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ABSTRACT 
 
I uppsatsen presenteras resultatet av en undersökning av platsannonser och 
de kompetenser som innehas av personerna som anställdes. Syftet var att 
jämföra hur väl kraven och kvalifikationerna stämde överens. 
Utgångspunkten var litteratur om arbetsmarknaden och rekrytering. Där 
framkom det att platsannonser ofta formuleras otydligt och att kraven som 
ställs ibland är överdrivna. Undersökningen bestod av ett urval 
platsannonser för yrken där en kombination av IT-kompetens och 
humanistisk kompetens behövs och där webbpublicering är en arbetsuppgift. 
Exempel på yrken är informatör och webbredaktör. De som anställts har 
fyllt i en webbenkät. Innehållet i platsannonserna har analyserats, bedömts 
och jämförts med enkätsvaren. Kompletterande intervjuer har gjorts med 
fyra av enkätrespondenterna. Resultatet visade att platsannonserna ofta 
formuleras otydligt. Enkätrespondenterna var dock mycket kompetenta i 
fråga om kunskaper, erfarenhet och utbildning och vi menar därför att 
kraven i platsannonserna inte är överdrivna. Humanistiska kunskaper som 
exempelvis textredigering och layoutkunskaper efterfrågades i störst 
utsträckning och enkätrespondenterna hade också dessa kunskaper i hög 
grad. Html och/eller XHtml är den IT-kunskap som efterfrågas mest och 
även detta överensstämmer med enkätrespondenternas kunskaper. 
Undersökningen visade också att en bred kompetens är att föredra framför 
spetskompetens inom de yrken vi studerat. 
 
 
Nyckelord: Internet, webb, information, kommunikation, rekrytering, 
tvärvetenskap, IT-kompetens, humanistisk kompetens 
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ABSTRACT 
 
In this paper we will present the results of a survey of job advertisements 
and the qualifications of the persons who were employed. The purpose is to 
compare the qualifications asked for in the job advertisement with the 
competence of the employees. Literature about the labour market and 
recruitment, on which the paper is based, argue that advertisements often are 
indistinct and that the level of competence required sometimes is 
exaggerated. Our survey consists of a selection of job advertisements in 
which the employers seek persons with a combination of IT-competence and 
humanities qualifications and where publishing on the Internet is one of the 
tasks. Examples of these professions are information officer and web editor. 
The employees have completed a questionnaire. The contents of the job 
advertisement and the results of the questionnaire have been analyzed, 
compared and judged. Supplementary interviews have been done with four 
of the respondents. The results show that the advertisements often are vague. 
However, the respondents are competent, and therefore we argue that the 
requirements are not exaggerated. What we call humanities qualifications, 
for example text editing and layout are common both as a requirement in the 
advertisements and as competence of the respondents. Html and XHtml are 
the technical qualifications that are required mostly and this corresponds to 
the competence of the respondents. The survey also shows that a general 
capability, rather than more specified qualifications, is preferable in these 
professions.  
 
 
Keywords: Internet, web, information, communication, recruitment, 
interdisciplinary, ICT, information technology, humanities, competence 
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1 INLEDNING 

Idag är information och informationsförmedling en viktig del av samhällets 

uppbyggnad. Informationsteknologin har enligt sociologen Manuel Castells 

banat väg för det informationella samhället där arbeten med högt 

informations- och kunskapsinnehåll blir allt viktigare.1 Människor som i 

sina yrken på olika sätt producerar, bearbetar och förädlar information har 

en viktig roll på arbetsmarknaden och i samhället. Vi har valt att undersöka 

kompetensen inom framförallt de yrken som på något sätt sysslar med 

kommunikation och information via nätverk. Det kan vara via Internet eller 

intranät. 

 

Personer med tvärvetenskaplig bakgrund och med en kombination av IT-

kompetens och humanistisk kompetens fungerar som en länk mellan 

tekniken och mottagarna. De har ansvar för att information och 

kommunikation utformas på ett ändamålsenligt sätt och förmedlas effektivt 

genom olika medier. Dessa personer har IT-kompetens, som kan innebära 

exempelvis programmeringskunskaper eller databaskunskap. De har även 

humanistisk kompetens, det vill säga kunskaper i ämnen som exempelvis 

kommunikationsteori, grafisk kommunikation och textredigering. Vi vill 

studera deras kompetens och specifikt kompetensen i relation till vad som 

efterfrågas i platsannonser för dessa yrken.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen och undersökningen är att få en överblick över de 

yrken och arbetsuppgifter som kräver en tvärvetenskaplig bakgrund. Vi vill 

studera dessa yrken och vilka olika krav på kompetens som ställs inom dem. 

För att få en överblick över området kommer vi att studera hur företagen 

formulerar sina kompetensbehov i platsannonser för dessa yrken där 

tvärvetenskaplig utbildning eller kompetens behövs. Vidare kommer vi även 

att undersöka vilka kompetenser som innehas av de personer som får de 

aktuella tjänsterna. Genom detta vill vi klargöra om de personer som får de 

 

1 Castells 1999 s.17 & 211 
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utannonserade tjänsterna har de kompetenser som eftersöks av arbetsgivarna 

i platsannonserna.  

 

Begreppet tvärvetenskap används bland annat om utbildning och kompetens 

där två eller flera ämnen ur olika vetenskapliga traditioner blandas. I denna 

uppsats används begreppet tvärvetenskap för att beskriva blandningen 

mellan teknisk kompetens och humanistisk kompetens. Med teknisk 

kompetens menar vi kunskaper om exempelvis kod- och 

programmeringsspråk och databaskunskap. Detta benämner vi hädanefter 

IT-kompetens. Med humanistisk kompetens menar vi ämnen som 

exempelvis kommunikationsteori, grafisk kommunikation och 

textredigering (se tabell 1). För att behärska webbpublicering behövs både 

IT-kompetens och humanistisk kompetens. Informatör, webbredaktör och 

webbdesigner är exempel på yrken där IT-kompetens och humanistisk 

kompetens blandas. 

 

Tabell 1: Kompetensuppdelning 

KOMPETENSUPPDELNING (exempel) 
IT-kompetens Humanistisk kompetens 
Webbpublicering Webbpublicering 
Kod- och programmeringsspråk Kommunikationsteori 
Databashantering Grafisk kommunikation 
 Textredigering 
 Informationsförmedling 

 

 

Kraven som ställs i platsannonser beskriver ibland snarare en idealbild av en 

blivande medarbetare än verkliga krav.2 Platsannonserna inom IT-branschen 

innehåller ofta vaga yrkesbeskrivningar. Företagen ger ibland intryck av att 

inte veta exakt vilken kompetens de söker.3 Detta kan bero på att det kan 

vara svårt för arbetsgivarna att definiera vilka kvalifikationer som är 

relevanta för den aktuella tjänsten. Vi studerar de yrken där en 

tvärvetenskaplig utbildning eller kompetens behövs. Dessa yrken kan inte 

 

2 AMS Ura 1999:17 s.6 
3 HSV AR 2000:13 s.11 
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studeras genom platsannonser generellt eller genom platsannonser för hela 

IT-branschen. Därför vill vi studera platsannonserna för just dessa yrken. 

 

I AMS rapport Flaskhals eller överdrivet formulerade behov4 har drygt 

5000 arbetsgivare som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen 

intervjuats. I rapporten undersöks om företagen har rekryteringssvårigheter 

eller om de överdrivit sina kompetenskrav. För att få en bild av vilken 

person som eftersöks har frågor ställts till arbetsgivarna. Exempelvis ställde 

AMS följande frågor:  

 

• Om rekrytering skett, hur lång utbildning har den som fick/får 

anställningen?  

• Om rekrytering skett, hur lång yrkeserfarenhet har den som fick/får 

anställningen? 

• Jämkade företaget på behoven? 

 

I undersökning har AMS, liksom vi i vår undersökning, fokuserat på 

utbildning och erfarenhet istället för personliga egenskaper som till exempel 

social kompetens.  

 

Litteraturen visar alltså att det finns tendenser till att arbetsgivare formulerar 

sina platsannonser vagt och att kraven som ställs kan vara en bild av en 

idealsökande snarare än verkliga krav. Vårt antagande är att detta kan vara 

vanligt inom de yrken som kräver tvärvetenskaplig kompetens eftersom 

tvärvetenskapliga kompetenser och utbildningar kan vara svåra att definiera 

och därigenom efterfråga. 

 

 

4 AMS Ura 1999:17 s.7 
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För att utifrån ett snävt perspektiv få inblick i området har vi med bakgrund 
av litteratur och vårt antagande formulerat följande frågeställningar: 
 
• Vilka kvalifikationer eftersöks av arbetsgivare för de yrken som kräver 

tvärvetenskaplig kompetens?  

• Vilka kvalifikationer har de som får jobben där tvärvetenskaplig 

kompetens behövs? 

• Stämmer arbetsgivarens krav på kvalifikationer överens med den 

anställdes kompetens? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi studerar yrken där tvärvetenskaplig utbildning eller kompetens krävs. 

Rena teknikyrken såsom systemvetare och programmerare ingår inte i 

undersökningen.  

 

Vi avser inte att studera social kompetens eller personlighet och dessa 

egenskapers betydelse för rekryteringsprocessen. Dessa egenskaper är svåra 

att mäta. Dessutom är det troligtvis så att om man inte har de formella 

kvalifikationerna så får man heller inte chansen att visa sin sociala 

kompetens.5 

 

Arbetsgivare och rekryteringsansvariga ingår inte i studien. Vi avser därför 

inte att beskriva rekryteringsprocessen i allmänhet. Undersökningen hade 

fått en annan karaktär om också de som formulerat platsannonserna och 

ansvarade för rekryteringen ingått i undersökningen. 

 

Studien har ett Stockholmsperspektiv eftersom materialet består av 

platsannonser ur Dagens Nyheter och Platsjournalens Stockholmsupplaga. 

Ett annat geografiskt perspektiv skulle möjligen ge ett annat resultat. 

 

 

5 AMS Ura 1999:14 s.21 
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Vårt syfte är inte att ge en heltäckande bild av vilka kompetenser som 

eftersöks och innehas av arbetssökande. Undersökningen visar endast vilka 

kompetenser som efterfrågas i de utvalda platsannonserna för yrken där en 

tvärvetenskaplig utbildning eller kompetens efterfrågas och vilka 

kompetenser de som anställts på dessa tjänster har. Undersökningsresultatet 

gäller endast för det första halvåret 2001. 

 

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden ges en teoretisk grund till uppsatsens och undersökningens 

ämne. 

 

2.1 Yrkesbeskrivningar  

De yrken som är aktuella för vår undersökning beskrivs här översiktligt. 

