskaper. Därefter räknade de hur ofta de 

personliga egenskaperna, kvalifikationerna och erfarenheterna förekom i alla platsannonserna. Antalet ord 

sammanställdes för att sedan räknas om i procent. Arbetsgivarnas erbjudanden och beskrivningar av 

arbetsuppgifterna sammanställdes sedan. Avslutningsvis sammanställdes antal maskulina och feminina 

ord samman med hjälp av ordlistan med könskodade ord. Det noterades också huruvida det tydligt 

formulerades i platsannonserna om företaget strävade mot en jämn könsfördelning (Lindmark & Sundin 

2013:25–27). Lindmark och Sundin kom fram till att könskodning existerar bland platsannonserna och att 

detta visas genom ordval, formuleringar och utformningar av platsannonserna. Detta kan vidare påverka 

om en individ söker tjänsten eller inte. 

Med inspiration av studierna nämnda i detta avsnitt har jag också könskodat de ord och uttryck som 

beskriver fastighetsskötarnas och fastighetschefernas egenskaper i de analyserade platsannonserna. Jag 

har använt mig av deras diskursanalytiska metoder samt tagit hjälp av deras mallar för att ta mig an 

könskodningen, dock har jag fått anpassa mitt sätt att angripa texterna utifrån mitt materials 

förutsättningar. 

3. Teori  

I denna uppsats utgår jag teoretiskt från Norman Faircloughs perspektiv berörande kritisk diskursanalys. 

Jag utgår också från Michael Hallidays perspektiv beträffande systemisk-funktionell grammatik (SFG). I 

detta avsnitt presenteras de teorier som min analys är förankrade inom ytterligare. Jag använder mig 

dessutom av SFG som metod, vilket beskrivs närmre under avsnitt 5. Metod. 

3.1. Kritisk diskursanalys 

Det finns olika typer av diskursanalyser. I denna studie har jag valt att utgå från den kritiska 

diskursanalysen (CDA) som vanligtvis kopplas ihop med språkforskaren Norman Fairclough. CDA som 

teori och metod har vuxit fram ur den kritiska lingvistiken. Inom CDA har man ett övergripande socialt 

perspektiv där man ser på texterna utifrån omgärdande sociala tillämpningar och utifrån samhällsaspekter. 

Ofta belyser diskursanalyser maktstrukturer som kan finnas i texterna. Det finns ett kritiskt utgångsläge 

där man vill blottlägga hur diskurser bildas genom maktrelationer och ideologier samt hur de påverkar 

samhälleligt (Seiler Brylla, Westberg & Wojahn, 2018:15).  Inom CDA intar Fairclough ett dialektiskt 
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förhållningssätt till texten (Fairclough, 1995:27). Med detta menas att texten och kontexten påverkar 

varandra från båda håll. Tyngdpunkten ligger på att se till olika dominansrelationer inom diskurserna 

utifrån sociala praktiker (a.a. 1995:26).  

Jag utgår till stor del från en emancipatorisk kritisk ansats inom diskursanalysen. Genom den 

emancipatoriska ansatsen är ett mål att undersöka och synliggöra texters (eventuellt) dolda betydelser 

(Seiler Brylla, Westberg & Wojahn, 2018:10). Man granskar likaså texter kritiskt utifrån en text- och 

diskursintern nivå. Med en emancipatorisk ansats vill jag visa på eventuella inkonsekvenser eller 

självmotsägelser i texten genom att se på vilket sätt texterna verkar vara övertygande eller manipulerande 

(a.a. 2018:18).  

Fairclough (1995) påstår att diskurser bland annat kan skapa sociala identiteter och relationer. Vi 

upplever delvis verkligheten genom språket. Utifrån språket och dess relation till samhället formas olika 

diskurser. Då den kritiska diskursanalysen belyser detta både genom teori och metod är detta en teoretisk 

utgångspunkt som därmed kan motiveras utifrån dessa faktorer. 

3.2.  Systemisk-funktionell grammatik 

Systemisk-funktionell grammatik (vidare benämnt SFG) är en grammatisk modell och metod men även 

en teori som har sitt fundament i en social språksyn. Initialt utgår man från betydelse och funktion istället 

för formen. Synsättet utgår från lingvisten Michael Hallidays teori i Introduction of functional grammar 

(2004). Hallidays modell bygger på att språkbruket och kontexten är själva utgångspunkten för 

grammatiken, istället för att låta dessa delar endast vara förklaringar till språkliga avvikelser. I och med 

att den teoretiska delen är konstruktivistisk har teorin blivit populär som utgångspunkt inom 

språkforskning som har ett socialt och samhälleligt fokus. Den kritiska diskursanalysen har också sin 

ansats inom SFG (Holmberg & Karlsson, 2015:10–11).  

Inom SFG pratar man om språket i olika skikt: kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska 

uttrycken. Kontexten är det första skiktet, här utgår man från det sammanhang där något sker ur ett socialt 

perspektiv utifrån tre faktorer. När kommunikation sker finns det en relation mellan deltagarna. Vidare 

finns det en verksamhet. Med detta menas de ämnesområden eller domäner som kommunikationen berör 

i sammanhanget. Den tredje faktorn inom kontexten är det kommunikationssätt som kommunikationen 

sker på. Kontextens tre faktorer skapar alltså tillsammans betydelsen (det andra skiktet). Betydelsen 

manifesteras i sin tur lexikogrammatiskt genom fysiska uttryck (det tredje skiktet), exempelvis genom 

ordkombinationer som realiseras genom språkliga ljud och skrivna tecken (Holmberg & Karlsson, 

2015:19–20).  I en platsannonskontext berör verksamheten den arbetsgivare och arbetsplats som söker en 
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ny person till sitt team. Kommunikationssättet blir då själva platsannonsen och relationen skapas som ett 

första steg genom vad platsannonsen förmedlar lexikalt till läsaren som mottagare. 

Språket delas upp i olika metafunktioner (interpersonell, ideationell och textuell) som har överordnade 

funktioner som i sin tur hjälper till med ett ramverk för andra faktiska funktioner I en platsannons kan den 

interpersonella metafunktionen exempelvis säga något om på vilket sätt något uttrycks, hur kravställande 

realiseras och även hur relationen mellan avsändare och mottagare konstrueras. Utifrån den ideationella 

metafunktionen ges den erfarenhetsmässiga och logiska informationen. Denna metafunktion hjälper 

läsaren att förstå sammanhanget genom att koppla samman information utifrån processer, deltagare och 

omständigheter vilket förklara mer i detalj i metodavsnittet. Den textuella metafunktionen har med 

informationsstrukturens uppbyggnad att göra (Holmberg & Karlsson 2015:20–22), i detta fall hur 

platsannonsen formuleras och vilka språkliga strategier som används för att förmedla budskapet. 

Metafunktionerna har parallella skikt med kontexten, betydelsen och lexikogrammatiken, som går i 

varandra. Man kan genom metafunktionerna urskilja hur olika textuella språkliga val kan relateras till 

situationskontexten, som i sin tur speglas i metafunktionerna nämnda ovan. Därmed synliggörs vad 

texterna förmedlar till mottagaren på ett lexikogrammatiskt plan. Detta skapar tillsammans en bild av vad 

platsannonsen förmedlar samt vilken ideal sökande som eftersträvas i rekryteringen. 

SFG är ett resultat av Michael Hallidays vilja att förstå olika processer inom språkutvecklingen både 

på mikro- och makronivå (Holmberg & Karlsson 2015:10). Genom att applicera SFG som teori skapas en 

brygga mellan det teoretiska och det grammatiska, därför kan SFG räknas både som teori och metod. 

Utifrån detta resonemang motiveras därmed att SFG är en lämplig teoretisk ansats att utgå ifrån, i 

kombination med den kritiska diskursanalysen.  

4. Material 

Denna studie har fokus på att jämföra platsannonser för fastighetsskötare och fastighetschefer. Fastighets- 

och byggsektorn är idag stora branscher i Sverige som bidrar mycket till arbetsmarknaden. Dock har 

branschen en stor kandidatbrist och det är därför ofta svårt att få tag i rätt person till de utlysta tjänsterna 

(Fastigo, 2016). Många företag har exempelvis startat olika typer av integrationsprojekt eller samarbetar 

med yrkeshögskolor för att locka fler ett söka sig till fastighets- och byggsektorn.  

Fasticon AB (vidare benämnt som Fasticon) är ett privat, rikstäckande rekryterings- bemannings- och 

interim företag med fokus på fastighets- och byggsektorn. Deras vision är att alla ska ha sitt drömjobb. 

Då Fasticon är en marknadsledande kompetensförsörjare inom fastighetsbranschen och till viss del även 

samhällsbyggnadssektorn (Fasticon, 2018) anser jag mitt val av material är relevant och lämpligt underlag 

för min studie. 
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Mitt materialurval kommer från Fasticons interna webbportal och deras digitala arkiv i databasen, 

därför finns analysmaterialet bifogat både som elektroniska länkar och bilagor. År 2016 köpte Fasticon in 

en ny webbportal, Webcruiter, som innehåller olika typer av internt skriftligt material som samlas i 

portalens digitala arkiv, däribland platsannonser. Därför finns det endast arkiverade annonser i deras 

webbportal från år 2016 och framåt. Då jag arbetar på Fasticon har jag fått deras tillåtelse ta del av det 

material som finns samlat internt. Från början fanns en tanke att jämföra Fasticons annonser med andra 

företags men då branschen är liten ligger det väldigt sällan ute flera annonser från samma företag för 

samma typ av tjänster. Jag hade då behövt kontakta respektive företag för att få flera annonser av dem för 

respektive yrkesgrupp. Detta blev därmed en för tidskrävande process i sammanhanget och det skulle inte 

heller vara säkert att de andra företagen ville delge mig materialet. Valet föll därför till slut på att enbart 

jämföra annonser från Fasticon. Detta motiverar jag med att Fasticon är ett rekryteringsföretag med ett 

brett kundunderlag och därmed representeras en stor bredd av arbetsgivare genom Fasticons 

platsannonser. Fasticons rekryterare skriver annonserna utifrån kundernas olika önskemål gällande 

personliga egenskaper, kvalifikationer etcetera. Därmed skapas olika modelläsare som är formade utifrån 

kundens (arbetsgivarens) önskemål. Min åsikt är att detta ger en rättvis bild när man jämför de olika 

platsannonser med varandra utifrån de två olika tjänsterna. 

Det material jag samlade in till min studie består av tio platsannonser var för yrkesgrupperna 

fastighetsskötare och fastighetschefer. För att inte påverkas av annonsernas innehåll eller vem som hade 

skrivit dem valde jag ut de första annonserna som dök upp på skärmen när jag sökte efter respektive 

yrkesgrupp i webbportalen respektive databasen. Nedan i tabellerna presenteras de företagsnamn som 

annonserat och förekommer i de platsannonser jag har analyserat samt antalet ord per annons i fallande 

ordning räknat utifrån de delarna som analyserats. Detta för att få en visuell överblick av materialets 

omfång.  
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Tabell 1. Antal ord/annons, fastighetsskötare      Tabell 2. Antal ord/annons, fastighetschefer 

 

De analyserade platsannonserna som berör fastighetsskötare innehåller i snitt 241 ord per annons. 

Platsannonsernas som berör fastighetschefer innehåller i snitt 357 ord per annons, vilket delvis beror på 

Konserthusets och Sabis annonser som står ut med särskilt långa texter. Jag återkommer om detta i avsnitt 

6. Analys och resultat.  

Då mitt fokus framförallt ligger på den ideale sökande som konstrueras i texterna har jag valt bort att 

analysera information om vem som är kontaktperson för annonsen och hur man ansöker. Delar i 

platsannonserna som därmed har analyserats är information om arbetsgivaren (om sådan finns), ingressen 

(om en sådan finns), hur själva tjänsten beskrivs, sammanfattning gällande de arbetsuppgifter samt vilka 

kvalifikationer och personliga egenskaper som krävs alternativt önskas av arbetsgivaren. Information om 

arbetsgivaren visar på hur arbetsgivaren framställer sig och därmed vilket typ av bolag den ideale sökande 

eventuellt identifierar sig med, ingressen kan ge inledande ledtrådar till vem som eftersöks, 

tjänstebeskrivningen förklarar vad som eventuellt förväntas av den som ska utföra arbetet, 

sammanfattningen gällande arbetsuppgifter förklarar de arbetsuppgifter som den ideale sökande förväntas 

utföra. De kvalifikationer och personliga egenskaper som beskrivs skapar också en konstruktion av vem 

den ideale sökande är. Denna information i texterna ger en sammanfattande information om vilken ideal 

sökande som konstrueras. 

FASTIGHETSCHEFER ANTAL ORD 

Konserthuset 649 

Sabis 481 

Tranemo kommun 412 

Vision 376 

Trelleborgshem 372 

Simrishamns bostäder 308 

First Camp 294 

Lunds pastorat 270 

Hyltebostäder 239 

Lomma tegelfabrik 165 

TOTALT ANTAL ORD: 3566 

FASTIGHETSSKÖTARE ANTAL ORD 

Corem property groups 359 

Kungl. vetenskapsakademien    317 

Bantorgets Fastighets AB 285 

HEBA Fastighets AB 238 

Celekta fastigheter 215 

MHS Bostäder 215 

Palmung Mellin Fastigheter 211 

Varbergs bostad 209 

Masthugget 201 

Bollebo 160 

TOTALT ANTAL ORD: 2410 
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En orubricerad platsannons är enligt Helgesson (2011a:7) oftast längre än den rubricerade 

platsannonsen och oftast lyser samlande rubriker med sin frånvaro. En rubricerad platsannons har oftast 

en rubrik som sammanfattar information om tjänsten, därmed kan den typen av annonser vara kortare och 

mindre informativ i brödtexten då viss information redan är given via rubriken. Eftersom den orubricerade 

annonsen inte innehåller informativa rubriker är den typen av annonser längre och mer informativa i 

brödtexten. Utifrån denna information tolkar jag det som att de analyserade annonserna i denna studie 

klassas som rubricerade, jämfört med Helgessons orubricerade. De platsannonser jag analyserar har 

informativa rubriker och underrubriker. Detta lär vara en textuell utveckling som skett i samband med 

internets framfart och numera återfinns de flesta platsannonser på internet. I det snabba flödet måste 

företagen fånga läsarens intresse för att synas. 

5. Metod 

I denna studie utför jag en komparativ interpersonell och ideationell analys och en kodning baserad på 

diskursanalys. Jag använder mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Först har texterna närlästs 

och därutöver analyserats textanalytiskt med hjälp av metoder från SFG samt genom en kvantitativ ansats 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.  

Stor del av resultaten redogörs genom löptext men jag redovisar även en del resultat med hjälp av 

tabeller för att tydligare visuellt synliggöra de eventuella skillnader eller likheter som förekommer mellan 

respektive yrkesgrupps platsannonser.   

5.1. Den ideale sökandes konstruktion i texten 

Den interpersonella och den ideationella metafunktionen ses inom SFG som de grundläggande 

metafunktionerna (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:11). När man vill se på relationen mellan skribent 

och läsare talar man om den interpersonella metafunktionen. Genom att se på om texterna innehåller 

information eller aktion och givande eller krävande (a.a. 2015:33–34) skapas en interpersonell betydelse 

som berättar något om texterna och den textuella relation som skapas mellan avsändaren och mottagare. 

En interpersonell analys kan synliggöra de relationer som skapas genom det talade eller skrivna språket 

(a.a. 2015:31). Den ideationella metafunktionen realiserar den erfarenhetsmässiga betydelsen och påvisar 

hur språket kopplas till omvärlden och vår bild av den (Holmberg & Karlsson 2015:73–74). Det som sker 

i sammanhanget realiseras genom processer, detta förklaras närmre i avsnitt 5.1.2. Processer.  

Jag utför i denna studie både en interpersonell och ideationell analys, då dessa kompletterar varandra 

väl för att belysa hur den ideale sökande konstrueras och relationerna mellan avsändaren och 

modelläsaren.  
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5.1.1. Modalitet och språkhandlingar 

I min analys utifrån den interpersonella metafunktionen har jag sett till texternas språkhandlingar och 

modalitet. Språkhandlingar speglar språkliga samspel i texten, därmed skapas relationer mellan avsändare 

och mottagare. Holmberg och Karlsson (2015:37) berättar att det finns fyra sorters språkhandlingar: 

fråga, påstående, uppmaning och erbjudande.  Genom att analysera modalitet och språkhandlingar är 

tanken att kunna urskilja hur bindande kraven eller önskemålen realiseras i texterna gentemot den ideale 

sökande. Det går även att urskilja om det är en närhet eller distans i texten gentemot den. Modaliteten 

bestäms genom att man placerar modala verb (så som kan, bör, måste) eller interpersonella satsadverbial 

(så som kanske, nog, säkert) i fyra betydelseskalor: vanlighet, förpliktelse, sannolikhet och villighet. Dessa 

benämns som modalitetsmarkörer. Därefter sorteras verben in i om vilken grad de tillhör: låg, medelhög, 

hög (Holmberg & Karlsson, 2015:58–60).  