Källorna för yrkesbeskrivningarna är Arbetsförmedlingen (Af) och 

www.csjobb.idg.se (Csjobb). Csjobb är en rekryteringssajt speciellt inriktad 

på IT och valdes för att ge beskrivningar från en källa inriktad på IT- och 

medieområdet. Af:s yrkesbeskrivningar omfattar i stort sett alla yrken och 

valdes för att få med en allmänt inriktad källa. Många av de övriga 

yrkesbeskrivningar som finns på Internet använder sig dessutom av Af:s 

beskrivningar. Csjobb beskriver inte informatörsyrke, därför har information 

om informatörsyrket hämtats från DIK.6 

 

2.1.1 Webbdesigner 

Csjobb uppger att webbdesignern arbetar med att formge hemsidor genom 

att konkretisera form, färg och funktioner. De anser att det är en fördel om 

webbdesignern även har programmeringserfarenhet.  

 

 

6 DIK är ett SACO- förbund som organiserar de som arbetar inom dokumentation, information och kultur. 
http://www.dik.se 2001-12-05 
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Enligt Af bygger webbdesignern upp en webbplats och placerar de olika 

elementen på sidan. De kan också arbeta med ljud och rörliga bilder och 

ansvara för struktur och navigering. Liknande yrken är sitebuilder och 

interface programmer. 

 

2.1.2 Webmaster 

Webmastern kan enligt Csjobb ha skilda uppgifter beroende på företag. 

Vanligtvis är det webmastern som ansvarar för webbplatsen. Det kan 

innebära både webbteknik och textproduktion. Webbtekniker är ett liknande 

yrke.  

 

Enligt Af bör webmastern ha en känsla för form och dessutom vara duktig 

på datorer. Webmastern ska se till att tekniken fungerar och se till att 

informationen på webbsidan är aktuell. En webmaster kan också kallas 

webbansvarig.  

 

2.1.3 Informatör - webbredaktör 

En informatör analyserar, planerar, utformar och utvärderar 

informationsinsatser av olika slag, enligt Af. Som informatör kan man 

arbeta med både intern och extern information. Olika medium kan användas, 

exempelvis trycksaker, utställningar och webbsidor. Ofta är informatören 

företagets informationsstrateg. En informatör kan ha hand om en speciell del 

av informationen som till exempel presskontakter, webb- eller 

trycksaksproduktion. Om Internet eller ett intranät är kanalen kallas 

informatören ofta för webbredaktör. Liknande yrken är till exempel 

marknadsassistent, journalist, informationssekreterare och copywriter. 

 

Webbredaktören ansvarar enligt Csjobb för informationen på en webbplats 

och sköter också uppdatering. Infomaster är ett liknande yrke.  

 

Sammanfattningsvis visade det sig vara stora likheter mellan Csjobb och 

Af:s yrkesbeskrivningar. Likheterna består i att båda källorna anger att det 

finns stora variationer när det gäller arbetsuppgifter och yrkestitlar. Båda 

källorna uppgav alternativa yrkesbeteckningar för yrkena. Detta visar alltså 
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att samma arbetsuppgifter benämns med olika titlar och att samma titel kan 

innehålla olika arbetsuppgifter. 

 

2.2 Arbetsmarknad 

2.2.1 Arbetsmarknad och konjunktur 

Beroende på det ekonomiska läget förändras naturligtvis förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Då det råder högkonjunktur blir det arbetstagarnas 

marknad och då det råder lågkonjunktur blir det arbetsgivarnas marknad.7  

 

2.2.2 Arbetsmarknad och IT 

IT har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden och i samhället 

radikalt. När Anders Flodström, rektor på KTH, intervjuas i Dagens Nyheter 

menar han att tekniken allt mer växelverkar med humaniora och 

samhällsvetenskap och att anledningen till det är IT.8 Nya arbeten har 

tillkommit och andra har försvunnit. Inom många branscher, har 

förutsättningarna förändrats drastiskt på grund av IT-utvecklingen. Inom 

många yrkeskategorier förväntas anställda behärska en allt större del av 

produktionsledet och använda sig av ny teknik och nya arbetsmetoder.9 

Olika branscher konvergerar och gränser suddas ut, exempelvis gränsen 

mellan medie- och telekombranschen.10 Kostnaden för att lagra och bearbeta 

information och kommunicera har sjunkit. IT innebär en automatisering som 

gör att många företag måste omorganiseras. Konsumenten och medborgaren 

får större inblick i och information om marknaden. IT har också minskat 

betydelsen av geografiska avstånd. 

 

2.2.3 Arbetsmarknad för IT och medierelaterade yrkesgrupper  

Beroende på vad som studerats och vem som gjort undersökningen skiljer 

sig meningen om hur läget ser ut för olika yrkesgrupper. Att olika 

arbetsmarknadsrapporter använder sig av olika kategorier och indelningar 

försvårar ytterligare.  

 

7 Ahrnborg Swenson 1997 s.69 
8 Heldmark DN 991107 
9 HSV AR 1999:9 s.5, 10 
10 TCO 2001 s.35 
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För de yrkesgrupper, där de yrken vi studerar kan ingå, anger SCB att det 

under 2001 rådde god tillgång på nyutexaminerade medieutbildade, 

samhällsvetare, personalvetare och beteendevetare. Även yrkeserfarna 

personalvetare och beteendevetare var det god tillgång på. Det var balans på 

tillgång av yrkeserfarna samhällsvetare. Vidare var det brist på yrkeserfarna 

medieutbildade.11 

 

2.2.4 Arbetsmarknadsutsikter 

Den förändrade arbetsmarknaden ställer krav på nya kompetenser och 

yrkesinriktningar.  

 

AMS menar i den senaste rapporten om arbetsmarknadsutsikterna att yrken 

som webbdesigner, webmaster och informatör med Internetkunnande är 

yrken inom vilka det kommer att råda balans eller ett visst överskott på 

arbetskraft. Tidigare rapporter visade en mer positiv utveckling för dessa 

yrken men den senaste tidens nerdragningar har gjort att utsikterna 

förändrats.12 

 

Enligt SACO13 behövs det generellt sett människor som kan fylla Internet 

med ett meningsfullt innehåll, till exempel IT-kunniga humanister och 

pedagoger.14 Då det idag har skett en nedgång inom branscherna är det dock 

tveksamt om man kan säga att det längre finns ett stort behov av dessa. 

Avmattningen på arbetsmarknaden under år 2001 märks bland annat i 

artiklar i DN. En av rubrikerna lyder: ”Sysselsättningen fortsätter öka, men 

takten avtar och färre byter arbete” 15 Platsannonserna har blivit färre under 

det första halvåret 2001 i jämförelse med föregående år. Detta visar ett 

platsannonsindex som TCO tagit fram.16 Dessutom har det publicerats 

artiklar som åtminstone delvis berör den bransch vi studerar.  

 

11 SCB 2001:4 s.14, 16 
12 AMS Ura 2001:6 s.22 
13 Sveriges Akademikers Centralorganisation 
14 SACO 1999 s.3 
15 Andersson 2001-08-30 
16 Andersson 2001-09-19 
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I en av dessa artiklar menar Ramon Sanchez-Lövy, ombudsman på Jusek17 

att det är en våldsam ökning av IT-varseln.18 Han menar att ett tecken på 

detta är att IT-konsulter i större utsträckning ansluter sig till facket.  

 

2.3 Branscher och begrepp 

Beroende på ur vilket perspektiv man väljer att studera branscher och 

begrepp så blir resultatet olika. Även om medlemmar i exempelvis 

Informatörsfacket och Mediefacket räknar sig till kultur- och 

medieverksamma så kan många av dem som använder IT i sitt arbete även 

räkna sig till IT-branschen om man använder en bred definition av denna 

bransch. Det är viktigt att vara medveten om att definitionerna av de aktuella 

begreppen skiljer sig åt.  

 

2.3.1 IT och IT-branschen 

En snäv men inte särskilt allmän definition av begreppet IT är enbart 

kopplingen mellan datorer och teleteknik.19 

 

Högskoleverket (HSV) använder begreppet IT för att beskriva allt från 

forskning och utveckling till webbsideproduktion.20 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) definierar begreppet som ”all teknik 

varmed man kan lagra, återvinna, bearbeta, överföra, mångfaldiga och 

distribuera information” 21 Med denna definition av IT skulle även olika 

medieproduktioner såsom webbsidor och CD-ROM-skivor innefattas i 

begreppet. Definitionen för begreppet IT som Verket för 

näringslivsutveckling (NUTEK) gör är hur vi med hjälp av datateknik och 

kommunikationsteknik kan skapa, samla in, bearbeta, lagra, överföra och 

presentera data i olika former.22 NUTEK, HSV och AMS har alltså en 

liknande bred definition av begreppet IT. 

 

17 Fackförbund för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare, ingår i SACO. 
18 Jacobsson 2001-09-07 
19 Tengström 1998 s.52 
20 HSV AR 2000:13 s.6 
21 AMS Ura 2000:8 s.32 
22 NUTEK 1998:16 s.13-17 
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2.3.2 Mediebranschen 

Mediebranschen består precis som IT-branschen av olika typer av 

verksamheter. Ett sätt att få grepp om mediebranschen kan vara att dela upp 

den i delbranscher: Tidningar/tryckerier, TV/radio/film/data/TV-spel och 

Reklam.23 Med denna definition blir begreppet media mycket brett men det 

är bara i data/TV-spels kategorin som datorn, som vi förknippar med IT, är 

mediet. Förutom spel via datorn finns naturligtvis Internet där exempelvis 

kommunikation, handel och informationsförmedling sker i mycket stor 

utsträckning. Till skillnad från IT-branschen består mediebranschen till stor 

del av människor som använder sig av IT för att producera och förmedla, 

dels information men också underhållning och nöje, istället för att som en 

del av IT-branschen, producera själva tekniken. 

 

Det finns tendenser på ökad konvergens mellan IT-branschen och 

mediebranschen varför det kan vara svårt att skilja dessa åt.24 

 

2.3.3 Övriga indelningar 

I SCB:s rapport Arbetskraftsbarometern ´01 delas arbetsmarknaden in i 

följande sektorer: teknik, samhällsvetenskap, vård, undervisning och övriga. 

Medieutbildade tillhör här sektorn övriga. Beteendevetare och 

samhällsvetare tillhör sektorn samhällsvetenskap.25 Denna uppdelning i 

sektorer skiljer sig från uppdelningen i branscher som AMS och NUTEK 

gör. Dessa talar exempelvis om IT- och mediebranschen istället för sektorer. 

 

Arbetslivsinstitutet har döpt en grupp på arbetsmarknaden till kultur och 

medieverksamma. Till denna kan exempelvis webbredaktörer räkna sig. 

Definitionen på kultur- och medieverksamma är ”de som på något sätt ägnar 

sig åt kultur- och mediearbete, kulturförmedling eller produktion, 

marknadsföring och distribution av kultur- och medieprodukter…” 26  

 

23 AMS Ura 2000:9 s.24 
24 AMS Ura 2000:9 s.12 
25 SCB 2001 s.5 
26 Arbetslivsinstitutet 2001:2 s.7 
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Vilka som själva anser sig vara kultur- och medieverksamma kan också 

mätas genom medlemskap i intresseorganisationer. Exempelvis organiserar 

DIK som är ett SACO- förbund de som arbetar inom dokumentation, 

information och kultur. Underföreningar i DIK är till exempel 

Informatörsfacket, Kulturfacket, Mediefacket och Humanistfacket.27  

 

2.4 Utbildning 

Högskolor och universitet försöker i sitt utbildningsutbud möta den 

efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Snabba förändringar, som till 

exempel den drastiska nedgången på IT-marknaden, gör dock att det är svårt 

för högskolor och universitet att följa och tillgodose efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Eftersom det tar tre till sex år innan en student slutfört en 

utbildning och kommer ut på arbetsmarknaden krävs det lång 

framförhållning för att matcha efterfrågan.28 

 

Medieutbildningar och tvärvetenskapliga utbildningar finns inte med i 

NUTEKS:s statistik över IT-utbildningar eftersom de inte är rena IT-

utbildningar. Medieutbildningar anses utbilda avancerade användare av 

informationstekniken snarare än producenter av den. Därför finns de inte 

med i statistiken över IT-utbildningar.29 

 

Högskoleverket har i sin rapport Högskoleutbildade inom IT som tidigare 

nämnts definierat IT som allt från forskning och utveckling till 

webbsideproduktion.30 Därför har de studerat två typer av IT-utbildningar, 

dels tekniska och dels tvärvetenskapliga, det vill säga utbildningar med ett 

eller flera inslag av IT.31 Högskoleverket har utifrån detta identifierat ett 

antal utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna.  

 

27 Arbetslivsinstitutet 2001:2 s.8 
28 HSV AR 2000:13 s.22 
29 HSV AR 1999:9 s.41 
30 HSV AR 2000:13 s.6 
31 HSV AR 1999:9 s.42 
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Det är dels rena teknikutbildningar såsom systemvetar- och 

programmerarutbildning men också kombinationen företagsekonomi/IT, 

grafisk framställning/språk/IT och information/media/journalistik.32 AMS 

tror att behovet av tvärvetenskapliga utbildningar kommer att bestå.33 

 

2.4.1 Utbildningsvägar 

Personer med samma yrkestitel kan naturligtvis ha skiftande 

utbildningsbakgrund. Här beskriver vi möjliga utbildningsvägar för ett par 

yrken med tvärvetenskaplig prägel.  

 

Huvudämnet för en person med informatörsutbildning är 

kommunikationsteori. IT-kunskap är fortfarande en specialkunskap som inte 

automatiskt ingår i utbildningen för en informatör.34 Många informatörer får 

dock arbete inom IT-branschen eller får IT-relaterade tjänster varför det är 

viktigt att de utbildar sig inom IT.35 Även webbredaktörer kan ha olika 

utbildningar, exempelvis kan man ha studerat webbpublicering, journalistik 

eller kommunikationsämnen, allt beroende på vilken inriktning arbetet 

kräver.36 En webbredaktör ansvarar dock ofta för innehållet om de arbetar 

med en webbsida och behöver därför troligtvis informations- eller 

kommunikationskunskaper. Arbetsförmedlingen kallar en informatör som 

arbetar med hemsidor för en webbredaktör.37 Om man har titeln webmaster 

kan man antingen ha en teknisk eller en informationsinriktad utbildning.38 

Traditionellt innebär dock titeln webmaster att arbetsuppgifterna och 

utbildningarna är tekniskt inriktade. 

 

 

32 HSV AR 2000:13 s.23 
33 AMS Ura 2001:6 s.18 
34 DIK 2001 s.15-16 
35 SACO 1999 s.3 
36 http://csjobb2.idg.se 2001-12-05 
37 http://yrken.ams.se 2001-12-05 
38 http://yrken.ams.se 2001-12-05 
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2.5 Kvalifikation och kompetens  

I vardagligt tal används ordet kvalifikation i meningen egenskaper, 

kunskaper och färdigheter. I forskningslitteratur uttrycker ordet istället 

relationer och processer, till exempel hur kunskaper frambringas i ett 

sammanhang och används i ett annat. Kvalifikation kan också betyda att 

någon utvecklas, till exempel genom utbildning, så att personen passar för 

ett arbete. Kompetens används ofta i en liknande mening som kvalifikation. 

Ordet är dock starkare knutet till utbildning och omnämns ofta tillsammans 

med ordet merit.39 

 

Man kan uttrycka det som att kompetens sätter individen och dennes 

förmåga att lösa en uppgift i fokus och kvalifikation sätter arbetet i centrum. 

En person kan alltså ha en rad kompetenser som inte är kvalifikationer i 

relation till ett visst arbete eftersom arbetsgivaren inte efterfrågar dem eller 

de inte behövs för arbetet.40 

 

All kompetens ger inte meriter. Det kan vara svårt att övertyga arbetsgivarna 

om att vissa utbildningar är bättre än andra.41 ”De som säljer sin arbetskraft 

strävar efter att få ut mesta möjliga av sina titlar, medan arbetsköparna 

försöker förvärva de färdigheter som dessa titlar anses garantera till lägsta 

möjliga pris…” 42 

 

2.5.1 Kvalifikation och kompetens i rekryteringsprocessen 

Per-Erik Ellströms bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet43 

behandlar ämnet kompetensutveckling inom ett företag. Ellström menar att 

även om det är skillnad på efterfrågan på ett visst arbete ur ett 

arbetsplatsperspektiv och ur ett arbetsmarknadsperspektiv så finns det 

samband dem emellan. Det utbud och den efterfrågan som finns på 

arbetsmarknaden bestämmer också utbudet och efterfrågan inom ett företag 

och omvänt.  

 

39 Holmer & Karlson 1991 s.9 
40 Ellström 1992 s.30 
41 Holmer & Karlson 1991 s.128 
42 Bourdieu & Boltanski 1985 s.112 
43 Ellström 1992 
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Detta samband gör att följande sats kan appliceras även på kvalifikation och 

kompetens när det gäller rekrytering på den externa arbetsmarknaden: 

 
”Det innebär att i den mån man saknar kunskap om de faktiska kvalifikationskrav, som ett 

arbete ställer (och det finns anledning att tro att detta är fallet bland annat på grund av de 

kostnader och svårigheter, som är förknippade med en uppgiftsanalys), så saknas därmed en 

viktig förutsättning för en rationellt grundad efterfrågan på kvalifikationer, och därmed 

även en viktig förutsättning för rationell planering av utbildning och andra åtgärder för 

kompetensutveckling.” 44 

 

Då man saknar relevant underlag för att komma fram till vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras och vilka kvalifikationer som det kräver kan 

man alltså heller inte göra en rationell rekryteringsplan. Detta kan avspegla 

sig exempelvis genom att man överdriver eller felriktar sina 

kvalifikationskrav under en rekryteringsprocess. 

 

Suzanne Ahrnborg Swenson anser detsamma i boken Rekrytering i fokus.45 

Hon menar att det är viktigt att göra en arbetsanalys för att klargöra 

arbetsuppgifterna i den tjänst som ska tillsättas. Genom denna arbetsanalys 

kan man sedan få fram en personprofil på en lämplig kandidat.46 

Personprofilen används för att göra en relevant rekryteringsplan. 

 

Att överdriva eller felrikta sina kvalifikationskrav i rekryteringsprocessen 

kan vara ett tecken på att det råder osäkerhet gällande vilka arbetsuppgifter 

som ska utföras och vilka kvalifikationer som behövs för att utföra dessa på 

ett tillfredställande sätt.  

 

2.5.2 Bred kompetens eller spetskompetens  

Den breda kompetens som ofta behövs i arbetet med information och 

kommunikation kan innebära att spetskompetens inom IT-området saknas. 

Det torde vara viktigare med bred kompetens inom företag där man är 

 

44 Ellström 1992 s.30 
45 Ahrnborg Swenson 1997 
46 Ahrnborg Swenson 1997 s.118 
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professionella användare av IT, snarare än producenter av IT.47 Rimligtvis 

borde det vara vanligare med spetskompetens på större företag och på IT-

företag.  

 

2.6 Rekrytering 

2.6.1 Rekryteringskanaler 

Vid rekrytering kan arbetsgivarna använda sig av olika kanaler. De olika 

kanalerna kan delas upp i formella och informella kanaler (se tabell 2). De 

formella rekryteringskanalerna är annons i dags- eller fackpress, offentlig 

och privat arbetsförmedling, Internet eller rekryteringsföretag. De informella 

kanalerna är direktkontakt av arbetsgivaren, av den arbetssökande, en 

tidigare anställd som återanställs eller rekommendation från kollegor eller 

vänner.48 Vi menar att även intern rekrytering är ett exempel på en informell 

rekryteringskanal. 

 

Tabell 2: Rekryteringskanaler 

REKRYTERINGSKANALER 
Informella Formella 
Direktkontakt av arbetsgivaren Annons i dags- eller fackpress 
Direktkontakt av arbetssökande Offentlig arbetsförmedling 
Återanställning av tidigare anställd Privat arbetsförmedling 
Rekommendation från kollegor eller vänner Internet 
Intern rekrytering Rekryteringsföretag 

 

 

2.6.2 Val av rekryteringskanal 

Valet av rekryteringskanal beror på flera olika faktorer: arbetsgivarnas 

förväntningar på den arbetssökandes utbildningsnivå och yrkesinriktning, 

företagets storlek och branschtillhörighet och tids- och kostnadsaspekter.49 

 

 

47 HSV AR 1999:9 s.41 
48 IFAU 2001:3 s.18 
49 IFAU 2001:3 s.3 
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Informella kanaler används mycket inom alla slags företag och 

organisationer men i störst utsträckning av privata företag. Den offentliga 

sektorn och större företag har större benägenhet att använda sig av formella 

sökkanaler.50 Detta kan bero på flera olika faktorer. Dels så kan större 

företag och den offentliga sektorn ha större ekonomisk möjlighet att 

annonsera och dels kan de vara mer intresserade av att nå ut till en bred 

krets, än ett mindre företag. Dessutom finns det inom den offentliga sektorn 

en tradition av att alltid officiellt utlysa lediga tjänster. Arbetsgivarna kan 

också använda sig av flera olika kanaler i rekryteringsprocessen. 

 

I IFAU:s undersökning från 2001 av arbetsplatser i Sverige visade det sig att 

de flesta arbetsgivare använder sig av informella sökkanaler (64,6 %). 