Både språkhandlingar och modalitet kan uttryckas kongruent eller genom grammatiska metaforer. Om 

en språkhandling som t.ex. ett påstående uttrycks grammatiskt korrekt utifrån hur ett påstående är 

uppbyggt skapas en kongruent språkhandling. Om istället ett påstående metaforiskt används för att ställa 

en fråga skapas en grammatisk metafor (Holmberg & Karlsson, 2015: 49), språkhandlingen blir då även 

inkongruent. En annan typ av grammatisk metafor är modalitetsmetaforen, det vill säga uttryckssätt för 

modalitet i ytterligare en sats. Då modalitetens grad beror på bedömning kan man genom 

modalitetsmetaforer mörklägga (objektiv realiseringen) eller understryka (subjektiv realisering) vem som 

gjort bedömningen (a.a. 2015:69). Det finns även modusmetaforer, ett begrepp för de språkhandlingar 

som inte förverkligar den språkhandling som de tillsynes verkar vara utifrån modussystemet (Holmberg 

2011:3). De grammatiska metaforerna kan i sig skapa en distans i texterna då texterna genom metaforerna 

kan uppfattas som svårlästa och otillgängliga (Magnusson 2011:3). 

Kravställandet kan realiseras genom att modaliteten konstrueras kongruent eller subjektivt, alternativt 

objektivt, via grammatiska metaforer (Holmberg 2011:108). En av de slutsatser som Helgesson (2011a, 

2011b) drar utifrån sin analys är att det till stor del går att använda sig av den interpersonella 

metafunktionen genom att se till texternas modalitet. Det går på så vis att urskilja kravställandets olika 

grader men det räcker dock inte hela vägen. Det finns en typ av inpackad modalitet som är likartade de 

objektiva modalitetsmetaforerna men utan det. Kravet eller önskemål framförs istället genom en sats som 

konstrueras genom en relationell process (Helgesson 2011b:128, 134). Vad processer är förklaras i 

avsnittet efter detta. Nedan förklaras de olika varianterna av hur modalitet tar sig uttryck genom 

grammatiska metaforer: 



 

 

15 

 

•    Kongruent modalitet – Modaliteten förmedlas direkt i en sats genom modala verb eller 

satsadverbial. Exempelvis: ”Du får gärna ha ett teknikintresse”. 

•    Subjektiv modalitetsmetafor – Består ideationellt av en mental eller verbal process. De subjektiva 

modalitetsmetaforerna lånar anföringsgrammatiken av processerna. Därmed länkas skribenten 

eller upplevaren i den anförande satsen ihop med bedömningen som kommer senare i satsen. 

Exempelvis: ”Vi ser att du är en kommunikativ person.” 

•    Objektiv modalitetsmetafor – Består ideationellt av en relationell process. Bedömningen framställs 

som en faktisk sanning med hjälp av subjektet det används i första satsen. Därmed döljs den som 

utför bedömningen. Exempelvis: ”Det är önskvärt att du är självgående.” 

När jag genomförde den interpersonella analysen började jag med att närläsa samtliga platsannonser för 

att lära känna materialet. Därefter sorterades modalitetsmarkörer utifrån modala verb, betydelseskala och 

grad. Sedan sammanställdes dessa i grupperingar i varsitt dokument per yrkesgrupp för att få en överblick. 

Vidare kvantifierade jag dem, för att sedan sammanställa de olika modalitetsmarkörerna i tabeller för 

respektive yrkesgrupp. När jag analyserade språkhandlingar gick jag tillväga på ett liknande sätt men 

började med att färgkoda respektive sats beroende på vilken språkhandling de tillhörde. Därefter 

kvantifierades dem och jag sammanställde dem i tabeller utifrån yrkesgrupp. Avslutningsvis analyserades 

modalitetsmarkörerna respektive språkhandlingarna kvalitativt utifrån kontexten. 

5.1.2. Processer 

De olika processerna kan vara materiella (saker som utförs), mentala (när något upplevs), verbala (när 

något sägs) och relationella (handlar om att vara eller ha något) (Karlsson 2011:25). Till de olika 

processerna ansluts deltagare och omständigheter. Deltagarna är de som påverkas av det som händer eller 

som medverkar i situationen. Omständigheter beskriver var, när och hur något händer (Holmberg & 

Karlsson 2015:73).  

Med inspiration av Ilbring (2013:9) som kompletterar sin analys med ett ideationellt inslag använder 

jag mig av en liknande metod för att synliggöra kravställandet tydligare på modelläsaren. Utöver att se till 

de interpersonella aspekterna ser jag, likt Ilbring se till de ideationella processerna i texterna genom att se 

till hur de relationella processerna kan realisera kravställandet i de satser där modalitetsmarkörer saknas. 

Jag kommer inte heller att göra en full transitivitetsanalys, utan använder liksom Ilbring processerna som 

ett komplement för att skapa en bild av den ideale sökande. Till skillnad från Ilbring har jag dock tagit 

hänsyn till samtliga processtyper då jag menar att genom att inkludera alla typer får man en ytterligare 

dimension av hur modelläsaren konstrueras. Jag vill ta hänsyn till en helhetsbild av modelläsaren och inte 

endast själva kravställandet på denne. Därmed har jag sett till hur modaliteten konstrueras genom 
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ideationella processer men också vad de ideationella processerna och övriga processer säger mer om den 

ideale sökande och hur denne konstrueras. 

När jag analyserade processerna närläste jag texterna igen och färgkodade om varje texts satser utifrån 

vilka processer respektive sats tillhörde. Även här kvantifierades de olika typerna ihop per yrkesgrupp 

och sammanställdes i tabeller för att få en tydligare överblick av resultatet, för att därefter analysera 

respektive sats i förhållande till kontexten. 

5.1.3. Kodning av platsannonser  

För att så grundligt som möjligt komplettera den interpersonella och ideationella analysen har jag, med 

utgång från Lindmarks och Sundins studie (2013), analyserat kvantitativt hur den ideale sökande 

framställs vad gäller utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser och personliga egenskaper på ett 

liknande sätt som Lindmark och Sundin gör i sin analys där de använder sig av diskursanalys som metod. 

Dock har jag i denna del uteslutit vad arbetsgivarna erbjuder då information angående detta tas upp i den 

interpersonella analysen som berör språkhandlingar. Därmed anser jag att det inte vore ett motiverat 

komplement till studien utan endast skulle bli ett upprepande resultat. 

Efter ytterligare närläsning av texten har jag skrivit av när varje tema uttrycktes i texten och grupperat 

dem så de stämmer in med respektive rubrik utifrån samma mall som Lindmark och Sundin (2013) 

använder (se bilaga 2). Därefter har jag kvantifierat respektive begrepp och räknat om dem i antal och 

procent samt sammanställt dem i tabeller för respektive yrkesgrupp. Detta var, precis som Lindmark och 

Sundin nämner (2013:26), ett tydligt sätt att sortera de olika teman för att övergripande hålla koll på att 

jag kodade det jag hade för avsikt att koda i denna del av min analys. Utöver detta ser jag övergripande 

över vilka ord som skulle kunna tolkas som maskulina eller feminina utifrån kontexten med hjälp av den 

kodningsmall (se bilaga 1) som Lindmark och Sundin översatt och själva använt sig av i sin studie där de 

i sin tur inspirerats av Gaucher, Friesen och Kay (2011). 

Könskodning är när man ger t.ex. vissa uppgifter, ord eller titlar maskulina eller feminina attribut eller 

betydelser (Appelqvist 2013:73). Könskonstruktionen realiseras genom idéer om vad som är manligt eller 

kvinnligt, kön speglas genom samspel och det känslomässiga förhållandet mellan kvinnor och män. 

Konstruktionen av individernas könsidentitet genereras genom inställning, språk och diverse artefakter. 

De olika nivåerna påvisar bl.a. individernas självständiga övertygelser och identitetsprocesser (Forsberg 

2012:19). I denna studie menar jag med begreppet kön istället den biologiska könstillhörighet som en föds 

med, som man eller kvinna. Ett begrepp som ofta blandas ihop med könsbegreppet är genus, vilket istället 

inbegriper de normer, kännetecken, riktlinjer och föreställningar som tillskrivs individer genom hur de 

konstrueras social (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 
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Framförallt tillskrivs den ideale sökande egenskaper genom adjektiv men också genom vissa satser 

eller meningar, exempelvis trivs med självständigt arbete men även i team, gillar frihet under ansvar, ser 

vad som behöver göras och jag har då tolkat det under att summerande adjektiv (om det var möjligt), 

annars under en summerande sats i tabellen. I nyss nämnda typfall har dessa satser exempelvis räknats 

ihop med adjektivet självständig. 

Jag motiverar detta val av metod med att jag tydligare vill urskilja vilka teman som eventuellt kan 

synliggöras diskursivt och eventuellt skiljer den ideale sökande åt i platsannonserna för respektive 

yrkesgrupp utifrån nämnda teman ovan. Könskodningen som görs med hjälp av diskursanalys ser jag som 

ett komplement till den interpersonella och ideationella analysen för att få en tydligare diskursiv helhet av 

hur den ideale sökande konstrueras. 

6. Analys och resultat  

I detta avsnitt presenteras resultat och analys först gällande de processer som hjälper till att konstruera 

den ideale sökande. Därefter presenteras en modalitetsanalys som visar på modaliteten och kravställandet 

inom de båda yrkesgrupperna. Jag har även analyserat de språkhandlingar som uttrycks i texten och 

avslutningsvis har jag undersökt hur den ideale sökande konstrueras utifrån personliga egenskaper, 

kompetens arbetslivserfarenhet och utbildning i texterna. De personliga egenskaperna har kodats utifrån 

mallen med könskodade ord (bilaga 2). I de tabeller där resultaten redovisas kvantitativt har jag avrundat 

till närmaste decimal. 

6.1. Processerna som konstruerar den ideale sökande 

I detta avsnitt presenterar jag en sammanställning vad de ideationella processerna förmedlar i 

platsannonserna för fastighetsskötare och fastighetschefer. Processerna är en del av hur den ideale sökande 

konstrueras i texterna. De förmedlar vilka krav eller önskemål som ställs, vad hen förväntas utföra på sin 

nya arbetsplats, vad den ideale sökande kan förväntas uppleva och så vidare. Nedan är två tabeller som 

visar på hur många processer av respektive sort som förekommer inom annonserna per yrkesgrupp för att 

ge en överblick hur de förhåller sig i antal och procent till varandra i texterna. Det är värt att nämna att de 

delar i annonserna som saknar subjekt och/eller processer och därmed även processkärna inte har räknats 

in, utan det är de delar med löptext med fullständiga satser som analyserats i denna del.  
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Tabell 3. Processfördelning, fastighetsskötare 

 

Tabell 4. Processfördelning, fastighetschefer 

Generellt om man ser till den procentuella fördelningen av processer är det någorlunda lika i annonserna 

för båda yrkesgrupperna. Mestadels förekommer relationella processer, därefter mentala och materiella 

processer. Allra minst förekommer de verbala processerna. Kravställande och fakta är återkommande i 

platsannonser som genre. Därför är det logiskt att dessa är i majoritet med tanke på att de relationella 

processerna kan ge uttryck både för krav (Helgesson 2011:134) men även är vanliga när fakta presenteras 

eller hur saker förhåller sig (Holmberg & Karlsson 2015:89). I platsannonserna för båda yrkesgrupperna 

är det högst andel relationella, följt av mentala, materiella och minst verbala processer. Dock som synes i 

tabellerna med vissa procentuella skillnader i hur de förhåller sig till varandra i annonserna för 

fastighetsskötare jämfört med fastighetschefer. Skillnaderna ligger dock framförallt i vad dessa processer 

uttrycker semantiskt vilket också analyseras i analysen i detta avsnitt. 

6.1.1. Relationella processer 

Typiska processkärnor som nämns i platsannonserna för båda yrkesgrupperna är verben vara och ha. I de 

annonser där fastighetsskötare eftersökes är får som processkärna tredje vanligast, följt av framförallt 

behöver, äger/ägs, erbjuda/erbjuds och innebär. I platsannonserna för fastighetscheferna är de först 

nämnda processkärnorna i stark majoritet, följt av mestadels finns, får, behöver, erbjuder och innebär. 

Majoriteten av de processer som finns i platsannonserna är relationella, 72,0 % för fastighetsskötare och 

61,8 % för fastighetschefer. 

Relationella processerna kan ge uttryck för kravställande och önskemål (se mer utförligt om detta i 

avsnitt 6.2.2. Förpliktelse), i platsannonsernas fall bland annat gällande utbildning. Se exempel nedan.  

Exempel 1. HEBA Fastighets AB och Celekta Fastigheter 

1) Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning…  

I detta fall konstrueras en relationell process då fokuset ändå ligger på vad den ideale sökande har, alltså 

någon typ av gymnasial eller KY-utbildning. Då modaliteten uttrycks genom en relationell process blir 

kravet högt ställt. Genom att framställa den ideale sökande som självklar och uttrycka verbet i presens 

skapas en öppen förväntan på den ideale sökande att hen ska ha denna utbildning. Med detta uttrycks ett 

FASTIGHETSSKÖTARE RELATIONELL MENTAL MATERIELL VERBAL Totalt: 

Totalt: 116 (72,0 %) 22 (13,7 %) 21 (13,0 %) 2 (1,2 %) 161 (99,9 %) 

FASTIGHETSCHEFER RELATIONELL MENTAL MATERIELL VERBAL Totalt: 

Totalt: 128 (61,8 %) 38 (18,3 %) 34 (16,4 %) 7 (3,4 %) 207 (99,9 %) 
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krav i och med att bilden av den ideale sökande målas upp som självklar. Detta blir ännu tydligare i och 

med att satsen inleds med du som subjekt. Utifrån detta konstrueras en tydlig förväntan hos den ideale 

sökande fastighetsskötaren där hen ska uppfylla kriterierna för att söka, inget förhandlingsutrymme 

skapas i texten.  

En stor skillnad är att i flera annonser som berör fastighetsskötare realiseras dessa krav genom 

relationella processer i flera av annonserna men endast i ett fall som berör fastighetscheferna. Istället 

används språkhandlingen uppmaning i många av platsannonserna som berör cheferna för att skapa 

önskemål eller krav gällande utbildning i flera annonser, vilket jag återkommer till i avsnitt 6.3. 

Språkhandlingar.  

 

Den ideale sökande fastighetschefens personliga egenskaper realiseras genom både mentala och 

relationella processer. Bland de relationella processerna syns skillnader i hur de olika idealsökande 

konstrueras. Fastighetschefernas exempel som berör egenskaper börjar alla med ”Du är…” och sedan 

följer olika typer av personliga egenskaper: 

Exempel 2. Konserthuset. 

2) …trygg i ditt ledarskap, tydlig och föregår med gott exempel samt tar 

ägarskap för frågorna rörande fastigheten. 

Ytterligare egenskaper som nämns är bl.a. ansvarsfull, strukturerad, självgående, serviceinriktad och 

tillmötesgående. Fastighetsskötarna beskrivs ibland med mer fysiska egenskaper och uppblandat med 

andra lexikala konstruktioner: 

Exempel 3. Bollebo, Palmung Mellin Fastigheter och Varbergs bostad 

3) Dessutom är du en händig problemlösare som inte ger upp utan hittar 

nya lösningar.  

Övriga egenskaper som nämns är bl.a. serviceinriktad, självständigt, ha lätt för att kommunicera, empatisk 

och en vilja att själv utvecklas samt utveckla fastighetsbeståndet. Även bland fastighetsskötarna 

förekommer det att man ska vara strukturerad. Likheten är att båda ideal sökande inom respektive 

yrkesgrupp är sina personliga egenskaper. Du-tilltalet gör tilltalet personligt och en närhet i texten skapas 

men genom de relationella processerna skapas ett oinskrivet men starkt, krav som säger att ”du ska vara 

såhär, annars behöver du inte söka”. Båda rollerna kräver en ansvarsfull, strukturerad och serviceinriktad 

person. Skillnaden är att den ideale sökande fastighetschefen har en trygghet i sitt ledarskap och förväntas 

föregå med gott exempel. Någon form av tydlighet krävs men det skrivs inte ut vad som menas med detta. 

Är det tydlighet i kommunikation eller är det något annat som åsyftas? Den ideal sökande fastighetschefen 
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är dessutom en affärsmässig person som kan skapa vinst i verksamheten. I platsannonserna för 

fastighetsskötarna skapas istället en händig ideal sökande som inte ger upp i första taget. Hen är likaså 

kommunikativ både internt och externt, nyfiken på att utvecklas och har en empatisk förmåga. 

 

Ytterligare ett tema som jag sett är att det genom relationella processer konstrueras vad en ideal sökande 

inom båda yrkesgrupper förväntas göra i sin roll. Här urskiljer jag att det förekommer relationella 

processer som berör arbetsuppgifterna för båda yrkesrollerna. Fastighetschefernas arbetsuppgifter är dock 

fler till antalet och många av de arbetsuppgifterna beskrivs även i flera exempel genom uppmaningar, 

vilket jag återkommer till i avsnitt 6.3.2. Påståenden och uppmaningar.  

I platsannonserna som berör fastighetsskötare beskrivs arbetsuppgifterna ofta genom verben är och 

har: 

Exempel 4. Palmung Mellin fastigheter. 

4) Det är ett fritt jobb där du planerar dina dagar utefter vad som är bäst 

för verksamheten. 

 
Exempel 5. Celekta fastigheter AB. 

5) …och du har eget ansvarsområde om ca 200 lägenheter. 

Genom att återkommande och ofta i texterna använda dessa verb i tjänstebeskrivningarna skapas en känsla 

av fakta om hur arbetsdagarna för rätt person kommer att se ut. Begreppet ansvar är återkommande i 

platsannonserna för respektive yrkesgrupp och dock inte som processkärna utan inbäddat i satserna som 

olika ideationella grammatiska metaforer (se exempel 5). Detta sker mer ofta i de annonsera som berör 

fastighetschefer än fastighetsskötare. Generellt ser jag mer en användning av metaforer och idiomatiska 

uttryck i annonserna för fastighetschefer jämfört med fastighetsskötarnas annonser. Något som kan göra 

texten något mer svårtolkad för en flerspråkig person som inte har svenska som första språk (Otterup 

2005:47, Careborg 2010:1). 

Arbetsuppgifterna för övrigt beskrivs som aktiva. Se exempel 6): 

Exempel 6. Bollebo. 
6) På Bollebo är du delaktig i allt från det dagliga arbetet med traditionell 

fastighetsskötsel till att vara med och påverka hur nya fastigheter och större 

ombyggnationer ska se ut. 

 Skillnaden är att istället för en aktör, förstadeltagare i en materiell process (Holmberg & Karlsson 

2015:80), skapas attributiva relationella processer där du är bärare, alltså förstadeltagare i attributiva 

relationella processer och arbetsuppgifterna blir attribut till processerna. Därför skapas samma ideale 

sökande men på olika sätt i de olika processtyperna. 



 

 

21 

 

Av de relationella processer som berör arbetsuppgifterna bland fastighetscheferna som jag hittade 

förekom generellt administrativa uppgifter varvat med mer praktiska göromål: 

Exempel 7. Lomma Tegelfabrik. 
7) Andra viktiga delar i jobbet är förvaltning, fastighetsutveckling, och 

delaktighet vid förvärv. 

Utifrån verbet är i de relationella processerna projiceras fakta som avser de krav en ideal sökande 

förväntas uppfylla. Men då exempelvis jobbet är förstadeltagare i exempel 7) göms den ideale sökande 

undan i texten. Detta skapar en distans gentemot den ideale sökande, då yrkesrollen och inte den 

förväntade idealkandidaten målas upp i texten. 

Även den ideale sökande bland fastighetscheferna förväntas ha en ansvarskänsla för sin roll men en 

skillnad är att som chef har hen även en möjlighet att påverka: 

Exempel1 8. Lomma Tegelfabrik. 
8) I rollen som fastighetschef hos oss har du stor möjlighet att påverka. 

Denna möjlighet nämns inte alls bland fastighetsskötarnas platsannonser.  

Informationen om arbetsgivaren som står i början av flera av annonserna uttrycks mestadels genom 

relationella processer, med några undantag, vilket är vanligt hos informativa texter. Eftersom att det är en 

informativ presentation av arbetsgivaren är det därmed naturligt att den typen av processer är i generell 

majoritet i dessa textstycken. Genom att berätta hur arbetsgivaren är ges fakta till den ideale sökande att 

förhålla sig till. Återkommande i de flesta platsannonserna för båda yrkesgrupperna är att företaget 

presenterar sitt fastighetsbestånd och om bestånden består av bostäder eller kommersiella fastigheter. De 

informerar om var de är belägna, vilket ger information om det är värt att läsa vidare beroende på om läget 

är attraktivt eller inte för en ideal sökande. Många av företagen nämner att de månar om närområden 

utifrån olika sociala aspekter. Generellt berättar arbetsgivarna för övrigt olika saker om sig själva de 

önskar framhäva, oberoende av målgrupp. Jag har dock sett några skillnader där jag tycker mig ana hur 

den ideale sökande delvis speglas i beskrivningarna av arbetsgivarna. I fastighetsskötarnas annonser 

nämns förvaltningen, kunderna och fastigheterna: 

Exempel 9. Palmung Mellin Fastigheter. 
9) Det innebär att förvaltning och utveckling sker i nära samarbete med 

dig som kund. 

Dessa exempel speglar de aktiva arbetsuppgifter som nämnts tidigare. Genom att inte nämna vem som 

sköter förvaltning eller utveckling göms den egentliga förstadeltagaren i texten men underförstått är det 



 

 

22 

 

någon som förväntas sköta förvaltningen: den ideale sökande. I exempel 9) syftar verben innebär och 

sker på ett statiskt tillstånd som gäller hela tiden och därmed blir satserna relationella.  

Inom tjänsten för fastighetschefer berättar arbetsgivaren i några av annonserna att de är i en tillväxtfas 

och/eller hur många medarbetare de har: 

Exempel 10. Hyltebostäder 
10) Idag är vi 27 medarbetare men kommer att bli ytterligare några till 

under 2018… 

I just exempel 10 beskrivs hur dagsläget är men likaså vad som kommer att ske i framtiden. Då de 

beskrivs med relationella ordalag kan texten uppfattas som väldigt säker, att arbetsgivaren vet att detta 

kommer ske i framtiden och den ideale sökande erbjuds att delta på resan. 

Exempel 11. Hyltebostäder. 
11) Som fastighetschef ingår du i ledningsgruppen… 

Verbet ingå skapar en statisk dimensions i texten, något som är självklart, därför ses den ideale sökande 

som en självklar del och statisk del av ledningsgruppen och processen tolkas därmed som relationell. Att 

ingå i ledningsgruppen kräver många ansvarsområden, ytterligare en dimension finns alltså bakom texten 

som omfattar just ansvar och även en möjlighet att påverka organisationen. Fastighetsskötarna ingår också 

i en grupp av kollegor men det förekommer inte lika ofta som bland annonserna för fastighetschefer. Av 

kontexten i annonserna utläser jag dock att den ideale fastighetsskötaren också ingår i ett socialt 

sammanhang, ett lag, som tillsammans genomför olika arbetsuppgifter. Hos fastighetsskötarna skapas 

även ett krav; genom att ingå i denna grupp förväntas den ideale sökande inneha en viss social kompetens 

för att klara av uppgiften. 

6.1.2. Mentala processer 

Andelen mentala processer i platsannonserna är betydligt lägre än andelen relationella processer. Av det 

totala antalet angivna processerna var för fastighetsskötare 13,7 % och för fastighetschefer 18,3 % mentala 

processer, det vill säga den näst vanligaste processtypen i annonserna. Då de mentala processerna ofta är 

processer som har att göra med perception (Holmberg & Karlsson 2015:88) kan detta tyda på att 

arbetsgivarna fäster något mer vikt vid mentala processer hos fastighetschefer än för fastighetsskötare. 

I båda yrkesgruppernas platsannonser återkommer processkärnan ansvarar. I fastighetsskötarnas 

annonser domineras de mentala processerna av processkärnan trivs. Fastighetschefernas annonser har 

även många processkärnor så som känner, vill och skapar. 

Det konstrueras två olika taktiker i texten för att locka den ideale sökande uttryckt genom mentala 

processer. Den ideale sökande bland fastighetscheferna förväntas bli lockad av känslan av samhörighet 
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och att vara frisk, trygg och att uppleva välfärd också på sin fritid. Den ideale sökande verkar även ivrig 

att kunna påverka saker på sin fritid: 

Exempel 12. Tranemo kommun. 
12) Man skapar mötesplatser som möjliggör inflytande och delaktighet i hela 

kommunen. 

I exempel 12) skapas det en mental process utifrån att mötesplatserna verkar vara mentala mötesplatser 

där man möts intellektuellt och därigenom möjliggörs inflytandet och delaktigheten. Detta kan i sig vara 

något man upplever att man har (inflytande) och är en del av (delaktighet). Det kan också vara ett sätt att 

i just denna specifika annons försöka locka den ideale sökande att flytta till en mindre ort som Tranemo 

kommun dit det kan vara svårt att locka sökande. Därmed skapas ett fokus på mentala processer som berör 

privatlivet. 

Den ideale sökande bland fastighetsskötarna verkar istället antas bli lockad av att arbetsgivaren är mån 

om att personalen ska kunna utvecklas i själva yrkesrollen och upplevelsen av trivas med härliga kollegor: 

Exempel 13. HEBA Fastighets AB. 
13) Man månar om att personalen ska vidareutvecklas och trivas i ett glatt och härligt 

arbetsteam. 

Det kan vara värt att nämna att jämförelsevis är HEBA Fastighets AB stationerade i Stockholm, där det 

finns ett större urval av kandidater. Det skulle kunna förklara att fokus mer ligger på yrkesrollen än på 

privatlivet. 

 

Möjligheten att påverka som chef nämndes i föregående avsnitt angående relationella processer. Dessa 

realiseras också genom de många mentala processer som beskriver hur den ideale sökande kommer att 

ingå i ledningsgruppen: 

En skillnad i hur platsannonserna konstruerar den ideale sökande är att den ideale sökande inom båda 

yrkesgrupperna ska trivas på sin nya arbetsplats medan fastighetschefernas förväntade trivsel målas upp 

genom modalitet som ställer ett krav eller önskemål på den ideale sökande. Det finns dock ett undantag 

bland fastighetschefernas annonser där arbetsgivarens upplevelse sätts i första rummet genom en mental 

process: 

Exempel 14. Hyltebostäder. 
14) För att trivas i rollen som fastighetschef tror vi att du är en driven ledare 

som skapar delaktighet och inspirerar andra människor att nå gemensamma 

mål. 
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I exempel 14) ligger inte fokus på den ideale sökandes känslor, utan istället är fokuset på vad arbetsgivaren 

tror sig veta att den ideale sökande har för egenskaper för att trivas i rollen, vilket skapar en distans. Om 

jag jämför med exempel 15) nedan målas vi upp som upplevare i exempel 14) och du är upplevaren i 

exempel 15). Genom att du är förstadeltagare i exempel 15) skapas en närhet i texten med den ideale 

sökande: 

Exempel 15. Bollebo, Palmung Mellin Fastigheter och Varbergs bostad. 

15) Du trivs med hyresgästkontakten… 

När avsändaren talar till det perceptiva i dessa exempel talar avsändaren till den ideale sökandes känslor. 

Det handlar om att hitta någon som tycker om sitt arbete och uppgifterna som medföljer. Genom att 

använda en närhetsstrategi blir texten förtroendeingivande och den ideale sökande kan lättare identifierar 

sig med personlighetsbeskrivningen, förutsatt att hen är rätt sökande. 

De personliga egenskaper som målas upp genom mentala processer skiljer sig åt mellan de två 

yrkesgrupperna. Fastighetsskötarnas personliga önskemål målas endast upp som krav eller önskemål från 

avsändarens håll genom relationella processer, vilket jag nämnt i avsnitt 6.1.1. Relationella processer. 

Fastighetschefernas egenskaper synliggörs också genom vissa relationella processer men även genom 

mentala processer som exemplifieras nedan. 

Exempel 16. Hyltebostäder. 
16) …du tänker strategiskt… 

I detta exempel målas en bild upp av en ideal sökande som har en tänkande yrkesroll, hen är en strateg 

som ser möjligheter och mentalt kan planera och organisera sitt arbete. Att dela värderingar med 

organisationen är en känsla som den ideale sökande förväntas uppleva.  

Exempel 17. Simrishamns bostäder. 
17) …och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. 

I exempel 17) utläses att den ideale sökande fastighetschefen även använder sig av mentala 

processer när hen utför sina arbetsuppgifter. 

Ansvar och samarbete är två mentala processer som förekommer hos båda yrkesgrupperna men i fler 

platsannonser som berör fastighetscheferna (tre stycken) jämfört med fastighetsskötarna (en annons). Jag 

har tolkat dessa som mentala, då jag i dessa specifika fall tolkat från sidan, utifrån den funktionella 

konstruktionen (jmf. Holmberg, Karlsson & Nord 2015:12), i kontexten. I en av 

fastighetsskötarannonserna står det exempelvis:  
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Exempel 18. Bollebo. 
18) ”Du ansvarar för dina fastigheter i ditt bestånd och samarbetar med 

dina kollegor vid behov.” (Bollebo) 

Ansvaret blir en ansvarskänsla som den ideale sökande upplever i dessa exempel. Det som skiljer åt är att 

den ideale sökande för fastighetsskötarna identifierar sig med att ansvara över fysiska ting, det vill säga 

fastigheterna. Fastighetscheferna har däremot ett ansvar över mer abstrakta uppgifter som exempelvis 

ekonomi och kvalitetssäkring.  

Exempel 19. Simrishamns bostäder. 
19) Som fastighetschef hos oss ansvarar du för våra 1 400 bostäder och de 

lokaler på 13 000 kvm vi förvaltar åt Simrishamns Näringslivsutveckling 

AB (SINAB). 

Fastighetscheferna kan alltså ansvara över fastigheter men då ett större ansvarsområde med vilket följer 

en ännu större ansvarskänsla. 

Nedan exemplifieras ett antal typer av mentala processer som förekommer i platsannonserna för 

fastighetschefer men inte i platsannonserna för fastighetsskötare. 

Exempel 20. Hyltebostäder och Konserthuset. 

20) Vi fäster stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang 

Att fästa stor vikt vid något är en inre upplevelse som ingen kan ta ifrån någon. Genom att uttrycka kravet 

genom en mental process förmedlas arbetsgivarens upplevelse och tankar runt anställningssituationen. 

Den ideale sökande behöver inte söka om hen inte uppfyller denna upplevelse och de tankar beträffande 

personlighet och engagemang, vilket skapar ett underförstått krav. 

Exempel 21. Konserthuset. 
21) …och anses vara ett av landets mest framstående exempel på tidens 

nordiska nyklassicism. 

Genom exempel 21) beskrivs Konserthusets byggnad. Att anse något är en mental process då det är något 

som upplevs i tankevärlden. Genom att framhäva att byggnaden anses vara ett framstående exempel verkar 

det som att arbetsgivaren önskar en ideal sökande som ser detta som något positivt och är insatt i den 

kulturella diskurs som Kulturhuset tillhör. Genom att passivisera verbet döljs vem som faktiskt anser detta, 

vilket dock skapar en distans i texten. 

6.1.3. Materiella processer 

Bland processerna var förekomsten av materiella processer i platsannonserna nära nog lika för 

fastighetsskötarna med 13,0 % och fastighetscheferna med 16,4 %. Generellt kan sägas att de materiella 
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processerna i platsannonserna där fastighetschefer eftersöks handlar om avsändaren och själva 

byggnaderna.  

I platsannonserna för båda yrkesgrupperna förekommer söker som processkärna flest gånger i den 

kontext att arbetsgivaren söker en person som kan fylla ut tjänsten. I platsannonserna för fastighetsskötare 

förekommer framförallt att arbetsgivaren förvaltar och att den ideale sökande arbetar med olika saker. I 

de annonser där fastighetschefer efterfrågas återkommer det också att fastigheterna förvaltas av 

arbetsgivaren men även att de bygger en del samt att arbetsgivaren driver olika saker. Skillnaden här är 

att de materiella processerna generellt mestadels kopplas till avsändaren i annonserna för cheferna, medan 

processerna i fler fall kopplas samman med den ideale sökande gällande fastighetsskötarna.  

För fastighetsskötarna berör ett flertal av de materiella processerna den ideale sökande och dennes 

eventuella arbetsuppgifter: 

Exempel 22. Celekta Fastigheter. 
22) Du gör felsökningar/reparationer i allmänna utrymmen såsom 

trapphus, tvättstuga etc. 

Exempel 23) exemplifierar när den mentala processen istället kopplas till avsändaren i annonserna för 

fastighetschefer: 

Exempel 23. Simrishamns bostäder. 
23) Vi bygger årligen ett 30-tal bostäder. 

Dessa skillnader i platsannonserna skapar en generell skillnad i att den ideale sökande konstrueras som 

mer aktiv i rollen som fastighetsskötare där hen genomför felsökningar, reparerar etcetera och 

arbetsgivaren står i bakgrunden och ser på när saker blir gjorda. I fastighetschefernas platsannonser 

konstrueras istället en generell bild av att arbetsgivaren är aktiv när de bl.a. bygger bostäder och driver 

olika verksamheter men de materiella processerna kopplas alltså inte till den ideale sökande. Detta visar 

på en roll där det generellt inte utförs aktivt fysiska arbetsuppgifter. Istället är den ideale sökande 

inkluderad i vi:et som underförstått är att företaget med dess arbetare utför något fysiskt som chefen istället 

övervakar och planerar, vilket också speglas i antalet mentala processer i avsnittet ovan. 