Därefter följer den offentliga arbetsförmedlingen (38,7 %) och annonser i 

dags- eller fackpress (26,0 %). Procentsatserna tillsammans blir mer än 

100 %, detta beror på att många arbetsgivare använder sig av mer än en 

rekryteringskanal.51 

 

Då IFAU beräknat hur stor andel av respektive rekryteringskanal som ledde 

till nyanställning visar det sig att informella rekryteringskanaler ledde till 

nyanställning i knappt 57 % av fallen. Knappt 18 % av nyanställningarna 

sker genom Arbetsförmedlingen och 14 % sker genom annons. Resterande 

del av nyanställningarna skedde genom privat arbetsförmedling och genom 

det som anges som annat52 i rapporten.53 

 

2.6.3 Rekryteringsprocessen 

Arbetsgivarna har olika kriterier att ta hänsyn till vid rekryteringen. Krav på 

utbildning, erfarenhet och social kompetens är exempel på dessa kriterier.54 

De personliga egenskaperna och den sociala kompetensen går inte att bortse 

från i rekryteringsprocessen. Dock är det troligt att endast de som uppfyller 

de i platsannonsen angivna kompetens- och kvalifikationskraven kallas till 

 

50 AMS Ura 1998:2 s.24 
51 IFAU 2001:3 s.21 
52 Det anges inte vad annat innefattar. 
53 IFAU 2001:3 s.25 
54 AMS Ura 1998:9 s.9 
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intervju och därmed får visa sin sociala kompetens.55 Då formella 

rekryteringskanaler används är det bara de kvalifikationer som den sökande 

angett i ansökningshandlingarna som arbetsgivarna kan ta ställning till innan 

de träffat den sökande. Risker som kan leda till att ingen rekrytering sker är, 

förutom avsaknad av kompetenta sökande, dålig kommunikation mellan de 

inblandade och alltför långa väntetider.56 

 

2.6.4 Flaskhals eller överdrivet formulerade behov? 

Vid formuleringen av frågeställningen använde vi oss av AMS rapport 

Flaskhals eller överdrivet formulerade behov57 från 1999. I rapporten har 

5000 arbetsgivare som anmält en ledig plats till Arbetsförmedlingen 

intervjuats. Syftet med rapporten är att undersöka om företagen har 

rekryteringssvårigheter eller om de överdriver sina kompetensbehov. Det 

AMS benämner som flaskhals är situationen då företaget antingen inte 

lyckats rekrytera någon till den lediga tjänsten eller då de rekryterat någon 

med lägre kompetens än vad som behövs för att göra ett fullgott arbete. 

Resultatet av rapporten är att drygt 20 % av de arbetsgivare som angett att 

de har svårt att rekrytera har anställt kompetent personal i alla fall. I dessa 

fall har arbetsgivarna alltså överdrivit sina kompetenskrav. En stor del av de 

rekryteringsproblem som företag uppger att de har är härmed mer ett uttryck 

för en subjektiv viljeyttring än verkliga fakta.58 AMS har i denna 

undersökning endast behandlat de rekryteringar som skett genom 

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är varken den dominerande 

sökkanalen för högskoleutbildade, eller en stor rekryteringskanal inom IT-

branschen.59 

 

 

55 AMS Ura 1999:14 s.21 
56 AMS Ura 1999:14 s.22 
57 AMS Ura 1999:17 
58 AMS Ura 1999:17 s.1 
59 HSV AR 2000:13 s.25 
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2.6.5 Utbildning eller erfarenhet 

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan om arbetsgivare i allmänhet 

väljer en sökande med utbildning eller erfarenhet om de måste välja. I 

Högskoleverkets rapport Högskoleutbildade inom IT 60 från 2000 ges dock 

ett svar angående IT-branschen. Rapporten bygger på studier av 

platsannonser och intervjuer med arbetsgivare i IT-branschen. Här anger 

arbetsgivarna att det tar mellan ett halvt och ett år innan en nyutexaminerad 

sökande kan arbeta självständigt. Därför väljer de en sökande med 

erfarenhet utan akademisk examen före en nyutexaminerad utan 

arbetslivserfarenhet.61 

 

Att ständigt vidareutbilda sin personal kan vara ett sätt att få exakt de 

anställda som man vill ha. Angående kompetensutveckling framhålls det 

lärande företaget som en bättre plats för lärande än skolan.62 Om det lärande 

företaget finns och fungerar skulle det vara de sökande som är beredda att 

ständigt utvecklas och lära sig som blir de som eftersöks av företagen.  

 

2.7 Platsannonser 

Platsannonserna inom IT-branschen innehåller ofta vaga yrkesbeskrivningar. 

Företagen ger ibland intryck av att inte riktigt veta exakt vilken kompetens 

de söker.63 Detta kan göra att man överdriver sina kompetensbehov för att 

begränsa antalet sökande.64 Då det råder god tillgång på arbetssökande 

borde detta vara vanligt. 

 

2.7.1 Platsannonser i Dagens Nyheter 

Platsannonser i dagspress kan förutom sin huvudsakliga funktion även 

fungera som en ”skvallerspalt” eller en konjunkturmätare. Långt fler än de 

som söker arbete läser platsannonser. Att läsa platsannonserna blir ett sätt att 

följa med i vad som händer på arbetsmarknaden. Det stora antalet läsare gör 

att platsannonserna i dags- eller fackpress ofta utformas lika mycket som en 

 

60 HSV 2000:13 
61 HSV 2000:13 s.30 
62 Holmer & Karlson 1991 s.32 
63 HSV AR 2000:13 s.11 
64 AMS Ura 1999:14 s.19 
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företagsannons som en platsannons.65 Platsannonsen blir ett forum för både 

rekrytering och för att göra reklam och kommunicera företagets budskap. 

 

Dagens Nyheters (DN) platsannonser har flest läsare i en jämförelse mellan 

de fyra tidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri 

och Metro. Ungefär hälften av de som läser DN, läser platsannonserna alltid 

eller ibland.66 Annonserna i DN debiteras per spaltmillimeter. Priset beror 

på utformning, placering och på vilken dag platsannonsen införs.  

 

I AMS enkätundersökning av 369 slumpmässigt valda arbetsgivare inom 

olika branscher i Sverige 1998 anger arbetsgivarna att annonser i dagspress 

är den kanal som de anser vara den bästa för att rekrytera rätt personer. Den 

största fördelen med platsannonser i dagspress är möjligheten att få fram 

sökande med rätt högskoleutbildning.67 13 % av de nyanställda under 2000 

fick information om sitt jobb genom annons i press.68 

 

2.7.2 Platsannonser i Platsjournalen 

De platsannonser som publiceras i Platsjournalen (PJ) utformas på ett lite 

annorlunda sätt i jämförelse med annonser i dags- eller fackpress. 

Platsannonserna i PJ har ett standardiserat utseende gällande typsnitt, 

teckengrad och innehållskategorier. Det finns även här möjlighet att, till viss 

del, göra reklam för sitt företag men det standardiserade formatet lämnar 

oftast mindre utrymme för detta än en annons i dagspress. 

 

Att införa platsannonser i notisform i PJ är kostnadsfritt (det finns även 

möjlighet att införa vanliga annonser men detta kostar och är ovanligt). Alla 

inbokade annonser i PJ publiceras parallellt med tidningsinförandet även i 

Platsbanken på Internet. 

 

 

65 Jansson, E 1998 s.24 
66 Lund 2000 s.3 
67 AMS Ura 1998:9 s.9 
68 AMS Ura 2001:8 s.9 
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I AMS enkätundersökning från 1998 anser arbetsgivarna att 

Arbetsförmedlingens styrka är att få fram sökande snabbt. De anses dock 

vara sämre på att hitta sökande som passar in socialt.69 Ungefär 10 % av de 

nyanställda 2000 fick information om det lediga jobbet från 

Arbetsförmedlingen.70 Det finns dock ingen uppgift om hur många av dessa 

som använt sig av PJ. 

 

 

3 METOD 

3.1 Val av metod 

Vår metod har konstruerats för att passa våra frågeställningar. Den har både 

kvalitativa och kvantitativa inslag. Praktiskt taget alla metoder som används  

inom beteende- och samhällsvetenskap är blandformer.71 Kombinationen av 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmoment främjar undersökningens 

kvalitet då de tar fram olika aspekter av verkligheten.72  

 

Vi avser att mäta vilka kompetenser som arbetsgivare efterfrågar, i de yrken 

som både kräver IT-kompetens och humanistisk kompetens. Vidare avser vi 

att mäta vilka kvalifikationer de som anställts på de utvalda tjänsterna har. 

Vi har konstruerat en metod för att kunna genomföra denna stegvisa 

undersökning. Vilka kompetenser som arbetsgivaren söker studeras via ett 

urval av platsannonser. Urvalet består av de platsannonser som innehåller av 

oss definierade sökord. En innehållsanalys görs av dessa utvalda 

platsannonser. De anställdas kvalifikationer undersöks genom att de 

personer som anställts på de utvalda tjänsterna fyller i en enkät. En 

jämförelse görs mellan arbetsgivarens krav och enkätrespondenternas svar. 

Undersökningen kompletteras med en informell intervju med ett urval av 

enkätrespondenterna. Således är studien en blandning mellan kvantitet och 

kvalitet i såväl datainsamlingen, analysen och tolkningen. 

 

69 AMS Ura 1998:9 s.9&11 
70 AMS Ura 2001:8 s.9 
71 Trost 2001 s.19 
72 Svenning 2000 s.68 
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Enkäten till de som anställts innehåller till största delen frågor vars svar kan 

behandlas kvantitativt. Några av frågorna är av öppen natur och svaren på 

dessa tolkas kvalitativt. Innehållet i platsannonserna bearbetas både 

kvalitativt och kvantitativt. Den kompletterande intervjun är informell. 

Frågorna ställs och svaren registreras då osystematiskt. 

 

För att öka tillförlitligheten i vår undersökning tillämpar vi triangulering 

mellan metoderna. Triangulering mellan metoder innebär att 

metodgränserna överbryggas.73 Vår förhoppning är att kombinationen av 

angreppssätt och metoder skall belysa fler sidor av verkligheten och därmed 

gynna vår undersökning.74 

 

3.2 Sökord  

• webbredaktör 

• webbpublicering 

• webb 

• informatör 

• information 

• kommunikation 

• hemsida 

• Internet 

• media  

 

Våra sökord kan i stort sett rymmas under begreppen information och 

kommunikation. Detta är centrala begrepp i vårt samhälle idag och det blir 

fler och fler som arbetar inom detta område.75 Att arbeta med information 

och kommunikation innebär att en bred kompetens behövs. Information ska 

utformas på ett relevant sätt för att underlätta för mottagare, budskap ska 

kommuniceras effektivt och sedan förmedlas genom olika medier. Detta 

kräver ofta både IT-kompetens och humanistisk kompetens.  

 

73 Denzin 1970 s.297-313 
74 Nylén 1999 s.54 
75 Sturmark 1997 s.12 
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Humanistisk kompetens kan innebära kunskaper från skiftande områden. I 

kombination med IT-kompetens är det dock ofta informations- och 

kommunikationsinriktade kompetenser som avses. Det kan även vara 

exempelvis beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga kompetenser. 

Tvärvetenskapliga kompetenser behövs inom många yrken men vi har valt 

att undersöka kompetensen inom framförallt de yrken som på något sätt 

sysslar med kommunikation och information via nätverk. Det kan vara via 

Internet eller intranät. 

 

Vi ville studera yrken som krävde en kombination av IT-kompetens och 

humanistisk kompetens. Målsättningen var därför att få fram sökord som 

fångar denna kombination. Vi utgick från vår egen uppfattning om vilka 

yrkestitlar och vilka ord som kunde användas som sökord och kompletterade 

med att studera yrkesbeskrivningar på Arbetsmarknadsverkets webbplats.76 

De yrkesbeskrivningar som innehöll både IT-kompetens och humanistisk 

kompetens valdes ut. De mest centrala orden från dessa yrkesbeskrivningar 

lades till sökordlistan. Antalet sökord minskades sedan successivt då vi 

ansåg att en del ord kunde innefattas i andra sökord.  