I platsannonserna förekommer det i ungefär hälften av materialen för respektive yrkesgrupp materiella 

processer som berör avsändarens behov av att hitta en ny anställd: 

Exempel 24. Trelleborgshem. 
24) Vi söker en initiativtagande fastighetschef som vill vara med och 

fortsätta utveckla och förvalta vårt fastighetsbestånd. 
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Då arbetsgivaren söker en ny person till tjänsten har jag tolkat det som en aktiv handling där en fysiskt 

eller aktiv handling ligger bakom processen i själva sökandet efter rätt person till rätt plats. Den stora 

skillnaden är att när det kommer till fastighetsskötarna förhåller sig avsändaren relativt kort och de 

personliga egenskaperna beskrivs rätt kortfattat och i mer generella ordalag. I platsannonserna för 

fastighetschefer är det istället generellt mycket personliga egenskaper som tas upp i samband med 

sökandet av den ideale sökande. Skillnaden i vad som eftersöks inom de olika yrkesgrupperna blir tydlig, 

när det gäller fastighetsskötare eftersöks mer allmänt en självständig medarbetare och i de andra 

platsannonserna eftersöks en person med mer driv och en förmåga att få saker att hända. 

Verbet arbeta realiserar också en materiell process, där något fysiskt ofta sker. Denna process 

återkommer flera gånger i annonser som berör båda yrkesgrupperna, i två annonser för fastighetscheferna 

och tre av annonserna för fastighetsskötare. Corem property groups står ut extra mycket, med fem 

materiella processer varav tre innehåller verbet arbeta, se exempelvis följande exempel:   

Exempel 25. Corem Property Groups. 
25) Som fastighetsskötare hos oss arbetar du med att se till så att våra 

fastigheter hålls i gott skick och arbetar med förebyggande underhåll och 

utför akuta åtgärder. 

Detta exempel visar på en fastighetsskötare som arbetar fysiskt. När du är pronomen i satserna skapas i 

dessa texter en funktion där du också är den ideale sökande som därmed associeras med de olika 

processerna som pronomet kopplas ihop med lexikalt (jmf Askehave 2010:322). Den ideale sökande som 

uppfyller rollens krav klarar av ett fysiskt, självständigt arbete och har kunskap berörande 

fastighetsunderhåll etcetera.  

Den ideale sökande som skildras i sin roll som fastighetschef utför istället inte fysiska uppgifter, utan 

ett arbete som kräver tankeverksamhet men fortfarande en aktivitet som förändrar saker långsiktigt. 

Arbetet innebär också mer ansvar, då den ideale sökande underförstått har ett ansvar över hela processen 

från början till slut: 

Exempel 26. First Camp. 
26) Du arbetar med hela processen, från detaljplan till att projektet är 

genomfört och anläggningen öppnar. 

I exempel 27) skapas ett önskemål om att aktivt ha kontakt med personerna i fastigheterna. Utöver att 

aktivt ta kontakt genom att exempelvis ringa eller maila dem, behövs en social kompetens hos den ideale 

fastighetsskötaren utifrån denna handling. 
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Exempel 27. Corem Property Groups. 
27) …och ha löpande kontakt med våra hyresgäster i våra fastigheter i 

Sätra och Skälby. 

I exempel 28) nedan påvisas en materiell process där den ideale fastighetschefen också 

behöver social kompetens. Genom att arbeta nära de andra cheferna och ansvariga behöver 

man kunna samarbeta med andra kollegor väl. 

Exempel 28. First Camp. 
28) Du arbetar nära servicechefer och fastighetsansvariga ute på våra 

destinationer 

Skillnaden är att i exempel 27) berör den sociala kompetensen kontakt externt och i exempel 28) gäller 

den sociala kontakten interna relationer. 

6.1.4. Verbala processer 

Vad gäller de verbala processerna har de gemensamt att de är minst förekommande av de fyra olika 

processtyperna i platsannonserna för respektive yrkesgrupp. Verbala processer är för fastighetsskötare  

1,2 %, vilket motsvarar två gånger och för fastighetschefer 3,4 %, vilket motsvarar sju gånger, av totala 

antalet processer. Även om de inte förekommer ofta, har de verbala processerna en större roll i annonserna 

för fastighetscheferna. I samtliga annonser för båda yrkesgrupperna handlar de verbala processerna om 

att rapportera till VD eller annan chef: 

Exempel 29. Simrishamns bostäder. 
29) Som fastighetschef rapporterar du direkt till VD. 

utom ett exempel i en annons för fastighetschefer där processkärnan istället är uttrycker: 

Exempel 30. Sabis. 
30) Du är smidig i din kommunikation och uttrycker dig väl, både i tal och 

skrift. 

I exempel 29) synliggörs en roll där den ideale sökande har ett ansvar att rapportera vidare verbal 

information till en chef med ytterligare ansvar. Detta tyder på ett samarbete som kräver ett förtroende 

och med det en tillhörande ansvarskänsla hos den ideale sökande att rapportera vad som förväntas 

rapporteras. Att den typen av process förekommer i sju fall av fastighetschefernas annonser och endast i 

två fall av fastighetsskötarnas annonser ger uttryck för att rollen som fastighetschef ofta kräver en 

rapporteringsplikt mot VD eller andra chefer. Denna typ av uppgift är inte lika vanlig för en 

fastighetsskötare. 
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Exempel 30), rörande rollen som fastighetschef, analyserar jag den andra satsen (efter och) som verbal 

då verbet uttrycker förmedlar en bild av en ideal sökande som kan förmedla ett budskap verbalt eller 

skriftligt. Då det i satsen innan nämns att den ideale sökande ska vara kommunikativ och dessa båda 

önskemål om den ideale sökande kopplas samman konstrueras en språkligt uttrycksfull modelläsare. 

Denna typ av process uttrycks inte bland fastighetsskötarna. 

6.1.5. Övergripande sammanfattning 

I samtliga texter realiseras processer utifrån verb och inte utifrån grammatiska metaforer. Detta gör att 

texten uttrycks kongruent och har ett direkt tilltal gentemot den ideale sökande i platsannonserna för 

respektive yrkesgrupp. Däremot skapar antalet relationella processer i platsannonserna ändå en 

distanserade tonalitet mot den ideale sökande (Hallesson 2011:41). 

Den ideale sökande har i båda fallen ett högt krav på sig gällande utbildning i de annonser där detta nämns. 

Dock skiljer det sig åt hur dessa krav realiseras beroende på yrkesgrupp, då fastighetsskötarnas krav 

uttrycks genom relationella processer och fastighetschefernas mer ofta uttrycks genom uppmaningar. 

Vad gäller de personliga egenskaperna är båda ideala sökanden sina egenskaper men det skiljer något 

åt i hur dessa sedan uttrycks genom olika personliga egenskaper som därmed skapar olika idealsökanden. 

Arbetsuppgifterna för fastighetsskötarna beskrivs generellt som mer fysiskt aktiva och för 

fastighetscheferna är dessa mer administrativa. Båda rollerna beskrivs som ansvarsfulla både genom 

relationella och mentala processer men den ideale fastighetschefen har en större möjlighet att påverka 

organisationen och sin egen roll. En skillnad är att fastighetsskötarnas egenskaper realiseras utifrån 

relationella processer, medan fastighetschefernas realiseras både genom relationella och mentala 

processer.  I båda platsannonserna presenteras arbetsgivarna genom en majoritet av relationella processer 

som faktamässigt beskriver arbetsgivaren och vad de gör. Det är alltså inga krav eller önskemål som 

uttrycks i de styckena.  

Bland de mentala processerna kreeras ett fokus på att locka den ideale fastighetsskötaren genom hur 

denne kommer att trivas och fastighetscheferna utifrån deras känsla, vad de vill och kan vara med och 

skapa. Både den ideale fastighetsskötaren och den ideale fastighetschefen tillåts ingå i en gemenskap men 

denna uttrycks mer genom krav gällande den sociala kompetensen i annonserna för fastighetsskötarna. 

Bland de materiella processerna synliggörs framförallt att bland platsannonserna för fastighetsskötare 

realiseras den ideale sökande till stor del av materiella processer. Även arbetsgivaren återges genom att 

använda dessa till viss del. Däremot realiserar de materiella generellt arbetsgivaren och inte den ideale 

sökande i platsannonserna för fastighetscheferna. De materiella processer som dock kan kopplas till den 

ideale fastighetschefen kopplas till arbetsuppgifter som inte är fysiskt, utan mentalt aktiva. 
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De verbala processerna realiserar en roll med rapporteringsplikt till VD eller andra chefer. Då dessa 

processer dock kommer till uttryck i många fler antal annonser som berör chefsrollen jämfört med 

fastighetsskötarrollen påvisas en ideal fastighetschef med en större rapporteringsplikt och därmed också 

ett organisatoriskt ansvar. 

6.2. Kravställande genom modalitet 

I denna del har jag analyserat de modala verben och interpersonella satsadverbialen i texterna samt sorterat 

dessa utefter funktion. Utöver detta har jag sedan graderat dem utifrån skalan låg, medelhög och hög. Jag 

har dessutom tittat på antalet subjektiva, objektiva och kongruenta modalitetsmetaforer. Resultaten 

sammanställs kvantitativt i tabeller och därefter analyserar jag kvalitativt och visar och förklarar utifrån 

exempelutdrag från de analyserade platsannonserna. I första delen kommer jag kvalitativt att gå igenom 

vad jag ser i de analyserade annonserna, för att sedan sammanställa vad jag sett generellt. Nedan är två 

tabeller som övergripande visar hur många andelar av respektive språkhandling som förkom i 

platsannonserna för respektive yrkesgrupp.  

Tabell 5. Fördelning av modalitet, fastighetsskötare 

 

 

 

 

Tabell 6. Fördelning av modalitet, fastighetschefer 

 

 

 

 

Det som sammanfattningsvis framgått i analysen beträffande modalitetsmarkörer är att platsannonserna 

för fastighetsskötare innehåller totalt en mycket hög procentuell andel modalitetsmarkörer av medelhög 

förpliktelse och mycket låg andel av villighetsmodalitet. I endast en annons saknades helt 

modalitetsmarkörer. I platsannonserna för fastighetschefer var det generellt i texten en hög procentuell 

andel modalitetsmarkörer av hög förpliktelse och medelhög villighetsmodalitet samt en låg andel låg och 

medelhög förpliktelse. I tre av dessa annonser saknades helt modalitetsmarkörer. I de analyserade 

Fastighetschef Sannolikhet Förpliktelse Villighet Vanlighet 

Låg 2 (12,5 %) 1 (6,3 %) - - 

Medelhög - 1 (6,3 %) 5 (31,3 %) - 

Hög - 7 (43,8 %) - - 

Fastighetsskötare Sannolikhet Förpliktelse Villighet Vanlighet 

Låg 3 (20,0 %) 2 (13,3 %) - - 

Medelhög - 6 (40,0 %) 1 (6,6 %) - 

Hög - 3 (20,0 %) - - 
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platsannonserna förekom exempel på sannolikhet, villighet och förpliktelse. Inga exempel hittades på 

vanlighet.  

Modalitet är inom språkvetenskapen en grammatisk kategori som berör förhållandet mellan hur någon 

uttrycker sig och förhåller sig till yttrandet. Detta realiseras genom bruket av vissa verb och/eller 

satsadverbial som i sin tur konstruerar modaliteten. I platsannonserna skapar en låg modalitet en 

uppfattning av en något lägre sanningshalt eller trovärdighet i texten och en hög modalitet realiserar 

istället att yttranden uppfattas som mer sanningsenliga eller trovärdiga. Gemensamt för exemplen som 

berör båda yrkesgrupperna är också att den låga modaliteten generellt öppnar upp för förhandling i texten 

mellan avsändaren och mottagare samt delarna med hög modalitet stänger istället för förhandling 

berörande det avhandlade ämnet i satsen (Holmberg & Karlsson 2015:66–69, Holmberg 2011:106–107). 

När jag analyserade platsannonserna noterade jag att bland annonserna för fastighetsskötare var det en 

annons som inte innehöll några modalitetsmarkörer och bland fastighetscheferna var det tre annonser där 

jag noterade samma sak. Istället för modalitetsmarkörer realiseras kraven genom faktiska propositioner i 

dessa platsannonser som i sin tur demonstreras genom relationella processer. Det som uttrycks kan tolkas 

som en faktisk verklighet (Hellspong 1997:134). Dessa uttrycker krav eller önskemål vad gäller den ideale 

sökande beroende på kontexten. Genom att en av tio annonser för den första yrkesgruppen och tre av tio 

annonser för den andra yrkesgruppen saknar modalitetsmarkörer är det ett tecken på att kraven uttrycks 

starkare för fastighetscheferna jämfört med fastighetsskötarna. 

6.2.1. Förpliktelse 

Förpliktelsemodalitet är den vanligast modalitetssorten i platsannonserna för båda yrkesgrupperna och 

förekom i alla tre stegen av skalan låg, medelhög och hög. Den största numerära skillnaden mellan de 

både yrkesgrupperna som jag upptäckte i min analys är att 40,0 % av modalitetsmarkörerna består av 

medelhög grad i platsannonserna för fastighetsskötare och 43,8 % av modalitetsmarkörerna i 

fastighetschefernas platsannonser var av hög förpliktelse. Detta synliggör en större förväntan gällande 

förpliktelse av den ideale sökande fastighetschefen. 

I fastighetschefsannonserna är det många fler exempel på en hög förpliktelsegrad än de andra delarna 

av skalan. Framförallt konstrueras det starka krav som avser vad som behövs för att lyckas med, eller 

trivas i, yrkesrollen. Det syns i följande exempel: 

Exempel 31. Vision. 
31) För att lyckas i din roll som fastighetschef på Vision krävs att du är… 

Ovan är ett exempel, av många liknande meningar, bland annonserna för fastighetscheferna där många 

kongruenta krav uttrycks angående den ideale sökande. I samtliga exempel efterföljs citaten av olika 
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personliga egenskaper. Detta skapar ett stort krav på den ideale sökande att uppfylla kraven på en viss 

personlighetstyp. 

Exempel 32. Konserthuset. 
32) För att du ska trivas och bli framgångsrik i rollen måste du ha en god 

förståelse för verksamheten som bedrivs i huset och ett stort intresse i att 

förvalta den här sortens byggnader. 

Hur fastighetschefernas förväntade trivsel konstrueras exemplifieras genom exempel 32) där verbet måste 

används för att konstruera ett bestämt krav vad gäller den ideale sökandes intresseområden och de 

personliga egenskaperna som krävs för att kunna trivas på arbetsplatsen. Fastighetsskötarnas trivsel målas 

istället upp genom mentala processer, vilket tidigare nämnts i avsnitt 6.1.2. Mentala processer. I exempel 

32) målas den ideale sökande upp som en person med förkunskaper om den estetiska verksamhet som 

bedrivs i byggnaden. Hen ska ha ett stort estetiskt intresse för att komma vidare i anställningsprocessen.  

Just First Camp står ut bland de analyserade platsannonserna då den annonsen innehåller tre exempel 

med hög förpliktelsemodalitet, se också exempel 33). 

Exempel 33. First Camp. 
33) Du behöver vara bra på att organisera, planera ditt arbete… 

Genom att använda många modalitetsmarkörer med hög gradering skapas en ideal sökande som är 

självsäker och kan tolka in sin personlighet och erfarenhet i texten, med andra ord innehar den ideale 

sökande en god självkännedom. Genom att använda detta språkbruk skapas en fastighetschef som är 

självständig och som vet om hen passar i rollen eller ej. Detta är ett exempel på hur avsändaren genom 

texten kan skapa en lexikal tratt där de sökande förhoppningsvis sorterar ut sig själva som ett första steg i 

rekryteringsprocessen. 

I platsannonserna för fastighetsskötare förekommer inga modalitetsformuleringar gällande hur den 

ideale sökande kan trivas eller lyckas i rollen. Däremot förekommer i de annonserna flera exempel som 

berör krav beträffande den ideale sökandes personliga egenskaper, dock mer utifrån avsändarens 

önskemål om en ideal anställd snarare än utifrån egenskaper som behövs för att själv trivas i rollen. 

Exempel 34. Bollebo, Palmung Mellin Fastigheter och Varbergs Bostad. 
34) ...och måste därför vara strukturerad och självständig för att komma 

framåt i ditt arbete. 

Genom att använda måste, som har en hög modalitet, konstrueras en modelläsare som man inte behöver 

hålla i handen. Hen förväntas vara självgående och genom att ansöka till tjänsten känner den ideale 

sökande igen sig i att vara ”strukturerad och självständig”. Det modala verbet måste kan räknas tillhöra 
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både sannolikhet eller förpliktelse. Genom att använda måste skapas underförstått uttryck för att en 

modelläsare kan uppmuntras att söka tjänsten, förutsatt att hen uppfyller avsändarens önskemål. Därmed 

har jag semantiskt tolkat måste som en förpliktelsefunktion i alla tre sammanhangen som ordet uttrycks. 

Då måste konstruerar ett krav som inte är förhandlingsbart har det en hög modalitetsgrad. 

Exempel 35. Corem Property Groups, 
35) Vi ser även att du är tekniskt intresserad och bekväm med att använda 

tekniska hjälpmedel i ditt arbete. 

 
Exempel 36. Palmung Mellin Fastigheter. 
36) Fastigheterna är tekniskt avancerade och du får gärna ha ett tekniskt 

intresse. 

I exemplen ovan, hämtade från platsannonser för fastighetsskötare, är det betydelsefulla skillnader mellan 

de olika meningarna. I exempel 35) uttrycks en hög modalitet genom verbet ser då ordet i detta exempel 

inte kombineras med något satsadverbial (jmf Helgesson 2011b:130). Den subjektiva 

modalitetsmetaforen syftar tillbaka på meningen innan som består av en relationell process utan 

modalitetsmarkörer, vilket tyder på ett kravställande. Jag har tidigare berört kravställande genom 

processer längre fram i uppsatsen, i detta fall bör det ändå nämnas då därmed kontexten konstruerar en 

hög förpliktelsegrad. Om vi istället ser på exempel 36) kombineras verbet får med satsadverbialet gärna, 

därmed skapas en medelhög förpliktelsegrad. ”Fastigheterna är tekniskt avancerade” men det tekniska 

intresset är ändå utifrån kontexten någorlunda förhandlingsbart genom satsadverbialet gärna. De olika 

graderna av modalitet konstruerar sammanfattningsvis en semantisk skillnad. Därmed är det ett krav som 

uttrycks i det ena fallet och i det andra fallet konstrueras ett förhandlingsbart önskemål som uttrycks om 

det tekniska intresset. 

Exempel 37. Bollebo, Palmung Mellin Fastigheter och Varbergs Bostad. 
37) Gärna ha arbetat som fastighetsskötare eller motsvarande. 

Genom den medelhöga förpliktelsegraden utifrån satsadverbialet gärna behöver den sökande inte ha 

arbetat med denna typ av arbete tidigare. Om den sökande ändå har rätt attityd är hen ändå välkommen 

att söka. Det skapas ett underförstått önskemål, som ändå öppnar upp för förhandling. Inget tydligt krav 

realiseras trotts det kongruenta uttrycket. Jag tolkar det som att en person med rätt attityd är välkommen 

att söka fastän hen inte har teknikintresse eller tidigare erfarenhet men är villig att lära sig. 

I detta avsnitt redogörs modalitetsexempel från platsannonserna berörande fastighetschefer. Jag tar upp 

exempel vad jag ser i annonserna och vad dessa kan säga om kravställandet gentemot den ideale sökande 

utifrån verb, satsadverbial eller typ av grammatisk metafor. I de fall det saknas modalitetsmarkörer 

exemplifierar jag hur kravställande realiseras via ideationella processer.  
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Önskemål om utbildning uttrycks inte med hjälp av modalitetsmarkörer vad gäller fastighetschefer. 

Istället ställs kraven genom ideationella grammatiska metaforer, ställda genom relationella processer 

alternativt genom uppmaningar. Önskemål eller krav berörande utbildning som fastighetsskötare 

uttrycks dock både genom relationella processer och med hjälp av modalitetsmarkör som i exempel 38): 

Exempel 38. Kungl. Vetenskapsakademien. 
38) Utbildning inom teknik, gärna på gymnasienivå alternativt KY-

utbildning… 

Det interpersonella satsadverbialet gärna signalerar en medelhög grad av förpliktelse. Min tolkning är att 

den ideale sökande helst ska ha en utbildning men det framställs inte som ett starkt krav utan mer som ett 

önskemål. Om den ideale sökande inte skulle ha en teknisk utbildning går det att söka ändå.  

Exempel 39. HEBA Fastighets AB. 
39) Då merparten av befattningshavarna är män ser vi gärna kvinnliga 

sökanden till tjänsten. 

I endast en av de analyserade annonserna nämns önskemål gällande kön på den ideale sökande. Här 

realiseras mer en önskan än ett krav genom den låga förpliktelsemodaliteten som skapas genom verbet 

ser, här i kombination med satsadverbialet gärna. Det är tydligt att den ideale sökande helst är en 

kvinna. Utifrån denna kontext blir det underförstått att kvinnliga sökande föredras, emellertid är män 

också välkomna med sin ansökan. Detta är för övrigt den enda av de analyserade annonser som 

uttryckligen formulerar ett önskemål som berör den ideale sökandes kön. Genom att skriva ”ser vi 

gärna” urskiljer jag en subjektiv modalitetsmetafor där kravställaren framhäver sig själv. Därmed blir 

uppmaningen i sig mjukare än om den hade varit mer kongruent uttryckt. Detta liknar en typ av 

artighetsstrategi från avsändarens sida. 

6.2.2. Villighet och sannolikhet 

I tre av texterna för fastighetsskötare uttrycktes låg sannolikhetsmodalitet i form av verbet kan och 

satsadverbialet kanske. Villighet uttrycks endast i en platsannons genom verbet vill. Konserthuset och 

Sabis platsannonser är det två annonser som innehåller villighetsmodalitet genom verbet vill förekommer 

och två annonser som innehåller sannolikhetsmodalitet genom verben kanske och tror för platsannonserna 

som avser fastighetschefer.  

Verbet vill konstruerar en medelhög gradering. Här står Konserthuset, se exempel 40), ut extra genom 

att de innehåller fyra stycken modalitetsmarkörer genom verbet vill i fyra frågesatser på rad: 
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Exempel 40. Konserthuset. 
40) Vill du ha en nyckelroll i att bevara en av Sveriges främsta och mest 

kända kulturskatter? Vill du bidra med din gedigna kompetens inom 

förvaltning och drift? Vill du vara en del i att säkerställa det kulturella och 

musikaliska arbetet som bedrivs i huset? Vill du arbeta i ett kompetent gäng 

med god kamratanda? 

De fyra modalitetsmarkörer i rad i exempel 40) visar på att de var för sig räknas som medelhög modalitet. 

När de är koncentrerade på detta sätt i ett stycke konstrueras dock en hög förfrågan om villigheten hos 

den ideale sökande. Därmed är villigheten starkare uttryckt i Konserthusets annons, jämfört med MHS 

bostäders annons nedan.  

Exempel 41. MHS Bostäder. 
41) Vill du ha ett varierande arbete hos en stabil och trygg arbetsgivare 

som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter? 

 
Exempel 42. MHS Bostäder. 
42) Då kanske du är vår nästa fastighetsskötare… 

I exempel 41) och 42) kopplas den medelhöga villighetsmodaliten ihop med den låga 

sannolikhetsmodaliteten. Var för sig har satserna en egen grad av modalitet men tillsammans blir det en 

låg grad, då de uttrycks som en fråga med ett svar. Därmed blir det att modaliteten och språkhandlingarna 

samverkar. De skapar tillsammans ett förhandlingsläge gentemot den ideale sökande. Om den ideale 

sökande vill ha ett varierande arbete och så vidare är det lämpligt att söka för att då finns en chans att bli 

delaktig hos bolaget. Eftersom modalitetsmarkören i exempel 42) innebär en låg grad av sannolikhet 

lämnas meningen öppen för tolkning och förhandling. Den ideale sökande får tänka efter själv om hen 

passar in i beskrivningen. Med andra ord skulle det kunna var en indikation på att avsändaren därmed 

målar upp en modelläsare av en ideal fastighetsskötare som tänker självständigt. Exempel 41) är även 

enklare formulerat med endast en modalitetsmarkör för medelhög villighet, vilket gör att detta exempel 

känns mer öppet för diskussion än exempel 40) ovan med många villighetsmarkörer i rad. 

I exempel 43) nedan, som berör fastighetsskötare, påvisas att rollen är anpassningsbar utefter den 

sökandes kvalifikationer. Genom användandet av en låg modalitet är detta ändå en positiv öppning för 

den sökande: det finns en möjlighet att påverka sin roll och i kontexten förväntas den sökande ha 

specialistkunskaper och därmed vara påläst. Kanske är det till och med en utbildad och nischad person.  

Exempel 43. Varbergs Bostads AB. 
43) Beroende på vilka kunskapar du har kan rollen anpassas och du får 

möjlighet att använda dina specialistkunskaper på jobbet. 
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Här skapas en bild av att ett roligt arbete möjligtvis erbjuds, det modala verbet kan öppnar emellertid upp 

för förhandling. Sannolikt erbjuds inte arbetet till vem som helst, utan till den rätte sökande.  

Exempel 44) påvisar en artighetsstrategi där avsändaren genom verbet tror skapar ett medelhögt krav, 

däremot med ett mjukt språkbruk. Helgesson (2011b:130) resonerar kring att ett sätt att uttrycka modalitet 

av lägre grad är att kombinera ett huvudverb med ett modalt satsadverbial. 

Exempel 44. Hyltebostäder. 
44) För att trivas i rollen som fastighetschef tror vi att du är en driven 

ledare som skapar delaktighet och inspirerar andra människor att nå 

gemensamma mål. 

I exemplet ovan skapas en sannolikhetsmodalitet genom verbet tro. Då satsadverbial saknas blir graden 

kanske till och med något högre, alltså medelhög. På så vis uppfattar den ideale sökande kravet, trots det 

upplevs inte kravet som hårt. I detta exempel realiseras likaledes kravet genom en subjektiv 

modalitetsmetafor; ”tror vi att du är”, där avsändaren tar på sig kravet. Om man jämför exempel 43) och 

44) verkar avsändaren ställa önskemål på den ideale sökande i båda fallen. I exempel 44) exemplifieras 

dock ett något mjukare och artigare exempel vilket visar på en större respekt gentemot den ideale sökande 

från avsändarens sida.  

6.2.3. Övergripande sammanfattning 

Vad gäller de kongruenta modalitetsrealiseringarna och de subjektiva modalitetsmetaforerna i 

platsannonserna var det relativt jämnt fördelat mellan de olika yrkesgrupperna. Båda kategorierna hade 

en majoritet av kongruent uttryckta satser där modalitetsmarkörer saknades samt ett fåtal subjektiva 

modalitetsmetaforer. Jag observerade inga objektiva modalitetsmetaforer i någon annons. Att detta är det 

ovanligaste sättet att konstruera krav på bekräftas av Helgesson (2011b:133) och Ilbring (2013:38) och 

verkar alltså ännu vara fallet. I de delar av platsannonserna som presenterar arbetsgivaren förekom inga 

modalitetsmarkörer i någon annons. Detta beror på att de delarna till störst del realiserar krav och 

önskemål genom relationella processer.  

I platsannonserna för fastighetsskötare förekommer en majoritet av medelhög förpliktelsegrad. I 

platsannonserna som berör fastighetscheferna förekommer istället en majoritet av hög förpliktelsegrad. 

Bland fastighetschefernas annonser är det vanligare med kongruenta krav gällande den ideale sökandes 

personliga egenskaper. 

Vad gäller hur trivseln för den ideale sökande beskrivs är det genom höga förpliktelsekrav kopplade 

till rätt persona och intresseområden för fastighetscheferna. Fastighetsskötarnas förväntade trivsel 

realiseras istället genom mentala processer kopplade till arbetsuppgifterna.  
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Genom användandet av det modala verbet gärna konstrueras en ideal fastighetsskötare med mer 

förhandlingsutrymme gällande sin roll, jämfört med den ideal fastighetsskötaren där flera måste kreerar 

starka krav som inte är förhandlingsbara. 

Villigheten uttrycks något starkare sett till Konserthusets annons gällande fastighetschefer. För övrigt 

uttrycks villigheten sammankopplad till sannolikheten på liknande sätt gällande båda idealsökanden. 

Avsändaren verkar även använda sig av artighetsstrategier gentemot den ideale fastighetschefen men inte 

lika tydligt gentemot den ideale fastighetsskötaren. 

6.3. Språkhandlingar 

I detta avsnitt presenterar jag analys och resultat utifrån de språkhandlingar som har undersökts i 

respektive platsannons. Nedan redogörs det totala antalen och procentuella skillnaderna i tabeller för att 

ge en överblick i likheter och skillnader i platsannonserna för respektive yrkesgrupp. 

  Tabell 7. Fördelning av språkhandlingar, fastighetsskötare 

  Tabell 8. Fördelning av språkhandlingar, fastighetschefer 

Det som framförallt skiljer annonserna för de olika yrkesgrupperna åt är att det är något fler erbjudanden 

procentuellt i annonserna för fastighetsskötare och något fler frågor procentuellt i annonserna för 

fastighetschefer. Av de tio annonser som berör fastighetsskötare bestod två stycken av endast 

uppmaningar och påståenden. Sju annonser innehöll påståenden, uppmaningar och erbjudanden. En 

annons innehöll samtliga fyra språkhandlingar. Av de tio undersökta annonser som berör fastighetschefer 

bestod fem stycken av endast uppmaningar och påståenden. Tre annonser innehöll påståenden, 

uppmaningar och erbjudanden och två annonser innehöll samtliga fyra språkhandlingar. 

6.3.1. Uppmaningar som realiserade krav  

I alla 20 platsannonser finns det listor som beskriver de arbetsuppgifter och/eller kvalifikationer som ska 

utföras eller önskas av den ideale sökande. Majoriteten av dessa listor innehåller endast ofullständiga 

meningar. Detta innebär att de endast består av en bisats alternativt en avhuggen huvudsats som saknar 

subjekt eller predikat (Hellspong & Ledin1997:77) likt exempel 45) nedan: 

 

FASTIGHETSSKÖTARE PÅSTÅENDE ERBJUDANDE UPPMANING FRÅGA Totalt: 

Totalt: 101 (46,7 %) 12 (5,6 %) 102 (47,2 %) 1 (0,5 %) 216 (100,0 %) 

FASTIGHETSCHEFER PÅSTÅENDE ERBJUDANDE UPPMANING FRÅGA Totalt: 

Totalt: 134 (46,5 %) 8 (2,8 %) 139 (48,3 %) 7 (2,4 %) 288 (100,0 %) 
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Exempel 45.  Varbergs Bostads AB. 
45) Arbetsuppgifter 

• Kontakt med entreprenörer 

• Löpande tillsyn 

• Service till hyresgäster (...) 

 

Erfarenhet/Kompetens 

• Gärna ha arbetat som fastighetsskötare eller motsvarande 

• B-körkort 

• Ett tekniskt intresse 

Helgesson (2011a:204) har i sin studie tolkat krav som en egen språkhandling, hon diskuterar dessutom 

kring att det skulle kunna räknas till språkhandlingen uppmaningar. Jag har själv valt att tolka dessa 

satser som uppmaningar och registrerat dem som sådana i tabellerna ovan. Detta utifrån kontexten då de 

används i ett sammanhang där de kan tolkas som krav avseende tjänsterna mellan avsändaren och 

mottagare (jmf Holmberg 2011:99). Uppmaningarna pekar på att den ideale sökande förväntas utföra 

eller uppfylla kraven, annars behöver hen inte göra sig besvär att söka tjänsten.  

6.3.2. Påståenden och uppmaningar 

Samtliga texter i mitt material består nästan till hälften av påståenden och uppmaningar i form av 

beskrivningar som berör arbetsgivaren, tjänsten och personliga egenskaper. Genom den informativa och 

uppmanande tonaliteten konstrueras information om hur arbetsgivaren är, vad tjänsten innebär samt vilka 

kvalifikationer och personliga egenskaper den ideale sökande förväntas ha. Kvalifikationerna inbegriper 

övergripande vilken eventuell utbildning och vilka egenskaper som önskas av den ideale sökande. Bland 

fastighetscheferna beskrivs kvalifikationerna i fyra av platsannonserna genom rena påståenden och i sex 

av platsannonserna genom uppmaningar. I platsannonserna som berör fastighetsskötarna beskrivs 

kvalifikationerna endast i ett exempel genom påståenden och i resterande nio fall genom uppmaningar. 

Vad gäller arbetsbeskrivningarna är de endast konstruerade i form av uppmaningar i platsannonserna för 

fastighetsskötare och i tre av chefernas annonser står de i påståendeform. I sju av annonserna står de i 

uppmaningsform.  

De personliga egenskaperna beskrivs generellt genom faktamässiga påståendesatser som därmed 

konstruerar avsändarens verklighetsbild eller önskning av den ideale sökande: 

Exempel 46. Masthugget. 
46) Du är strukturerad och kan prioritera dina arbetsuppgifter samtidigt 

som du är lyhörd på dina kollegors behov. 

 I fyra av fastighetsskötarnas platsannonser och i fem av fastighetschefernas annonser återfinner jag dock 

inslag av uppmaningar som berör personliga egenskaper: 
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Exempel 47. Bollebo. 
47) Du planerar själv dina dagar utifrån vad som ska göras och måste 

därför vara strukturerad och självständig för att komma framåt i ditt arbete. 

Tjänstebeskrivningarna består generellt av påståenden som beskriver tjänsten utifrån faktamässiga 

påståenden. Dock har två av annonserna för fastighetschefer inslag av uppmaningar i 

tjänstebeskrivningen, där First Camp står ut med endast uppmaningar i stycket om tjänsten: 

Exempel 48. First Camp. 
48) För att trivas hos oss krävs det att du är en självdrivande person som 

triggas av att arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara bra på att 

organisera, planera ditt arbete och duktig på att vara kravställande mot 

leverantörer, entreprenörer men även internt inom organisationen. 