 

Två av sökorden är rena titlar: webbredaktör och informatör. Orden webb, 

webbpublicering, hemsida, Internet och media representerar yrken eller 

arbetsuppgifter där man med hjälp av IT kommunicerar och förmedlar 

information. Sökorden fångar därför även annonser där till exempel 

webmasters, informationssekreterare, webbdesigners och pressekreterare, 

söks. 

 

3.3 Population  

Populationen77 består av dels av de platsannonser som fanns i DN och PJ 

under det första halvåret 2001, dels av de personer som fått de 

utannonserade jobben. Av platsannonserna har ett urval gjorts.  

 

76 AMS http://yrken.ams.se 2001-12-05 
77 Trost 2001 s.24 
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3.4 Tidsperiod 

Urvalsmaterialet är från tidsperioden januari till och med juni år 2001. 

Denna tidsperiod valdes för att ansökningstiden i platsannonserna skulle ha 

gått ut då materialet samlades in. Samtidigt fick inte platsannonserna vara 

för gamla så att de som anställts inte längre skulle finnas kvar på företagen. 

För att göra ett urval inom tidsperioden slumpades det fram ett tal. Detta tal 

blev ojämnt och då valdes alla ojämna veckor inom tidsperioden. Urvalet är 

således ett bundet slumpmässigt urval.78 Urvalet består av totalt 13 exemplar 

av vardera tidning (För datum se tabell 3).  

 

Tabell 3: Källor - platsannonser 

KÄLLOR - PLATSANNONSER 
Vecka PJ DN 

1 ---------1 010107 
3 010115 010121 
5 010129 010204 
7 010212 010218 
9 010226 010304 
11 010312 010318 
13 010326 010401 
15 010409 010415 
17 010423 010429 
19 010507 010513 
21 010521 010527 
23 0106052 010610 
25 010518 010624 
26 010625  

Summa 13 13 
 
1 Då måndag vecka 1 är en helgdag och det inte utkom någon PJ valdes istället PJ från 25 juni. 

2 Måndagen den 4 juni utkom ingen PJ den kom istället 5 juni. 

 

 

 

78 Trost 2001 s.34 
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3.5 Dagens Nyheter 

Som exempel på dagspress valdes Dagens Nyheter (DN). Det är Sveriges 

ledande morgontidning79 som dessutom har många platsannonser. Urvalet 

består av jobbilagan (ibland 2 delar) från söndagarna ojämna veckor. 

 

3.6 Platsjournalen 

Platsjournalen (PJ) valdes för att få ett mer heltäckande material. PJ kommer 

ut varje måndag. Urvalet består av upplagan för Stockholms län från 

måndagarna ojämna veckor. I tidningen är platsannonserna sorterade under 

rubriker efter yrkesområden. De rubriker med tillhörande underrubriker som 

studerats är: 

 

• Information & Kultur  

o Journalistiskt arbete 

• Teknik & Natur  

o Tekniskt arbete 

• Kommersiellt arbete  

o Reklamarbete mm 

• Ekonomi & Administration   

o ADB-arbete 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Undersökningen bedrivs på ett område som ständigt förändras och är därför 

mycket tidsbunden. En eventuell repetition av undersökningen skulle 

sannolikt ge ett annat resultat. I detta avseende är reliabiliteten låg.80 

Metodens validitet81 anser vi vara god. Den konstruerade metoden gör det 

möjligt att mäta det vi avser att mäta. Enkätrespondenterna har dock endast 

redovisat sina kunskaper på de områden vi angett. Deras kunskaper på andra 

områden syns inte i enkätsvaren. 

 

79 Tidningsutgivarna http://www.tu.se/statistik/index.htm 2002-01-03 
80 Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Ejlertsson 1996 s.86 
81 Med validiteten menas huruvida den använda mätmetoden verkligen mäter det som avsetts att mäta. 
Ejlertsson 1996 s.86 
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3.8 Insamling och bearbetning av platsannonser 

Samtliga tidningar i urvalet har bearbetats. Platsannonserna har lästs för att 

se om textinnehållet stämde överens med våra sökord. Alla sökord behövde 

inte finnas i platsannonsen för att den skulle väljas ut. I de utvalda 

tidningarna fanns 82 stycken platsannonser som överensstämde med våra 

sökord. 53 av platsannonserna fanns i PJ och 29 i DN. De utvalda 

platsannonserna har registrerats i en databas med basinformation (företag, 

titel, telefonnummer, mejladress etc). Därefter har platsannonserna 

bearbetats utifrån enkätfrågorna som även de som anställts besvarat. 

Arbetsuppgifter, erfarenhetskrav och kompetenskrav har bedömts som krav 

eller meriterande. Den standardiserade bearbetningen av platsannonserna 

har gjort att vi fått en överblick över annonserna och gjort det möjligt att 

behandla materialet statistiskt.  

 

3.9 Pilotstudie  

Insamlingen skedde på samma sätt som för det ordinarie urvalet. Materialet 

var dock från en annan tidsperiod. Piloturvalet bestod av fyra platsannonser 

ur DN (2 st 010819, 1 st 010826, 1 st 010902). Pilotenkäten utformades som 

ett mejl (se bilaga 1) där respondenten ombads fylla i svaren direkt i mejlet 

och skicka detta tillbaka till oss. Frågorna rörde bland annat utbildningar, 

arbetslivserfarenhet, viktiga egenskaper för yrkesutövningen samt hur 

personen fick reda på att arbetsgivaren sökte personal. Denna enkät 

skickades ut den 14 november 2001. Svarstiden sattes till den 19 november 

2001.  

 

3.9.1 Resultat pilotstudie  

När svarstiden gick ut hade endast ett av de fyra företagen svarat och det 

företaget hade inte rekryterat. Det skickades inte ut någon påminnelse till de 

tre övriga företagen. Den låga svarsfrekvensen i pilotstudien ledde till att 

omfattande omarbetningar av enkäten gjordes.  
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3.9.2 Skillnader mellan pilotenkät och enkät 

Målsättningen med omarbetningen av pilotenkäten var att få många och 

intressanta svar. Vi valde att använda en webbenkät82 istället för en 

mejlenkät. Vi konstruerade webbenkäten som en ASP-applikation.83 

Pilotenkäten bestod endast av öppna frågor. Den typen av frågor har ofta en 

lägre svarsfrekvens än frågor med fasta svarsalternativ.84 Webbenkäten 

består därför till största delen av frågor med fasta svarsalternativ som 

besvaras genom att klicka på knappar. Trots att den är mer omfattande 

upplevs den förmodligen lättare och roligare att besvara än pilotenkäten. 

Webbenkäten förtestades85 och ändrades ett flertal gånger. Dessa ändringar 

bestod främst av att delfrågor ströks och ord byttes ut.  

 

3.10 Följebrevets utformning och innehåll 

Mejlet, som innehåller följebrev (se bilaga 2) samt en länk till enkäten, 

skickas i första hand till kontaktpersonen som anges i platsannonsen om 

dennes mejladress finns i platsannonsen. I andra hand skickas mejlet till den 

adress som företaget angett på sin webbsida som en allmän informations-

/kontaktadress. Den första delen av mejlet innehåller information och 

uppmaningar riktade till den person som ska vidarebefordra mejlet. 

Undersökningens syfte samt resultatens betydelse anges. Detta skall verka 

intresseväckande och vår förhoppning är att det ska öka chanserna till att 

mejlet vidarebefordras. Den första delen av följebrevet avslutas med en 

uppmaning att meddela oss om ingen rekrytering skett samt anledningen till 

det. Ur denna information hoppas vi kunna se hur många företag som inte 

har rekryterat och anledningarna till detta.  

 

Den andra delen av mejlet är riktat till den person som anställts. Det mest 

centrala i denna del är länken till enkäten. Här finns även uppgifter om hur 

uppgifterna som lämnas kommer att behandlas. I övrigt görs försök till att 

höja motivationen hos dem som ska svara genom att påpeka hur viktigt det 

 

82 En enkät som publiceras och besvaras på Internet. 
83 Active server pages. Möjliggör i detta fall att svaren automatiskt registreras i en databas. 
84 Trost 2001 s.72 
85 Svenning 2000 s.108 



I INFORMATIONENS TJÄNST  

 
 

27 (62) 

är att de medverkar. Ett sista svarsdatum ges, detta datum ligger relativt nära 

i tiden för att snabbt kunna gå vidare med eventuella påminnelser.  

 

3.11 Enkätens utformning, innehåll och tolkningsmöjligheter 

Enkäten är webbaserad (se bilaga 3) och ska ligga på en webbsida på 

Internet. De flesta frågorna besvaras genom att respondenten klickar för 

givna svarsalternativ i så kallade radioknappar. Radioknapparna fungerar så 

att av de givna svarsalternativen går det endast att välja ett alternativ. 

Därmed elimineras risken att respondenterna kryssar i flera alternativ och att 

svaret då måste strykas. En del av frågorna är av öppen natur där 

respondenten själv skriver in sitt svar. Frågor med öppna svarsalternativ bör 

undvikas i möjligast mån då det interna bortfallet på sådana frågor ofta är 

stort.86 Därför har denna typ av frågor endast använts när de möjliga 

svarsalternativen inte är överblickbara. Problemet med att ha fasta 

svarsalternativ är dock att svarsalternativen kanske inte passar alla 

respondenter.87 Detta problem har vi försökt att undvika genom att i 

anslutning till alla frågor med fasta svarsalternativ placera ett fält där 

enkätrespondenten kan ange ett eget svarsalternativ.  

 

När enkäten är ifylld och respondenten klickar på ”Skicka in” skickas svaren 

till en databas88, samtidigt visas ett meddelande att svaren har registrerats. 

Enkäten ser lika ut för samtliga respondenter, utformningen är därmed i hög 

grad standardiserad. Situationen då enkäten fylls i kan däremot vara mycket 

varierande och är därmed inte standardiserad. Det enda gemensamma i 

situationen är att respondenten använder en dator.  

 

3.11.1 Fråga 1 

Den första frågan lyder: Hur fick du först reda på att din arbetsgivare sökte 

personal? Svarsalternativen är: Personliga kontakter, Annons i tidning, 

Arbetsförmedlingen, Internet eller Annat, vad:. Om respondenten anger 

svarsalternativen Annons i tidning, Arbetsförmedlingen eller Internet kan vi 

 

86 Trost 2001 s.72 
87 Trost 2001 s.74 
88 I detta fall en Microsoft Access-databas, som möjliggör statistisk bearbetning av data. 
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anta att de sett företagets krav och i sitt beslut att söka tjänsten förhållit sig 

till dessa. Här kan antas att det finns några olika möjliga förhållningssätt. 

Dels kan den sökande bedöma sin egen kompetens som helt 

överensstämmande med kraven, dels kan den sökande vara medveten om att 

arbetsgivarens krav är större än hans kompetens men trots det söka tjänsten. 