Påståenden och uppmaningar kan tyckas lika men i de annonser jag har analyserat är det tydligt att 

uppmaningar, likt exemplen ovan, realiseras genom modalitetsmarkörer som exempelvis krävs och 

behöver. 

6.3.3. Erbjudanden 

I annonserna där fastighetsskötare söktes fanns något fler erbjudanden än i annonserna där chefer söktes. 

Värt att nämna till kontexten är att denna siffra kommit fram genom att platsannonserna för 

fastighetsskötarna innehåller fler erbjudanden totalt. Själva språkhandlingen förekommer inte desto 

mindre i nästan lika många annonser för respektive yrkesgrupp; sju av fastighetsskötarnas annonser och 

sex av fastighetschefernas annonser. Det som dock skiljer dessa erbjudanden åt är innehållet i dem. I 

fastighetschefernas platsannonser är fokuset på ett spännande och utvecklande jobb där hen får möjlighet 

att driva projekt, ansvara över spännande fastigheter, att få vara del av ett företag i tillväxt och kompetenta 

och härliga kollegor: 

Exempel 49. Tranemo kommun. 
49) Man erbjuder varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en 

stimulerande och engagerad miljö med kompetenta arbetskamrater. Att 

man dessutom är ett trevligt gäng får du på köpet. 

I flera av exempel konstrueras erbjudandet direkt genom att det just skrivs ut som ett erbjudande som i 

exempel 49) ovan. 

Exempel 50. Sabis. 
50) Bli en del av vårt framgångsrika företag där du får arbeta med ständig 

utveckling. 

 I exempel 50) konstrueras erbjudandet istället indirekt. Då satsen står i imperativ skulle den kunna tolkas 

som en uppmaning. Innan ställs en fråga (”Vill du arbeta med attraktiva miljöer där människor väljer att 
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vistas?”) och utifrån kontexten skapas därmed ett erbjudande där svaret på frågan är att den ideale sökande 

erbjuds att få bli en del av det framgångsrika företaget och så vidare.  

I fastighetsskötarnas annonser är det ett större fokus på att få vara en del av en familjär stämning, ha 

en varierande roll med stort ansvar, ett roligt arbete för ett stabilt företag. Det förekommer också exempel 

i denna kategori att få arbeta med spännande fastigheter: 

Exempel 51. Bollebo, Varbergs bostads AB, Palmung Mellin Fastigheter. 
51) Som fastighetsskötare på Bollebo får du en varierad roll med stort 

ansvar. 

I majoriteten av exemplen realiseras erbjudandet direkt genom att det också i dessa annonser uttryckligen 

står i texten att något erbjuds. Exempel 51) skulle dock kunna tolkas som ett påstående då den beskriver 

ett faktum, om man ser till meningens konstruktion. Om man däremot ser till den semantiska aspekten 

och analyserar uppifrån (jmf Holmberg, Karlsson & Nord 2011:12) konstrueras ett erbjudande genom 

verbet får. 

6.3.4. Frågor 

Frågorna är, om man ser till antalet, där det skiljer sig mest åt mellan de olika yrkeskategorierna rörande 

språkhandlingar. Sju frågor totalt i tre platsannonser som berör fastighetscheferna och en fråga i en annons 

i platsannonserna som berör fastighetsskötarna. De flesta tillfällen där det förekommer frågor är dessa 

ställda med en fråga i taget: 

Exempel 52. Lunds pastorat. 
52) Har du ett brinnande intresse för kulturhistoriska byggnader? 

Exemplet ovan är ett utdrag från en av de tre annonserna med frågor i som berör fastighetschefer. Den 

frågan som fanns i en annons för fastighetsskötare exemplifieras nedan: 

Exempel 53. MHS Bostäder. 
53) Vill du ha ett varierande arbete hos en stabil och trygg arbetsgivare 

som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter? 

Som tidigare exemplifierat i avsnitt 6.2.2. sannolikhet och villighet sticker Konserthusets annons ut, då de 

har fem frågor i en annons. Skillnaden är att sett som en språkhandling, alltså en fråga, skapas det en 

annan funktion. Samtliga frågor är kongruent konstruerade genom att subjektet du kommer direkt efter 

finitet. Frågorna är även ställda som slutna frågor, dvs. att den tillfrågades responsdrag endast blir ett ja 

eller nej.  
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6.3.5. Övergripande sammanfattning 

Platsannonserna för båda yrkeskategorierna består ungefär till hälften av påståenden och uppmaningar, 

vilket är typiskt för informativa och kravställande texter. Övergripande beskrivs de personliga 

egenskaperna genom påståenden men till viss del även genom uppmaningar. Detta skapar 

sammanfattningsvis en idealbild av den ideale sökande i kombination med krav på hur personen ska vara 

från avsändarens sida. 

Tjänstebeskrivningarna är generellt bestående av rena påståendesatser, med några få undantag. Detta 

skapar fakta om tjänsten gentemot den ideale sökande att förhålla sig till.  

I platsannonserna för fastighetsskötarna återfinns procentuellt något fler erbjudanden att förhålla sig 

till i annonserna riktade mot dem men sett till antalet annonser är det ändå rätt jämnt mellan de två 

yrkesgrupperna. Majoriteten av erbjudandena är kongruenta, även om inkongruenta varianter också 

förekommer. Skillnaden ligger i vad erbjudande de facto erbjuder innehållsmässigt där fokuset är olika 

gentemot den ideale sökande beroende på yrkeskategori. 

Vad gäller frågesatser sticker Konserthusets annons ut (där en fastighetschef eftersökes). Även sett 

totalt till yrkeskategorierna förekommer frågor i något fler antal annonser totalt som söker fastighetschefer 

jämfört med fastighetsskötare. Dessa realiseras genom kongruenta och slutna frågesatser vilket 

konstruerar en sortering av sökande beroende på hur den ideale sökande besvarar frågorna. 

6.4. Kodning och diskursanalys 

I detta avsnitt presenteras först min kodningsanalys där jag kodat de personliga egenskaper som tillskrivs 

den ideale sökande utifrån den kodningsmall som Lindmark och Sundin (2013) översatt och använde (se 

bilaga 1), som vidare är kopplad till Gauchers, Friesens och Kays (2011) ordlista för könskodning. Vidare 

redovisas en diskursanalys utifrån den andra mallen som Lindmark och Sundin (2013) använder sig av 

för att sortera och analysera (se bilaga 2) sett till utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser och 

personliga egenskaper i annonserna. I avsnittet som berör personliga egenskaper tar jag upp hur det går 

att eventuellt koppla egenskaperna till könskodning. Man kan inte koppla de resterande avsnitten till 

könskodning men de är relevant att redovisa för att tydliggöra de modelläsare som konstrueras i 

platsannonserna och därmed har anser jag att även den informationen är relevant. 

6.4.1. Kodning av personliga egenskaper 

Utifrån min analys kom jag fram till att de vanligaste efterfrågade personliga egenskaperna för 

fastighetsskötare är självständig/självgående, serviceinriktad, strukturerad, händig, lösningsinriktad, 

social och tekniskt intresserad. De vanligast personliga egenskaperna för fastighetschefer är 
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självständig/självgående, kommunikativ, strukturerad, affärsmässig, ledaregenskaper, 

samarbetsförmåga. 

När jag utgår från Lindmarks och Sundins (2013) ordlistaför feminina och maskulina könskodade ord 

(bilaga 1) står självständig som maskulint kodat och kommunikativ och social står inte med. Möjligtvis 

skulle dessa båda begrepp klassas som feminina då bland annat begrepp som empati, sympati och 

emotionell står bland feminint könskodade ord, alltså begrepp som har med mental kommunikation att 

göra. Serviceinriktad, strukturerad och tekniskt intresserad är inga begrepp som nämns i ordlistan, inte 

heller några semantiska synonymer. Då serviceinriktad används ofta i platsannonserna som berör 

fastighetsskötare och strukturerad används ofta i platsannonserna för båda yrkeskategorierna är det troligt 

att detta är egenskaper som ofta efterfrågas på den svenska marknaden men inte den amerikanska då 

originalordlistan är översatt från engelska.  Begreppen skulle kunna klassas som könsneutrala (jmf 

Lindmark & Sundin 2013:42). Händig skulle kunna vara ett maskulint kodat ord utifrån att aktiv står som 

maskulint och när någon utför något händigt utförs tillika en fysiskt aktiv handling. Samarbeta står som 

feminint kodat i ordlistan och ledar* (ledaregenskaper i tabellen) står som maskulint kodad.  

I ordlistan för könskodning syns ett mönster i att de ord som kan uppfattas som mjuka värden och ofta 

berör kommunikation generellt är feminint kodat och vad som uppfattas som hårda värden och ofta berör 

beslut generellt är maskulint kodade. Om jag ser utifrån det perspektivet har fastighetsskötarnas 

platsannonser totalt ungefär lika många begrepp som representerar manligt och könskodade begrepp, 

medan fastighetscheferna har något mer större fokus på kommunikativa begrepp vilket skapar större andel 

mjuka värden och därmed högre andel feminint kodade ord. 

6.4.2. Kompetens och arbetslivserfarenhet 

Den absolut viktigaste kompetensen bland fastighetsskötare är att inneha körkort, detta nämndes i samtliga 

annonser utom en. Språkkunskaper är viktigt hos vissa arbetsgivare men långt ifrån alla kräver detta. Vad 

gäller IT-kunskaper skriver bara en arbetsgivare att det är en nödvändig kompetens. 

I platsannonserna som berör fastighetschefer är det viktigaste att inneha affärsmässig kunskap, alltså 

kunskap som berör beställarkompetens, upphandlings- och inköpsfrågor etcetera. Vidare värdesätts 

framförallt kunskap inom bygg- och fastighetsfrågor och språkkunskaper. Skillnaden i efterfrågan på 

språkkunskaper var att i platsannonserna för fastighetsskötare ska den ideale sökande behärska svenska 

och/eller engelska medan i platsannonserna för fastighetschefer ska den ideale sökande ”uttrycka sig väl 

i tal och skrift”. Det specificeras alltså inte vilket eller vilka språk som den ideale chefen förväntas kunna. 

Vidare är ekonomikunskap, IT-kunskaper och körkort efterfrågat av några få arbetsgivare. endast en 

arbetsgivare efterfrågar kunskap som avser myndighetskrav.  
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Erfarenhetsmässigt i platsannonserna för fastighetsskötare prioriteras tidigare liknande 

yrkeserfarenheter oftare än att faktiskt tidigare ha arbetat som fastighetsskötare. Teknisk erfarenhet inom 

VVS, el och styr- och regler är något mer önskvärt. Arbetslivserfarenhet som motsvarar KY/YH-

utbildning nämns inte heller många gånger.  

I platsannonserna för fastighetschefer kan utläsas att tidigare erfarenhet i branschen är uttryckt i flera 

av annonserna, precis som erfarenhet gällande specialfastigheter, fastighetsutveckling etcetera. Att kunna 

leda projekt och/eller personal är också relativt efterfrågat. Övriga önskningar som gäller olika typer av 

erfarenhet av ekonomi, LOU, teknisk erfarenhet och så vidare nämns i några få annonser och är då 

önskemål anpassade uttryckligen för den specifika arbetsgivaren. 

6.4.3. Utbildning 

Den ideale sökande konstrueras på samma sätt genom efterfrågan eller avsaknaden på efterfrågan av 

specifik utbildningsbakgrund. Denna eventuella efterfrågan utifrån respektive yrkesgrupp redovisas i 

detta avsnitt. 

I hälften av platsannonserna som berör fastighetsskötare önskas gymnasie- och/eller YH-utbildning. 

Den enda övriga utbildning som nämns är en arbetsgivare som nämner att liftutbildning och 

motorsågskörkort är meriterande. I övriga fyra platsannonser nämns inte utbildning alls. Då det inte står 

specificerat vilken typ av gymnasie- eller YH-utbildning som önskas skulle den ideale sökande kunna 

tolka det som att utbildning ska vara branschrelaterad. Det skulle också tolkas som att en branschrelaterad 

utbildning inte är ett krav utan endast att hen har en fullgod examen inom vilken utbildning som helst.  

I platsannonserna för fastighetschefer är akademisk utbildning önskvärt i fyra av annonserna. I en 

annons benämns den akademiska utbildningen som högskoleingenjör. I de övriga tre annonserna står det 

relevant motsvarande akademisk utbildning, relevant högskoleexamen, relevant akademisk utbildning 

inom fastighet/ekonomi. Det krävs alltså en akademisk utbildning för att söka tjänsten, endast i två av 

fallen specificeras dock utbildning (högskoleingenjör, akademisk utbildning inom fastighet/ekonomi). 

Här förvirrar också begreppet relevant något, för vem bestämmer vad som är relevant akademisk 

utbildning eller en relevant högskoleexamen? Den ideale sökande eller arbetsgivaren? 

I tre andra platsannonser nämns olika typer av önskad utbildning: eftergymnasial fastighetsutbildning, 

relevant fastighetsutbildning, relevant teknisk utbildning. Det är dock ospecificerat, därmed är det även i 

dessa exempel svårt att veta vilken typ av eftergymnasial utbildning som efterfrågas mer specifikt.  

Begreppsanvändandet av relevant och att det flera gånger förekommer ospecificerade utbildningar 

skapar i flera fall, inom båda yrkeskategorierna, en något oklar bild av den ideale sökande. 
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6.4.4. Övergripande sammanfattning 

Sammanfattningsvis verkar det som att den ideale fastighetsskötaren konstrueras någorlunda jämt i 

valet av feminint och maskulint kodade ord, eller mjuka och hårda värden, när de personliga egenskaperna 

uttrycks. Den ideale fastighetschefen beskrivs med något mer feminint kodade ord, eller mjuka värden. 

Vad gäller kompetens och arbetslivserfarenhet har en ideal fastighetsskötare körkort och i vissa fall är 

språkkunskaper uppskattade av arbetsgivaren. I endast ett fall eftersöks IT-kunskaper. Tidigare erfarenhet 

av liknande yrken eller teknisk erfarenhet är meriterande. Den ideale fastighetschefen har generellt en mer 

bred kompetens som ofta gäller mer affärsmässig typ av kunskap. Vad gäller språkkunskaper är 

önskemålen svårtydda och inte så specifika. Bland chefsannonserna finns framförallt ett tydligt önskemål 

om bransch- och fastighetserfarenhet. 

Den ideale fastighetsskötaren har gymnasial eller YK/KY-utbildning eller motsvarande erfarenhet. Det 

är dock inte tydligt om den utbildning som önskas måste vara branschrelaterad. En ideal sökande 

fastighetschef har en eftergymnasial högskoleutbildning eller motsvarande utbildning. Även i detta fall är 

det dock något oklart vilken utbildning som önskas av arbetsgivaren, då den endast beskrivs med 

begreppet relevant. 

7. Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten och analysen och kopplar ihop dessa med de frågeställningar som 

ställs i början av denna uppsats samt tidigare nämnd teori och forskning. Därefter kommer en 

diskussionsdel där jag kort reflekterar kring metodval och förslag på framtida forskning. 

Denna studie har sin ansats i den kritiska diskursanalysen och inom denna teori anses att det 

samhällsaspekter och sociala tillämpningar samt aspekter ständigt förhåller sig till varandra. Då syftet 

med platsannonserna är att driva igenom en bra affär för alla parter; både att leverera en bra kandidat men 

även ge kandidaten ett jobb där den trivs, är det sannolikt att platsannonserna författats utifrån generella 

antaganden vad den ideale sökande letar efter. Det är troligt att skribentens samhälleliga föreställningar 

kan vara en av anledningarna till att platsannonserna formulerats som de gjort. En annan reflektion är att 

det kan vara så att formuleringarna i platsannonserna skapar en samhällelig cykel. Jag menar att genom 

att när de olika idealen kommer till uttryck textuellt återskapas de också genom hur den ideale sökande 

formuleras utifrån den textuella informationen. På så vis bekräftar själva formuleringen idealet och 

samhället, samtidigt som idealet och samhället speglas i formuleringen. Detta menar jag speglar 

Faircloughs (1995) synsätt där texten och kontexten är beroende av varandra. 
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7.1. Hur konstrueras den ideale sökande i platsannonserna? 

Sett till de ideationella processerna speglar de tydligt själva yrkesrollen. Det synliggörs också att den 

ideale sökande fastighetsskötaren är sina egenskaper medan den ideale fastighetschefen är inte bara sina 

egenskaper utan målas även upp genom att tänka och känna dessa egenskaper Att den ideale 

fastighetsskötaren konstrueras som mer fysiskt aktiv är naturligt då tjänsten i sig innebär mer fysisk 

ansträngning, jämfört med fastighetschefens kontorstjänst som naturligt kräver ett mer mentalt fokus sett 

till arbetsuppgifterna.  Genom att det i platsannonserna för fastighetschefer är en majoritet av andra 

processer som realiseras verbal, mentalt och materiellt skapar det en ideal sökande som är mer levande i 

texten då denne beskrivs genom att få agera, tänka och uttrycka sig. På så vis återskapas en något mer 

levande karaktär i platsannonserna för fastighetschefer. 