Ett annat förhållningssätt skulle kunna vara att den sökande har högre 

kompetens än den som efterfrågas men ändå väljer att söka tjänsten. Skulle 

svaret på frågan vara Personliga kontakter styrker det ytterligare det 

vedertagna faktumet att denna typ av kontakter är en mycket vanlig väg till 

anställningar.89  

 

3.11.2 Fråga 2 

Den andra frågan lyder: Hur stora är dina kunskaper inom dessa områden? 

Använder du dessa kunskaper i ditt jobb? Respondenterna skall gradera sina 

kunskaper från 1 till 5 (1 = Inga kunskaper, 2 = Små kunskaper, 

3 = Medelgoda kunskaper, 4 = Goda kunskaper, 5 = Mycket goda 

kunskaper). Frågan om kunskaperna används i jobbet skall besvaras med ja 

eller nej. Frågan är utformad som en matris med totalt 26 delfrågor. 

Delfrågorna är samlade under sex rubriker: Information och kommunikation, 

Design – Interaktion, Webbpubliceringsverktyg, Bildhantering och grafik, 

Kod- och programmeringsspråk och Databaskunskap. Uppdelningen gör 

förhoppningsvis att frågan inte ser alltför besvärlig ut och att fler därför 

besvarar den noggrant.90 Ur denna fråga kan vi dels få reda på vilka 

kunskaper som respondenterna har, dels om de använder kunskaperna i sitt 

jobb.  

 

3.11.3 Fråga 3 

Den tredje frågan lyder: Ange dina tre senaste utbildningar som varat minst 

en månad. I svaren skall utbildningens namn, skolans namn samt längden på 

utbildningen anges. Denna fråga, liksom den tidigare, syftar till att 

undersöka vilken kompetens som respondenterna har. Både en enskild 

utbildning och kombinationen av utbildningar kan tydliggöra denna 
 

89 AMS Ura 1998:2 s.24 
90 Trost 2001 s.69 
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kompetens. Utbildningarna som anges kan ställas mot både de 

utbildningskrav samt de kunskaper som arbetsgivaren efterfrågar i sin 

annons. Formuleringen ”… som varat minst en månad” är till för att minska 

risken att respondentens eventuella akademiska utbildningar döljs av flera 

kortare utbildningar som exempelvis internutbildningar.  

 

3.11.4 Fråga 4 

Den fjärde frågan lyder: Vilken titel använder du om din tjänst? Detta är en 

öppen fråga. Svaret på frågan skall jämföras med den titel som angetts i 

annonsen. Troligen stämmer dessa två titlar väl överens. Om så inte skulle 

vara fallet kan det möjligen bero på att respondenten anställts som 

exempelvis informatör men tycker att titeln webbredaktör bättre beskriver 

det arbete som utförs. En annan anledning till att de två titlarna inte stämmer 

överens skulle kunna vara att personen anställts med en titel och sedan fått 

andra arbetsuppgifter och därmed bytt titel. Frågan är placerad mot slutet av 

enkäten för att kopplingen till den titel som anges i introduktionsmejlet inte 

ska vara alltför tydlig. 

 

3.11.5 Fråga 5 

Den femte frågan lyder: Ange dina tre senaste anställningar som varat minst 

en månad? Svaren skall anges i titel, arbetsuppgifter samt längd. Även 

denna fråga syftar till att mäta respondenternas kompetens. Svaren kan 

jämföras med de av arbetsgivaren ställda erfarenhetskraven.  

 

3.11.6 Fråga 6 och 7 

Frågorna nummer sex och sju är demografiska bakgrundsfrågor som rör kön 

och ålder. Svaren kan visa om något kön eller någon åldersgrupp dominerar 

i undersökningen.  

 

3.11.7 Fråga 8 

Den åttonde frågan lyder: Vad heter företaget du arbetar på? Det är denna 

fråga som gör det möjligt att koppla samman respondenten med en specifik 

platsannons. Därför är detta fält obligatoriskt. Det går ej att skicka in 

enkäten om inte fältet fyllts i. 
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3.11.8 Övriga synpunkter 

I slutet av enkäten finns fältet: Synpunkter eller övriga uppgifter. Där kan 

respondenten kan fylla i synpunkter på undersökningen eller utveckla svaren 

från de tidigare frågorna. I dessa synpunkter kan vi få med aspekter som vi 

inte direkt berört i undersökningen eller ytterligare information som kan 

vara värdefull vid analysen. Dessutom är det god sed att avsluta varje enkät 

med en öppen fråga.91 

 

3.12 Informella intervjuer med enkätrespondenter 

För att bredda och fördjupa undersökningen kommer informella 

telefonintervjuer att genomföras med fyra av enkätrespondenterna. Urvalet 

är ett så kallat bekvämlighetsurval. Vi anser att fyra intervjurespondenter är 

tillräckligt som ett kompletterande material till enkätsvaren. Vi kommer att 

intervjua de som är lättast att få kontakt med men vi kommer att sträva efter 

en blandning av yrkestitlar. Vid konstruktionen av enkäten var det viktigt att 

hålla den så kort som möjligt. I telefonintervjuerna kommer de frågor som 

inte fick plats i enkäten att kunna ställas. Fokus i dessa intervjuer kommer 

att ligga på respondenternas erfarenheter från att söka jobb och deras syn på 

bred kompetens och spetskompetens (se bilaga 4). 

 

3.13 Anonymitet och ersättning  

I så väl följebrevet som i enkäten lovas respondenterna anonymitet. 

Resultaten skall inte kunna härledas till enskilda personer eller till företag. 

Detta gäller även för respondenterna i de informella intervjuerna. Det utgår 

ingen ekonomisk ersättning till någon respondent. Det enda som utlovats 

som ersättning är möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen samt vår 

stora tacksamhet.  

 

3.14 Problem med undersökningen 

Undersökningen innefattar flera känsliga moment som vi försökt dämpa 

effekterna av.  

 

91 Trost 2001 s.91 



I INFORMATIONENS TJÄNST  

 
 

31 (62) 

3.14.1 Urval och bearbetning 

Urvalet av platsannonser har endast skett med hjälp av våra ögon, vi har inte 

använt några tekniska hjälpmedel. Vi kan inte garantera att vi inte missat 

någon platsannons. Bedömningarna som gjorts baseras på vår tolkning av 

materialet. Vi har dock försökt att bearbeta platsannonser och enkätsvar så 

metodiskt, konsekvent och noggrant som möjligt. 

 

3.14.2 Externt och internt bortfall i enkäten 

Mejlet, som innehöll följebrev samt en länk till enkäten, skulle läsas och 

vidarebefordras sedan skulle den person som anställdes svara på enkäten. 

Vår förhoppning var att personerna skulle vara vänliga att svara. Vi befarade 

dock att det kunde finnas flera skäl till att de lät bli att göra det. Kanske 

mejlet inte nådde fram till rätt person. Kanske de inte hade tid. Kanske de 

misstrodde oss och vår undersökning. Enkäten kunde vid en första anblick 

se ut att ta alltför lång tid att fylla i. Risken fanns att det externa bortfallet92 

skulle bli stort. Det var troligt att svarsfrekvensen skulle bli lägre än de 50-

75 % som brukar ses som ett riktvärde för postenkäter.93 Svarsfrekvensen på 

webbenkäter riktade till företag antas ha en lägre svarsfrekvens94. Denna 

risk, för ett stort externt bortfall, var undersökningens mest kritiska punkt. 

Om bortfallet blev för stort skulle kvalitén på resultatet bli lidande. Ju större 

bortfallet är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar till 

populationen.95 

 

Om de som väljer att svara på enkäten upplever den lång och krånglig finns 

risken att de låter bli att svara på vissa frågor. Det interna bortfallet96 kan då 

bli stort.  

 

 

92 Då en person i urvalet inte deltar i undersökningen. Ejlertsson 1996 s.22 
93 Trost 2001 s.118 
94 Mejl från Jan Wretman, professor i statistik, Stockholms universitet 2002-01-08 
95 Ejlertsson 1996 s.23 
96 Det antal enkätrespondenter som ej svarat på en specifik fråga. Ejlertsson 1996 s.104 
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3.14.3 Åtgärder för att minska det externa och interna bortfallet 

För att minska bortfallet har följebrevet gjorts så intresseväckande som 

möjligt. Stor omsorg har även lagts på enkätens utformning. Svarsdatumet 

har satts till en vecka efter utskicket. Detta för att snabbt gå vidare med 

påminnelser till dem som inte svarat. Påminnelsen kommer att ske per 

telefon vilket troligen har en större effekt än ett påminnelsemejl.97 Då vi inte 

har tillgång till den rekryterades namn är det dessutom det enda sättet att nå 

denne personligen. Det interna bortfallet har vi försökt att minimera genom 

enkätens utformning (se rubrik 3.11 och bilaga 3). 

 

3.14.4 Enkätsvarens kvalitet 

Det är svårt att bedöma kvalitén på respondenternas svar. Stora delar av 

enkäten utgörs av frågor som rör respondentens kunskapsnivå. Det är vanligt 

att denna typ av frågor överrapporteras.98 Det kan finnas en risk att fler 

svarar att de har goda eller mycket goda kunskaper trots att de inte har så 

goda kunskaper. För att minska betydelsen av denna eventuella 

överrapportering skall resultaten snarare ses i relation till varandra än 

enskilt.  

 

3.14.5 Problem med informella intervjuer 

Det finns inte några direkta regler för hur informella intervjuer ska hanteras. 

Skrivförmågan och kreativiteten hos intervjuaren har stor betydelse för 

resultatet.99 För att standardisera dessa intervjuer har intervjuerna 

genomförts av samma intervjuare. Intervjuerna har inte spelats in på band. 

Respondenternas svar har renskrivits direkt efter samtalet för att nyanser och 

formuleringar fortfarande ska vara aktuella.  

 

 

97 Ejlertsson 1996 s.23 
98 Ejlertsson 1996 s.59 
99 Svenning 2000 s.119 



I INFORMATIONENS TJÄNST  

 
 

33 (62) 

3.15 Enkätutskick 

Enkäterna skickades ut den 28 november 2001, till totalt 76 företag. 

Svarsdatum sattes till den 5 december 2001. Då svarstiden gått ut hade 26 

enkätsvar inkommit. Sex företag hade meddelat att de inte rekryterat och ett 

företag hade rekryterat men personen hade ännu inte tillträtt. 

 

3.15.1 Påminnelse till de m som inte svarat 

Den 6 december 2001 ringde vi till dem som inte svarat. I de flesta fall 

ringde vi till en växel och sökte den person som hade titeln som stod i 

annonsen. I möjligaste mån talade vi personligen med dem som anställdes. 

Då det inte var möjligt bad vi om dennes mejladress. Ett nytt enkätmejl 

skickades ut, till aktuella personer, med sista svarsdatum 10 december 2001.  

 

Vid påminnelserna visade det sig att ytterligare två företag inte rekryterat 

och två företag hade rekryterat men personen hade inte tillträtt ännu. När 

den nya svarstiden gått ut hade ytterligare 16 enkätsvar inkommit.  

 

3.15.2 Svarsfrekvens  

När enkäten stängdes den 10 december 2001 hade totalt 42 enkätsvar 

inkommet vilket ger en svarsfrekvens på 55,3 %. Elva företag har meddelat 

att de inte rekryterat (8) eller rekryterat men personen ej tillträtt (3). Den 

sammanlagda svarsfrekvensen blir därmed 69,8 %. Svarsfrekvensen blev 

avsevärt mycket högre än förväntat (se rubrik 3.14.2). 

 

3.15.3 Internt bortfall i enkätsvaren 

Det förekommer inte något stort internt bortfall100 (se bilaga 5), så detta har 

inte förorsakat några problem vid behandlingen av enkätsvaren.  

 

 

100 Trost 2001 s.114 
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4 RESULTAT  

När resultaten redovisas görs detta i relation till det totala antalet. Detta görs 

genom att den absoluta frekvensen och det totala antalet anges. Exempelvis 

betyder (15/76) i 15 fall av 76. Vi har endast i undantagsfall använt oss av 

procentsatser i resultatredovisningen. Detta för att underlaget är begränsat 

och procentsatser skulle kunna vara vilseledande.101 Det totala antalet skiftar 

mellan antalet annonser, antalet enkätsvar och i antal fall där en direkt 

jämförelse kan göras mellan platsannons och enkätsvar.  

 

4.1 Resultat platsannonser 

I de utvalda tidningarna fanns 82 stycken platsannonser som överensstämde 

med våra sökord. 53 av platsannonserna fanns i PJ och 29 i DN. Av 

platsannonserna var fem dubbletter det vill säga samma tjänst 

utannonserades i två tidningar. Av dessa fem dubbletter fanns tre stycken 

både i DN och i PJ. De två övriga fanns med i DN två gånger. Ett av 

företagen i vårt urval gick inte att få kontakt med. Varken webbadress eller 

telefonnummer existerar längre. Denna platsannons har utgått.  

 

I sex (6/76) av platsannonserna finns endast kortfattad information om 

tjänsten i annonsen. Arbetsgivarna hänvisar då till sin webbsida för mer 

information. Denna information har vid tiden för undersökningen inte längre 

varit tillgänglig. Enkäten har trots det skickats även till dessa företag. Någon 

jämförelse mellan arbetsgivarens krav och den anställdes kompetens 

kommer dock inte att vara möjlig. Tre (3/6) av dessa kortfattade annonser 

innehåller endast titel och arbetsgivarens namn och adress. Noterbart är att 

dessa tre har kommuner som avsändare och att de tre övriga kortfattade 

annonserna kommer från offentliga förvaltningar. En kortfattad annons tar 

liten plats och därmed billigare. Om företaget har som policy att utlysa alla 

lediga tjänster, i en rikstäckande tidning, kan detta vara ett sätt att följa 

policyn på ett ekonomiskt sätt. I PJ förekommer inte denna typ av 

kortfattade annonser. 

 

 

101 Trost 2001 s.37 
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4.1.1 Titlar - platsannonser 

I vårt urval finns många olika titlar och kombinationer av titlar. Det finns 

exempel på 37 (37/76) unika titlar (se tabell 4). Ordet webb förekommer 

ofta i titeln (32/76). Även ordet informatör är vanligt bland titlarna (30/76). 

Då AMS undersökte medie- och reklambranschen kom de fram till att 

många yrken tangerar varandras område och gränserna mellan olika titlar 

ofta är otydliga.102 

 

Tabell 4: Titlar - platsannonser 

TITLAR - PLATSANNONSER 
Titel Antal 
Chef till informationsavdelningen 1 
Datatekniker/multimediaproducent 1 
Design manager 1 
Hemsideansvarig 1 
Html-kung/drottning 1 
Infomaster 2 
Infomaster för internt/intranät 1 
Informationsassistent 1 
Informationsassistent/sekreterare 1 
Informatör 22 
Informatör för webben 1 
Informatör/informationschef 1 
Informatör/webbredaktör 2 
IT-generalist/informatör 1 
IT-inriktad marknadsassistent 1 
Journalist/informatör 1 
Marknadsassistent 1 
Marknadsassistent  
desktop publisher/webbredigerare 

1 

Marknadskoordinator 1 
Multimediautvecklare 1 
Ordermottagare/webbdesigner 1 
Pressekreterare 2 
Produktionsledare Internet 1 
Reklamproducent 1 
Sportjournalist/webbredaktör 1 
Technical writer 1 
Webbadministratör 1 
Webbansvarig/webbredaktör 1 
Webbmästare 1 
Webbredaktör 6 
Webbredaktör/informatör 2 
Webbredaktör/projektledare 1 
Webbredaktör/reporter 1 
Webbutvecklare 2 
Webbdesigner 5 
Webmaster 5 
Webmaster/webbredaktör 1 

 

 

102 AMS Ura 2000:9 s.128 
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4.1.2 Annonsörer - platsannonser 

En stor del (46/76) av annonserna kommer från myndigheter, kommuner, 

skolor, församlingar, föreningar och förbund. Övriga annonser (30/76) 

kommer från privata företag av olika storlek. Att det är myndigheter, 

kommuner, skolor etc bakom så många av annonserna beror troligen på att 

denna typ av arbetsgivare ofta använder sig av formella rekryteringskanaler. 

Privata företag använder i större utsträckning istället informella 

rekryteringskanaler.103 (Se rubrik 2.6.1) 

 

4.1.3 Utbildningskrav - platsannonser 

Antalet platsannonser där arbetsuppgifter, utbildningskrav, 

yrkeslivserfarenhet och kunskapskrav kunde behandlas är 70 (70/76). De 

övriga annonserna var så kallade kortfattade annonser (se rubrik 4.1).  

 

En stor del av annonserna (30/70) innehåller inga krav på formell utbildning 

(se tabell 5). I dessa annonser nämns specifika kunskaper som den sökande 

bör ha, dock anges inga utbildningskrav. Man kan anta att arbetsgivarna inte 

är intresserade av hur personerna har skaffat sig kunskapen bara att de har 

den. 

 

I ett antal annonser (14/70) efterfrågas utbildning inom ett visst ämne, dock 

anges inte utbildningsnivån. Troligtvis rör det sig då om eftergymnasial 

utbildning. Högskoleutbildning efterfrågas i ganska stor utsträckning 

(24/70). Då nämns oftast även utbildningsområde. En vanlig formulering är 

”utbildning inom information/kommunikation”. Ordet information i samband 

med utbildning förekommer i flest fall (26/70). Kombinationen mellan 

orden information och kommunikation förekommer också frekvent (15/26), 

liksom kombinationen information och journalistik (11/26). Det är alltså 

vanligt att nämna utbildningsområde snarare än specifik utbildning. I de 

undantagsfall (8/70) där en specifik utbildning nämns är det 

informatörsutbildning som är vanligast (6/8). De två övriga efterfrågar 

civilingenjörsutbildning eller juridisk utbildning. Utbildningarna som 

 

103 AMS Ura 1998:2 s.24 
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efterfrågas i platsannonserna stämmer delvis överens med de 

utbildningsområden som HSV menar efterfrågas i branschen. HSV nämner 

utbildningskombinationer som företagsekonomi/IT, grafisk 

framställning/språk/IT och information/media/journalistik.104 I de resterande 

två annonserna (2/70) anges arbetsuppgifter men varken kompetens- eller 

utbildningskrav.  

 

Tabell 5: Efterfrågad utbildning - platsannonser 

EFTERFRÅGAD UTBILDNING – PLATSANNONSER 
Utbildning Antal* 
Ingen formell utbildning 30 
Visst ämne (ej angiven nivå) 14 
Högskoleutbildning 21 
Ordet information i samband med utbildning 26 
Orden information och kommunikation i samband med utbildning 15 
Orden information och journalistik  i samband med utbildning 11 
Informatörsutbildning 6 
Civilingenjör eller juridisk utbildning 2 
* Antalet annonser är 70 men samma annons kan vara med i flera kategorier.  

 

4.1.4 Yrkeslivserfarenhet - platsannonser 

Här redovisas de som har angett yrkeslivserfarenhet som krav. Övriga 

önskemål om erfarenhet, som kan fås på annat sätt än genom arbete, 

behandlas som kunskapskrav (se rubrik 4.1.5).  

 

I ungefär en tredjedel av annonserna (26/70) framgår det tydligt att de 

sökande skall ha yrkeslivserfarenhet. Det rör sig då, naturligtvis, främst om 

erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ett exempel på ett specifikt krav är 

formuleringen: ”Professionell erfarenhet av webbkommunikation är ett 

måste.” Denna formulering bör minska antalet sökande som inte uppfyller 

kraven.105 Där erfarenhetskrav inte finns eller uttrycks som önskemål och 

meriterande är det troligt att ett större antal ”okvalificerade” sökande svarar 

på annonsen.  

 

 

104 HSV AR 2000:13 s.23 
105 AMS Ura 1999:14 s.19 
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Att det i bara cirka en tredjedel av annonserna finns krav på 

yrkeslivserfarenhet är förvånansvärt lågt. Högskoleverket menar i sin 

rapport, Högskoleutbildade inom IT, att arbetsgivarna naturligtvis helst 

anställer en person med både examen och erfarenhet. Finns inte detta väljer 

arbetsgivarna hellre en sökande med erfarenhet än en nyutexaminerad.106 

 

4.1.5 Arbetsuppgifter och kunskapskrav - platsannonser 

Här behandlas det som i annonserna antingen beskrivs som något den 

sökande ska kunna eller ha som arbetsuppgift. Vi förutsätter att när man ska 

utföra en arbetsuppgift krävs det kunskaper inom detta område.  

 

Vi tror att i de fall arbetsgivarna nämner ett specifikt utbildningsområde så 

minskar antalet specifika kunskaper som efterfrågas i annonsen. Detta för att 

man räknar med att den sökande innehar dessa kunskaper om de har den 

efterfrågade utbildningen. Följden av detta är att specificerade kunskaper då 

inte syns i vår undersökning. Resultaten av efterfrågade kunskaper ska 

därför sättas i samband med utbildningskraven.  

 

Bredden av arbetsuppgifter som anges i samma platsannons är ofta mycket 

stor. Exempelvis förväntas en informatör i ett fall ansvara för webbsidor, 

ansvara för presskontakter, vara redaktör för företagstidningen, ansvara för 

affischer och annonser och arbeta med intern information.  

 

Arbetsuppgifterna för personer med de yrken vi studerar kräver både IT-

kompetens och humanistisk kompetens. IT-kompetensen består till stor del 

av någon form av webbpublicering. Arbetsuppgifter kopplade till företagens 

webbplatser dominerar. Dessa arbetsuppgifter anges ofta med orden 

underhålla (27/70), uppdatera (36/70), utveckla (40/70) eller med 

kombinationer av dessa ord.  