Utifrån erbjudandena är det sett till antal annonser jämt mellan yrkeskategorierna. Om man ser till vad 

som faktiskt erbjuds så är det att den ideale fastighetsskötaren verkar lockas av en familjär stämning, att 

få utföra fysiskt arbeta med fastigheterna hos ett stabilt företag där hen får ta ansvar. Den ideale 

fastighetschefen däremot lockas av personlig utveckling med mycket ansvar, mer administrativa uppgifter 

och en gemenskap i en trevlig arbetsgrupp. Detta är dock något som man får ha i åtanke är vad avsändaren 

tror att den ideale sökande lockas av. 

Då avsändaren riktar fler frågor mot den ideale fastighetschefen jämfört med den ideale 

fastighetsskötaren konstrueras en mer svårfångad och upptagen chefsmodelläsare. På detta sätt skapar 

frågans funktion som språkhandling en sorteringsprocess. Den ideal sökande förväntas svara ja på 

frågorna och den som svarar nej kommer förmodligen inte heller att vilja söka tjänsten. Detta kreerar en 

individ som kan tänka själv och är medveten om hen passar in i mallen eller inte.  Då frågor endast ställs 

i en annons för fastighetsskötare och i fler annonser gällande fastighetschefer kan det tyda på att den ideale 

fastighetschefen övergripande är mer självmedveten.  

Precis som Askehaves studie (2010) inte bevisar om män eller kvinnor har olika ledaregenskaper eller 

ledarstilar så bevisar inte min studie den ideale sökande för dessa två yrkesgrupper inom hela den svenska 

fastighets- och byggsektorn. Jag menar dock likt Askehave att denna studie också synliggör en 

idealsökande i dessa specifika fall och detta kan därmed ge en indikator på hur den ideale sökande 

konstrueras inom dessa branscher. 

Utifrån att arbetsgivaren konstrueras genom många relationella processer förväntas den ideale sökande 

tänka sig in i om hen identifierar sig med detta och därmed om det är en arbetsgivare som sökanden kan 

tänka sig arbeta hos eller inte. Detta skapar ett val för både den ideale fastighetsskötaren och 

fastighetschefen att söka eller inte söka, beroende på om hen identifierar sig med den fakta som 



 

 

46 

 

presenteras kring arbetsgivaren. På detta sätt visar arbetsgivaren en typ av ödmjukhet gentemot 

modelläsaren. 

7.2. Inkludering och exkludering 

Genom användandet av metaforer och idiomatiska uttryck, i framförallt fastighetschefsannonserna, som 

exempelvis brinner och nyckelroll skulle det även kunna vara så att personer med läs- och 

skrivsvårigheter samt personer som inte har svenska som förstaspråk, kanske inte utesluts men däremot 

på ett diskret sätt sorteras bort då detta textuella drag kan göra att texterna uppfattas som något mer 

svårlästa och därmed även blir svårare att förstå kontextuellt. Det skulle kunna vara ett stilistiskt drag 

för att slippa skriva ut att goda svenskkunskaper önskas och därmed undkomma att texten uppfattas 

diskriminerande eller stötande. Det kan även vara en språklig taktik, genom att chefstjänsterna 

konstrueras tyngre genom ett något svårare språk kan tjänsten uppfattas som mer ansvarsfull. Utan att 

nämna exempelvis ålder lär en sökande ändå förstå att mycket erfarenhet krävs och denna erfarenhet 

kommer genom att man upplevt och gjort mycket inom yrkeslivet i takt med stigande ålder. På så vis 

skulle avsändaren kunna attrahera mer seniora sökande till chefstjänsterna jämfört med 

fastighetsskötartjänsterna. Den ideale fastighetsskötaren kan uttrycka sig på både svenska och engelska, 

medan det är något oklart vilka språkkunskaper den ideale fastighetschefen har. Genom att endast skriva 

att hen ska kunna ”uttrycka sig väl i tal och skrift” inkluderas fler personer att söka, då exempelvis 

engelskkunskaper står utskrivet som krav eller önskemål. I de fall önskemål eller krav formuleras 

gällande språkkunskaper exkluderas dock den sökande som inte uppfyller dessa. I platsannonserna för 

fastighetscheferna inkluderas fler som inte har körkort genom att önskemål eller krav inte uttrycks om 

detta. För den ideale fastighetsskötaren är dock körkort ett krav och därmed exkluderas de som inte har 

det. 

Begreppet ansvar är återkommande i annonserna för båda yrkesgrupperna, dock inte uttryckt som 

personlig egenskap utan inbäddat i ideationella grammatiska metaforer och uttrycks exempelvis som 

ansvaret eller ansvara vid återkommande tillfällen. Om man ser till Lindmark och Sundins (2013) ordlista 

för könskodade ord är ansvar ett feminint kodat ord. Då begreppet förekommer mer ofta i platsannonserna 

för fastighetschefer skulle det kunna vara ett tecken på ett mjukt värde som värdesätts mer i chefsrollen 

än i rollen som fastighetsskötare. Den ideale chefen både har och känner mer ansvar. Utifrån min tolkning 

att det skulle kunna vara så att fastighetsskötarnas annonser är någorlunda jämställda om man ser till 

könskodning och chefernas annonser innehåller något mer feminint kodade ord så synliggörs en aspekt 

att den tidigare ”maskulina” fastighets- och byggbranschen har ändrat perspektiv och idag värdesätter mer 

feminint kodade (mjuka) värden, framförallt inom chefsrollen. Detta skapar en inkluderande öppning för 
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en ideal sökande som inte bara värderar hårda värden utan även ser till de mjuka. De personer som har 

mer maskulina och därmed hårda värderingar kan därmed uppfattas exkluderas i dessa sammanhang. 

Likt Lindmark och Sundins resultat (2013:50) verkar könskodning även förekomma i mitt material, 

dock inte lika tydligt framkommande i förhållande till den valda mallen för könskodning. Eftersom 

Lindmark och Sundins (2013) mall är översatt utifrån Gauchers, Friesens och Kays (2011) engelska mall 

som utgår från amerikanska förhållanden och platsannonser kan där skapas en dissonans när man tar den 

mallen och könskodar en svensk idealsökande. Jag menar dock att resultaten som jag fått fram kan vara 

en indikator likt den diskussion som Helgesson (2011a) tar upp i sin studie, att den idelae sökande 

konstrueras utefter det svenska idealet samt en svensk arbetsgivarens drömbild av en fulländad kandidat.  

7.3. Relationen mellan arbetsgivaren och den ideale sökande 

Att arbetsgivare som söker fastighetsskötare målas upp som att de värdesätter långsiktiga relationer tyder 

på en arbetsgivare som kan upplevas som trygg genom ett långsiktigt tänkande. I platsannonserna för 

fastighetscheferna ligger fokus runt upplevelser vilket indikerar att arbetsgivarna är mer måna om 

varaktiga relationer gällande med fastighetsskötarna än med fastighetscheferna.  

Möjligheten att som chef påverka realiseras i platsannonserna för fastighetschefer och visar på en friare 

relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna möjlighet öppnas inte upp i annonserna för 

fastighetsskötarna. Däremot är kravställande något lägre gentemot den ideale fasighetshetsskötaren 

genom majoriteten av medelhög förpliktelse. Det öppnar upp ett förhandlingsutrymme gällande 

yrkesrollen på ett mer generöst sätt jämfört med den ideale fastighetschefen där ett högt förpliktelsekrav 

uttrycks mestadels. På så vis skapas lexikalt olika distanserade relationer till avsändaren. 

Då den ideale fastighetsskötarens kvalifikationer uttrycks genom fler uppmaningar än påståenden 

jämfört med den ideale fastighetschefen kan detta tyda på att avsändaren anser sig ha mer rätt att ställa 

krav på fastighetsskötaren. Detta skapar en mer ojämlik relation i texten mellan avsändaren och den ideale 

fastighetsskötaren jämfört med den ideale fastighetschefen. Detta menar jag även understryks genom att 

i platsannonserna för fastighetsskötare står arbetsbeskrivningarna endast i uppmaningsform. Helgesson 

(2011a:161) menar att direkta uppmaningar bör undvikas i en platsannons. I analysen syns många 

modusmetaforer som en artighetsstrategi, vilket Helgeson menar är den bästa strategin för att nå fram till 

kandidaten genom texten. 

Ilbring (2013) kommer i sin studie fram till att arbetsgivarna främst använder en hög modalitet samt 

många kongruenta konstruktioner i sitt analysmaterial. Detta är något som även jag uppmärksammat 

mestadels hos fastighetscheferna. Detta kan indikera på en lexikal strategi i annonser som berör 

platsannonser där en högre utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet ofta är önskvärd.  
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Utifrån modalitetsanalysen menar jag att de starka och tydliga kraven realiserar tyngre kravställning 

gällande den ideale sökande fastighetschefen, jämfört med att den ideale fastighetsskötaren som inte har 

lika starka krav på sig. Detta skapar även större möjlighet att förhandla gällande sin roll för den ideale 

fastighetsskötaren jämfört med den ideale fastighetschefen. Däremot används fler artighetsstrategier i 

texterna gentemot fastighetscheferna vilket visar på att avsändaren verkar ha en något större respekt mot 

cheferna än mot fastighetsskötarna. Den ideale fastighetsskötaren kan istället tydas vara styrd av 

avsändaren då den yrkesrollen ofta konstrueras i samband med många krav och en stor del 

förpliktelsemodalitet. Om man också kopplar ihop detta med antalet erbjudande och frågor så verkar 

avsändaren ge cheferna mer inviter jämfört fastighetsskötarna. Detta skulle kunna kopplas till vilken typ 

av ömsesidig respekt som finns och eventuella statusskillnader i samhället inom dessa yrkesgrupper.  En 

generellt lägre sannolikhetsmodalitet bland fastighetsskötarannonserna kan tyda på att avsändaren vill 

skapa en öppning för många olika personer att söka. En relation med mottagaren öppnas upp genom den 

någorlunda låga modaliteten jämfört med fastighetschefernas annonser. 

7.4. Vem är drömkandidaten? 

Sammanfattningsvis ser jag att en drömkandidat konstrueras utifrån arbetsgivarens önskemål. Den ideale 

fastighetsskötaren konstrueras som en person som kanske inte har erfarenhet eller är utbildad inom 

branschen men som ändå är välkommen att söka trots att hen kanske inte uppfyller avsändarens alla 

önskemål. Personligheten och villigheten att lära är generellt viktigare än kvalifikationerna. Det som 

eftersöks är en händig problemlösare med en jämn fördelning av feminina och maskulina egenskaper, 

alternativt mjuka och hård värden. Drömkandidaten är självgående, serviceinriktad och kan strukturera 

sin arbetsdag. I gengäld får hen en anpassningsbar, trygg och rolig tjänst i en familjär miljö. Relationen 

till avsändaren är något distanserad då avsändaren verkar anse sig stå lite över den ideale 

fastighetsskötaren. Drömkandidaten är också självgående men har även ett inre driv, uppskattar att driva 

projekt och en stark ansvarskänsla samtidigt som hen också är en kommunikativ ledare med 

affärsrelaterade kunskaper. Den ideale fastighetschefen har även förmågan att tolka in sin personlighet 

och erfarenhet i texterna. Detta tyder på en självmedvetenhet vad gäller sitt eget värde på marknaden samt 

en självkännedom vad gäller sina kunskaper och sina styrkor och svagheter. Hen innehar övervägande 

feminint kodade egenskaper, alternativt mjuka värden. För denna tjänst är det större krav på 

kvalifikationerna i kombination med rätt personlighet. Den tjänst som erbjuds innebär 

utvecklingsmöjligheter, kompetenta kollegor, fina och häftiga miljöer på ett företag i tillväxt. Vad gäller 

relationen till avsändaren verkar den vara mer symmetrisk jämfört med fastighetsskötarna. Likt Askehaves 

slutsatser (2010:341) menar även jag att  det resultaten pekar på är indikatorer gällande de feminina och 
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maskulina perspektiven angående de personliga egenskaperna. Jag bevisar inte heller att män eller kvinnor 

har olika ledarskapsstilar eller egenskaper men mina resultat kan indikera på en viss samhällssyn som 

eventuellt skulle kunna bekräftas eller dementeras genom ett större material att jämföra resultaten med. 

7.5. Diskussion av metod och framtida forskning 

På det hela taget fungerade det mycket bra att analysera texterna med hjälp av SFG med ansats i den 

kritiska diskursanalysen. Jag upplevde dock ibland problem med att omsätta teorin i praktiken, exempelvis 

då vissa processer kan tolkas som flera processer parallellt beroende på om man ser till form eller 

betydelse.  De något flytande kategoriseringsätt skapar en dynamik inom SFG som metod, tyvärr skapas 

också en svaghet då analyserna inte fullt ut kan sammanfatta eller kategorisera ett levande språk i ständig 

förändring. 

Vad gäller diskursanalysen där jag använde kodning som metod tycker jag att kodningsmallarna var 

till stor hjälp. Dock blev det svårt att genomföra analyserna fullt ut eftersom det verkar som de använder 

andra begrepp inom amerikanska annonser och originalmallen för könskodning är skriven på amerikansk 

engelska. Jag anser ändå att jag fick fram relevant information och reflektioner genom detta metodval som 

kompletterade den ideationella och interpersonella analysen. 

Det är svårt att svara på om det jag kommit fram till i min studie stämmer med samhällssynen på de 

yrkesroller som eftersöks i platsannonserna. Därför anser jag att detta vore något som skulle kunna 

undersökas i framtida studier. Förslagsvis skulle detta ske genom en kvalitativ studie där man skulle 

kunna intervjua informanter som är intresserade av att söka arbete inom dessa yrkeskategorier utifrån 

om mina resultat överensstämmer med deras föreställningar om hur de identifierar sig med den ideale 

sökande. Då materialet i denna studie framförallt berör roller hos privata arbetsgivare skulle även 

framtida forskning förslagsvis kunna göras om med liknande metoder för samma yrkeskategorier. Då 

med ett nytt fokus på att jämföra eventuella skillnader eller likheter inom platsannonser som berör dessa 

yrkeskategorier inom privat sektor och offentlig förvaltning. 
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https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3973510493&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rraaGuC2bK%2b%2bvBYAcVcOmmyZmifUWewxrOBitCsrZQ5lWZS3SZmNodgdKua%2fZrxxAAn6GaVMUdRtiC2LTGl9kOuLEt00pWH%2b8XF5RpoMroAxnClw5ksOEzhsp6NlsVpIhrOMvcyL5FAf5AIb16sn4mVxDWCwCUa7KAJAHZZ2ntLZrU62xiTJpf13%2fUG37h0TE1D1aq%2fMAqzgzATXfVySv5gapwVyeuWnInRlwIv6YxkA%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3973510493&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rraaGuC2bK%2b%2bvBYAcVcOmmyZmifUWewxrOBitCsrZQ5lWZS3SZmNodgdKua%2fZrxxAAn6GaVMUdRtiC2LTGl9kOuLEt00pWH%2b8XF5RpoMroAxnClw5ksOEzhsp6NlsVpIhrOMvcyL5FAf5AIb16sn4mVxDWCwCUa7KAJAHZZ2ntLZrU62xiTJpf13%2fUG37h0TE1D1aq%2fMAqzgzATXfVySv5gapwVyeuWnInRlwIv6YxkA%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3973510493&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rraaGuC2bK%2b%2bvBYAcVcOmmyZmifUWewxrOBitCsrZQ5lWZS3SZmNodgdKua%2fZrxxAAn6GaVMUdRtiC2LTGl9kOuLEt00pWH%2b8XF5RpoMroAxnClw5ksOEzhsp6NlsVpIhrOMvcyL5FAf5AIb16sn4mVxDWCwCUa7KAJAHZZ2ntLZrU62xiTJpf13%2fUG37h0TE1D1aq%2fMAqzgzATXfVySv5gapwVyeuWnInRlwIv6YxkA%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3973510493&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rraaGuC2bK%2b%2bvBYAcVcOmmyZmifUWewxrOBitCsrZQ5lWZS3SZmNodgdKua%2fZrxxAAn6GaVMUdRtiC2LTGl9kOuLEt00pWH%2b8XF5RpoMroAxnClw5ksOEzhsp6NlsVpIhrOMvcyL5FAf5AIb16sn4mVxDWCwCUa7KAJAHZZ2ntLZrU62xiTJpf13%2fUG37h0TE1D1aq%2fMAqzgzATXfVySv5gapwVyeuWnInRlwIv6YxkA%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3973510493&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2rraaGuC2bK%2b%2bvBYAcVcOmmyZmifUWewxrOBitCsrZQ5lWZS3SZmNodgdKua%2fZrxxAAn6GaVMUdRtiC2LTGl9kOuLEt00pWH%2b8XF5RpoMroAxnClw5ksOEzhsp6NlsVpIhrOMvcyL5FAf5AIb16sn4mVxDWCwCUa7KAJAHZZ2ntLZrU62xiTJpf13%2fUG37h0TE1D1aq%2fMAqzgzATXfVySv5gapwVyeuWnInRlwIv6YxkA%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3358862324&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2oklNKcEKIAOi1js1pqtcR4PjJVV2sbHxEvKfAMVAK0DkxV%2bnBnTxHCXd7pfUXea6T8ack6MCdQZM%2fiypj%2bNSR41NIpSFq2Q%2bgMvTcEeOQlfQvR2IPNz%2b%2bumyMsW1OCTERljXH04nDqNkzbLtCfyQnH1fckry%2f7Rm0UHcpHQdgvFT2h9iAEvBB%2bkIKJxVV5mvL6QhPNIpi5Eeb62kvbUw0e3tslIXe3ifKAyXSxwNDWAw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3533154461&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2ryP1Fo2LEsAySIEs23EzYMSBaxL9P%2fmCIajHgsUihDndmqLG0%2fVdg3hiRhOhRVRX3eXs63utjy4b9%2fVINuoLyVR6qM1LzEDvuDOCyZks9wszelqFySUFb7Ra40Z0v06JsMXoKsCZ%2f1aDCPmr1B1faNGsi8cnqBl6mQbUVRcLXWE0%2bcHApCcU2Bpn1MzCse14MuUTprjo0Twk6dy%2fJjeMfvFcjxPdeRV707ikWVdWUWBw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3533154461&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2ryP1Fo2LEsAySIEs23EzYMSBaxL9P%2fmCIajHgsUihDndmqLG0%2fVdg3hiRhOhRVRX3eXs63utjy4b9%2fVINuoLyVR6qM1LzEDvuDOCyZks9wszelqFySUFb7Ra40Z0v06JsMXoKsCZ%2f1aDCPmr1B1faNGsi8cnqBl6mQbUVRcLXWE0%2bcHApCcU2Bpn1MzCse14MuUTprjo0Twk6dy%2fJjeMfvFcjxPdeRV707ikWVdWUWBw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3533154461&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2ryP1Fo2LEsAySIEs23EzYMSBaxL9P%2fmCIajHgsUihDndmqLG0%2fVdg3hiRhOhRVRX3eXs63utjy4b9%2fVINuoLyVR6qM1LzEDvuDOCyZks9wszelqFySUFb7Ra40Z0v06JsMXoKsCZ%2f1aDCPmr1B1faNGsi8cnqBl6mQbUVRcLXWE0%2bcHApCcU2Bpn1MzCse14MuUTprjo0Twk6dy%2fJjeMfvFcjxPdeRV707ikWVdWUWBw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3533154461&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2ryP1Fo2LEsAySIEs23EzYMSBaxL9P%2fmCIajHgsUihDndmqLG0%2fVdg3hiRhOhRVRX3eXs63utjy4b9%2fVINuoLyVR6qM1LzEDvuDOCyZks9wszelqFySUFb7Ra40Z0v06JsMXoKsCZ%2f1aDCPmr1B1faNGsi8cnqBl6mQbUVRcLXWE0%2bcHApCcU2Bpn1MzCse14MuUTprjo0Twk6dy%2fJjeMfvFcjxPdeRV707ikWVdWUWBw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3533154461&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2ryP1Fo2LEsAySIEs23EzYMSBaxL9P%2fmCIajHgsUihDndmqLG0%2fVdg3hiRhOhRVRX3eXs63utjy4b9%2fVINuoLyVR6qM1LzEDvuDOCyZks9wszelqFySUFb7Ra40Z0v06JsMXoKsCZ%2f1aDCPmr1B1faNGsi8cnqBl6mQbUVRcLXWE0%2bcHApCcU2Bpn1MzCse14MuUTprjo0Twk6dy%2fJjeMfvFcjxPdeRV707ikWVdWUWBw%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3945542759&culture_id=SV&company_id=10232&link_source_id=40&par=YCvhGF9zp2pGDvl%2bBPEpyDb%2fYahuOyktOjnorQxsJW%2byUgE0LcVHZEzU8wl0fMdUh28NxJUCLOIEBbc4jNqcup2VkrHhpTbqFxDODWNPB5nXGtr2ix50ZtjMO%2bUGmH86iQkj85%2fd2LiUFZ9RiPb3ejmLMYyJPSSdolaFXX8o0N45mzfrDjri5U1aYcYNq5VaqISCK5b1Uilf4AbB0%2fesztm%2bS%2fAvh%2bKkU%2b6KLUEo%2bUBC554deA1u%2fg%3d%3d
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maskulina ord Feminina ord 

Aktiv  

Äventyrliga  

Aggressiv*/attackera  

Ambition*  

Analytisk*  

Hävda sig*  

Atletisk*  

Autonom*  

Skryta*/stolthet*  

Utmana*  

Tävla/konkurrera*  

Trygg/säker/självsäker*  

Mod*  

Besluta/bestämma  

Avgörande/bestämmande  

Fastställbara*  

Dominant*  

Tvinga/driva*  

Girig/glupsk  

Envis  

Hierarki  

Fientlighet*  

Impulsiv  

Oberoende/självständig*  

Individuell*  

Intellekt/förstånd*  

Ledar*  

Logik  

Maskulin  

Mål  

Åsikt/omdöme  

Frispråkig/rätt fram  

Envisas  

Princip*  

Hänsynslös  

Envis  

Överlägsen/överman/överordnad  

Självförtroende*  

Självständig*  

Självtillit*  

Tillgiven  

Barn*  

Glad*  

Engagerad*  

Gemensam  

Medkänsla*/medlidande*  

Ansluten/anknyta*  

Omtänksam/hänsynsfull  

samarbeta*  

Beroende*  

Emotionell*/känslomässig*  

Empati*  

Feminin  

Mild/mjuk  

Ärlig/uppriktig  

Beroende av varandra  

Vänlig/snäll  

Lojal*  

Blygsamhet/anspråkslöshet  

Tjata  

Vård*  

Trevlig*/Behaglig*  

Artigt  

Tyst*  

Ansvar*  

Känslig*  

Undergiven  

Stödja*  

Sympati*  

Öm*/kärleksfull/fin*  

Tillsammans*  

Lita*/ pålitlig*  

Förstå*  

Varm*  

Gnäll*  

Ge/böja/lämna företräde*  

Smickrande  
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Bilaga 2. 

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper 
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Bilaga 3 

Fastighetsskötare 
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt med centrala fastigheter. 

Tjänsten 

Bantorget Fastighets AB är en väl anpassad organisation inriktad på att lösa våra kunders problem och 

utmaningar snabbt och effektivt. I den tekniska kompetensen ingår drifttekniker, driftingenjör, fastighetsskötare 

och projektledare som i det dagliga arbetet hanterar felanmälan från hyresgäster, driftoptimering, 

hyresgästanpassningar, underhålls- och investeringsprojekt och mycket mer. Även en lång rad experter på el, 

ventilation och styr mm ingår i vårt nätverk av underleverantörer och konsulter. 

I tjänsten som fastighetsskötare hos Bantorget Fastigheter kommer du att ingå i ett team om ca 13 personer. I 

rollen som fastighetsskötare kommer du att ansvara för inre fastighetsskötsel och yttre tillsyn för ett antal 

fastigheter. Placeringen är i centrala Stockholm och uppdraget består av bostäder i välskötta fastigheter kring 

Bantorget samt Stora Essingen. 

Dina arbetsuppgifter 

• Kundkontakter 

• Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll 

• Att utföra inköp kopplade till uppdraget 

• Anlita och samordna entreprenörer för arbeten inom uppdraget 

• Inre och yttre rondering 

• Beställning, kontroll av utförande och fakturakontroll av arbeten utförda av entreprenörer 

Kvalifikationer 

• Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift eller 

motsvarande relevant arbetslivserfarenhet 

• Några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är önskvärt 

• El eller VVS bakgrund är meriterande 

• Du har goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift 

• Goda IT-kunskaper 

• B-körkort är ett krav 

Personliga egenskaper 

Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att 

kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är strukturerad, serviceinriktad, empatisk och ser fram emot att 

få utveckla dig själv, gruppen och de fastigheter som Bantorget Fastighets AB förvaltar. 

Bantorget Fastighets AB kan erbjuda dig en varierande tjänst med speciella fastigheter i central 

miljö. 

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar Bantorget Fastighets AB med Fasticon Kompetens. Tycker du att tjänsten som 

Fastighetsskötare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast dock 

senast 21 april. 

För att söka tjänsten, registrera din CV på www.fasticonjobb.se  och bifoga ett personligt brev. 

http://www.fasticonjobb.se/
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Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennie Evsäter på telefon 070-989 50 15 

alternativt jennie.evsater@fasticonkompetens.se 
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Bilaga 4 

Fastighetsskötare 
Celekta Fastigheter/kb Myran kan erbjuda ett roligt arbete i ett stabilt bolag som sätter 

medarbetare, kvalitet och långsiktighet högt på agendan. Bolagets bostadsfastigheter är belägna på 

attraktiva adresser innanför tullarna i Stockholm 

Tjänsten 

Celekta Fastigheter söker en serviceminded och strukturerad fastighetsskötare med några års erfarenhet av 

arbete med fastighetsskötsel. Du kommer att ha nära kontakt med förvaltaren, hyresgäster, kollegor och 

leverantörer och du har eget ansvarsområde om ca 200 lägenheter. 

Dina arbetsuppgifter 

• Tillsyn av inre och yttre skötseln av fastigheterna självständigt samt i samarbete med dina kollegor. 

• Du ronderar och hjälper till med felavhjälpande underhåll i fastigheterna och reparationer i lägenheter såsom 

byte av packningar, låskistor, cylindrar, reparation av WC m m 

• Du gör felsökningar/reparationer i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga etc. 

• Du ser till att det är ordning och reda vid utrymmen runt källar- och vindsutrymmen. 

• Du ansvarar även för att vissa myndighetskrav utförs som t.ex. brandtillsyn. 

Kvalifikationer 

Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift eller 

motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Några års erfarenhet från fastighetsbranschen, hantverksyrken såsom 

el och/eller VVS är meriterande. Du behärskar svenska och engelska. 

Personliga egenskaper 

Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att kommunicera både 

internt och externt. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, driven och tar gärna egna initiativ. 

Ansökan 

Om du tycker att tjänsten som Fastighetsskötare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, 

skicka din ansökan snarast. I denna rekrytering samarbetar Celekta Fastigheter/kb Myran med Fasticon Kompetens 

AB. 

För att söka tjänsten, registrera din cv på http://jobb.fasticonkompetens.se/lediga-tjanster och bifoga gärna ett 

personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista 

ansökningsdatum som är den 15 december 2014. 

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Heléne Lindqvist på 

helene.lindqvist@fasticonkompetens.se eller på 0734-154321. 

Fasticon Kompetens AB 

 

 

  

http://www.fasticonjobb.se/lediga-tjanster/
mailto:helene.lindqvist@fasticonkompetens.se
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Bilaga 5 

Fastighetsskötare 

Nu rekryterar Heba Fastighets AB en Fastighetsskötare 

Tjänsten 

I tjänsten som fastighetsskötare hos Heba kommer du att ingå i ett team om cirka 6 personer bestående av 

fastighetsskötare, driftingenjör och förvaltare. I rollen som fastighetsskötare kommer du att ansvara för inre 

fastighetsskötsel och yttre tillsyn för ett antal fastigheter. Placeringen är i Stockholm och uppdraget består till 

största delen av bostäder i välskötta fastigheter. 

Heba är ett familjeägt företag som satsar mycket på sina fastigheter och sina anställda. Man månar om att 

personalen ska vidareutvecklas och trivas i ett glatt och härligt arbetsteam. 

Dina arbetsuppgifter 

• Kundkontakter 

• Reparationer och felavhjälpande underhåll 

• Att utföra inköp kopplade till uppdraget 

• Anlita och samordna entreprenörer för arbeten inom uppdraget 

• Inre och yttre rondering 

• Beställning, kontroll av utförande och fakturakontroll av arbeten utförda av entreprenörer 

Kvalifikationer 

Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift/förvaltning 

eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är önskvärt. 

Erfarenhet från hantverksyrken såsom el och/eller VVS är meriterande. B-körkort är ett krav. 

Personliga egenskaper 

Som person trivs du bra med att arbeta både självständigt och i samarbete med ett team och du har lätt för att 

kommunicera både i gruppen och med kunder. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, driven och ser fram emot att 

utveckla dig själv, gruppen och Hebas fastigheter. 

Heba strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Då merparten av befattningshavarna 

är män ser vi gärna kvinnliga sökanden till tjänsten. 

Ansökan 

Om du tycker att tjänsten som Fastighetsskötare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, 

skicka din ansökan snarast. I denna rekrytering samarbetar HEBA Fastighets AB med Fasticon Kompetens AB. 

För att söka tjänsten, registrera din cv på http://jobb.fasticonkompetens.se/lediga-tjanster och bifoga gärna ett 

personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista 

ansökningsdatum som är den 13 september 2014.  

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Heléne Lindqvist på 

helene.lindqvist@fasticonkompetens.se eller på 0734-15 43 21.  

 

  

http://www.fasticonjobb.se/lediga-tjanster/
mailto:helene.lindqvist@fasticonkompetens.se
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Bilaga 6 

MHS Bostäder söker en fastighetsskötare 

Vill du ha ett varierande arbete hos en stabil och trygg arbetsgivare som erbjuder goda 

utvecklingsmöjligheter? Då kanske du är vår nästa fastighetsskötare på MHS Bostäder! 

Tjänsten 

Som fastighetsskötare säkerställer du att den dagliga driften fungerar och ansvarar för att in- och utflyttning av 

hyresgäster löper smidigt. Du genomför besiktningar av städ och ytskikt, enklare reparationer och rondering. Vi 

sitter i fina lokaler på Östermalm och våra fastigheter finns i centrala Stockholm, Kungsängen, Enköping och 

Uppsala. 

Dina arbetsuppgifter 

• Avflyttning- och underhållsbesiktningar  

• Utbyte av möbler och inventarier 

• Kontakt med entreprenörer 

• Felsökningar/reparationer  

• Rondering  

• Hyresgästkontakt 

• Dokumentera utfört arbete i fastighetssystem 

Kvalifikationer 

Du har gymnasieutbildning och några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet från 

hantverksyrken alternativt styr och regler är meriterande. B-körkort är ett krav. 

Personliga egenskaper 

För att trivas i denna roll ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter. I och med att vi befinner 

oss i människors hem fäster vi stor vikt vid integritet och ditt goda omdöme. Du har lätt för att samarbeta med 

olika typer av personer och är lyhörd och smidig i dialog med andra. I ditt arbete är du noggrann i utförandet och 

prestigelös i ditt förhållningssätt. 

Du erbjuds en varierande och självständig roll på ett stabilt och familjärt bolag som vill satsa på 

dig och din utveckling! 

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar MHS Bostäder med Fasticon Kompetens. Tycker du att tjänsten som 

fastighetsskötare passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast, dock 

senast den 2016-04-10. Urval sker löpande. 

För att söka tjänsten, registrera ditt CV på www.fasticonjobb.se och bifoga gärna ett personligt brev. Har du 

frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Helena Salomonsson på 

helena.salomonsson@fasticonkompetens.se alternativt 0734-154314. 
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Bilaga 7 

Fastighetschef 
Vi söker nu en fastighetschef som på ett affärsmässigt sätt vill arbeta vidare med vårt fokus på 

hög kvalitet och goda långsiktiga relationer till kunder och medarbetare. Vi är en långsiktig aktör 

med korta snabba beslutsvägar. 

Tjänsten 

Du har ett övergripande ansvar för företagets fastigheter. Beståndet är blandat med både kommersiella 

fastigheter och bostäder. 

I rollen som fastighetschef hos oss har du stor möjlighet att påverka. Du har ansvar för fastigheternas ekonomi, 

resultat och utveckling av driftnettot. Andra viktiga delar i jobbet är förvaltning, fastighetsutveckling, och 

delaktighet vid förvärv. 

Du rapporterar till VD. 

Dina arbetsuppgifter 

• Ansvar för fastigheternas ekonomi och resultat 

• Personalansvar 

• Fastighetsförvaltning 

• Fastighetsutveckling och därav uppkomna mindre projekt 

• Hyresgästkontakter och uthyrning 

• Hyresförhandlingar 

• Medverka vid förvärv 

Kvalifikationer 

• Flerårig erfarenhet 

• Erfarenhet från privatägt fastighetsföretag 

• Arbetat med fastighetsutveckling 

• Meriterande med erfarenhet av byggprojekt 

• God teknisk och ekonomisk förståelse 

Personliga egenskaper 

Du är en affärsmässig "doer" som kan optimera portföljen och driva verksamheten framåt. Du är en naturlig 

ledare med god samarbetsförmåga med ett strukturerat arbetssätt. 

Ansökan 

Om du tycker att tjänsten som fastighetschef passar väl in på dina kvalifikationer och på hur du vill arbeta, 

skicka din ansökan snarast. I denna rekrytering samarbetar Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik med Fasticon 

Kompetens AB. 

För att söka tjänsten, registrera din cv på www.fasticonjobb.se och bifoga gärna ett personligt brev. Alla 

ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. 

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Annika Loberg på 070 -989 50 13. 

 

http://www.fasticonjobb.se/