 

 

106 HSV 2000:13 s.21 
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Ibland preciseras arbetsuppgifterna så att det klart framgår vad de innebär, 

men ofta är uppgifterna mer vagt formulerade. HSV menar att vaga 

formuleringar i platsannonser från IT-branschen är vanligt.107 Vi bedömer 

att så även är fallet för de yrken vi studerat. Vid en formulering som ”att 

ansvara för utveckling och uppdatering av hemsidan” är det oklart vad som 

egentligen menas. Innebär arbetsuppgiften endast samordning/beställning av 

andras arbeten eller är det den anställde som själv utför både utveckling och 

uppdatering? Utveckling av en webbsida kan dessutom ske på flera olika 

nivåer. Det kan röra sig om utveckling av designen och texten likväl som 

utveckling av de tekniska funktionerna.  

 

De specifika kraven i platsannonserna har för undersökningen delats in i 

kategorierna: information och kommunikation, design – interaktion, 

webbpublicering, bildhantering, kod- och programmeringsspråk och 

databaskunskap. Denna uppdelning är densamma som i enkäten till dem 

som anställts. För en sammanställning av de mest efterfrågade 

kompetenserna se tabell 6. 

 

Inom kategorin information och kommunikation förekommer momenten: 

skriva för webben (33/70), marknadskommunikation (28/70) och 

textredigering (25/70) som önskvärda eller krävda kvalifikationer. 

Kommunikationsteori (12/70) och Informationssökning (5/70) efterfrågas i 

mindre utsträckning. 

 

Kategorin design och interaktion, visar att layoutkunskaper är det som 

arbetsgivarna efterfrågar i flest fall (26/70). Kvalifikationer inom områdena 

informationsstruktur (3/70) och användargränssnitt (3/70) efterfrågas i 

mycket liten utsträckning.  

 

Kategorin webbpublicering visar vilka verktyg som praktiskt används vid de 

tidigare nämnda arbetsuppgifterna med att underhålla, uppdatera och 

utveckla webbplatser. I en del fall (11/70) nämns inte något speciellt verktyg 

 

107 HSV AR 2000:13 s.11 
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eller program, bara att den sökande skall hantera något 

webbpubliceringsverktyg. Av de namngivna webbpubliceringsverktygen 

anges Frontpage (9/70) och Dreamweaver (8/70). Under denna kategori har 

vi även sorterat in Flash108 som efterfrågas i en del fall (6/70).  

 

I de fall då kunskaper om bildbehandling nämns efterfrågas kunskaper i 

programmen Photoshop (15/70) och Illustrator (5/70). Bildbehandling 

generellt efterfrågas av ett litet antal (6/70). 

 

I kategorin kod- och programmeringsspråk dominerar efterfrågan på Html 

och/eller XHtml (17/70). Efterfrågan på kunskaper inom andra 

programmeringsspråk är mindre, ASP/VBScript (6/70), JavaScript (5/70), 

Java (2/70), XML (2/70) och DHtml (1/70). I ett fåtal fall (3/70) nämns att 

man ska behärska programmering generellt, vilket torde vara ett något 

överdrivet krav från arbetsgivaren.  

 

Efterfrågan på databaskunskap, är mycket begränsad. Då det trots allt 

efterfrågas kunskaper är det SQL (2/70), Access (1/70), Oracle (1/70) och 

databasprogram i allmänhet (2/70) som nämns. 

 

Tabell 6: Efterfrågad kompetens - platsannonser 

EFTERFRÅGAD KOMPETENS - 
PLATSANNONSER                       n 70 

KOMPETENS ANTAL 
Skriva för webben 33 
Marknadskommunikation 28 
Webbpubliceringsverktyg* 28 
Layout 26 
Textredigering 25 
Html och/eller XHtml 17 
Photoshop 15 

I tabellen redovisas de kunskaper som efterfrågas 
i 15 annonser eller fler.  
* Alla webbpubliceringsverktyg sammanslaget. 
 

 

108 Program som användas för att skapa utrymmessnåla animationer för publicering på Internet. 
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4.1.6 Kön - platsannonser 

I ett fåtal av platsannonserna nämns att arbetsgivaren gärna ser kvinnliga 

sökande (3/70) respektive manliga sökande (2/70). I de fall det nämns sägs 

anledningen vara att man eftersträvar en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen. 

 

4.2 Resultat enkät 

Enkäten har besvarats av 42 personer.  

 

4.2.1 Utbildning - enkätrespondenter 

Respondenternas utbildningsbakgrund är, som vi trodde, skiftande. Det finns 

exempel på dem som angett att de endast har gymnasieutbildning (3/42). 

Majoriteten av respondenterna har studerat på högskola eller universitet 

(31/42). Övriga respondenter (7/42) har kurser på folkhögskola, 

Folkuniversitetet eller hos privata utbildningsföretag som högsta utbildning 

(se tabell 7).  

 

Tabell 7: Utbildningsnivå - enkätrespondenter 

UTBILDNINGSNIVÅ – ENKÄTRESPONDENTER 
Högsta utbildningsnivå Antal 
Högskola eller universitet 31 
Folkuniversitetet, folkhögskola eller privata utbildningsföretag 7 
Gymnasieutbildning 3 
Bortfall 1 
Totalt 42 

 

 

Dels skiljer sig utbildningarna åt mellan respondenterna, dels kan en 

respondent ha utbildningar i vitt skilda ämnen. En uppdelning av 

respondenternas utbildningar i utbildningsområden har gjorts (se tabell 8). 

Det visar att det inte finns något område som totalt dominerar. Utbildningar 

inom media och kommunikation, exempelvis medie- och 

kommunikationsvetenskap och grafisk formgivning, är dock det vanligaste 

utbildningsområdet (17/42).  
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Övriga utbildningsområden är teknik, exempelvis data- och 

systemvetenskap, journalistik, ekonomi, exempelvis företagsekonomi och 

marknadsföring, språk och samhällsvetenskap. Ungefär en fjärdedel av 

respondenterna har genomgått utbildningar som har en direkt koppling till 

Internet, såsom webbredaktörsutbildning eller webbdesignutbildning. 

Variationen av utbildningar visar att det finns många ingångar till de yrken 

vi studerat.  

 

Tabell 8: Utbildningsinriktning - enkätrespondenter 

UTBILDNINGSINRIKTNING – ENKÄTRESPONDENTER 
Utbildningsområde Antal 
Media och kommunikation 17 
Teknik 13 
Samhällsvetenskap 12 
Journalistik 9 
Ekonomi 9 
Webbinriktad utbildning 9 
Språk 6 

I tabellen redovisas vilka utbildningar (grupperade i kategorier) 
som enkätrespondenterna har. Samma respondent kan finna i flera 
kategorier 
 

Eftersom respondenterna har angett de tre senaste utbildningarna som varat 

minst en månad är det möjligt att resultatet kan vara missvisande. Det är 

möjligt att personen har gått flera kortare kurser (kortare än 1 månad) som 

skulle vara relevanta för att uppnå de kunskapskrav som efterfrågas i 

platsannonsen. Det kan också vara så att personen har gått flera kortare 

(dock längre än 1 månad) utbildningar den senaste tiden och att längre mer 

relevanta utbildningar därför inte syns i enkätsvaren.  

 

4.2.2 Yrkeslivserfarenhet - enkätrespondenter 

Samtliga respondenter har tidigare arbetslivserfarenhet. Svaren i enkäten 

gäller de tre senaste anställningarna som varat i minst en månad. De ska 

därför inte tolkas som den totala arbetslivserfarenheten. I genomsnitt är den 

angivna arbetslivserfarenheten 4 år och 8 månader (median 3 år och 4,5 

månader).  
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Respondenten med kortast arbetslivserfarenheten har jobbat i 6 månader och 

den mest erfarna i 16 år och 4 månader. Genomsnittstiden är relativt hög och 

beror på de sex personer som arbetat i 10 år eller mer.  

 

Den tidigare arbetslivserfarenheten är nästan uteslutande från yrken inom 

vårt undersökningsområde. Undantag finns där respondenter har jobbat 

exempelvis inom vård och skola. 

 

4.2.3 Kunskaper - enkätrespondenter 

I enkäten har respondenterna graderat sina kunskaper inom olika områden 

samt angett om de använder dessa kunskaper i arbetet. Resultaten är mer 

intressanta i relation till varandra än var för sig. För en sammanställning av 

de kunskaper som flest respondenter har se tabell 9. 

 

Tabell 9: Kunskaper - enkätrespondenter 

KUNSKAPER - 
ENKÄTRESPONDENTER                 n 42 
KUNSKAP ANTAL 
Textredigering 42 
Informationssökning - research 41 
Skriva för webben 39 
Layout – grafisk profil 39 
Marknadskommunikation 38 
Informationsstruktur – navigering 38 
Photoshop 38 
Kommunikationsteori 37 
Användargränssnitt 33 
Html och/eller XHtml 31 
Dreamweaver 26 
FrontPage 25 
Illustrator 21 
Övriga webbpubliceringsverktyg 14 

I tabellen redovisas de kunskaper som 14 eller 
fler enkätrespondenter behärskar (har 
medelgoda, goda eller mycket goda kunskaper i).  
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De kunskapsområden som respondenterna angivit sina kunskaper inom är: 

information och kommunikation, design – interaktion, webbpublicering, 

bildhantering, kod- och programmeringsspråk och databaskunskap. Det är 

samma kategorier som innehållet i platsannonserna bedömts efter.  

 

Varje kunskapsområde är indelat i underkategorier. De kunskaper som kan 

betecknas som humanistiska, exempelvis textredigering och 

kommunikationsteori, är de kunskaper som flest respondenter angett att de 

har goda eller mycket goda kunskaper i. Kunskaperna inom detta område 

används också i stor utsträckning i respondenternas arbete. Detta resultat är 

inte på något sätt oväntat då denna typ av kunskaper ofta förknippas med de 

yrken som vi studerar. Dessutom kan tolkningen av vad som ingår i 

begreppet marknadskommunikation variera, till skillnad från vad som menas 

med Java. Därför är det troligt att fler respondenter kan ange att de har 

kunskaper inom ett brett område som marknadskommunikation än inom ett 

snävt som Java.  

 

Om respondenterna angivit att de har medelgoda, goda eller mycket goda 

kunskaper inom ett ämne så har vi ansett att de behärskar ämnet. Därför 

uttrycks resultatet hädanefter genom denna kategorisering. Generellt sett 

används kunskaperna i jobbet av ungefär lika många som vi anser behärskar 

ämnet. Endast om förhållandet mellan antalet som behärskar ämnet och som 

använder det i jobbet skiljer sig markant tas detta upp. 

 

En majoritet av respondenterna anger att de behärskar att skriva för webben 

(39/42). Textredigering behärskas av samtliga respondenter (42/42). Även 

informationssökning – research behärskas av de flesta (41/42). Det är dock 

något färre (32/42) som använder kunskaperna inom detta ämne i sitt arbete. 

Marknadskommunikation (38/42) och kommunikationsteori (37/42) är 

ytterligare ämnen som behärskas av flertalet respondenter. Under övrigt har 

tre respondenter angett andra alternativ. De nämner sina kunskaper som 

redaktör + skriva för tidning, technical author och retorik och 

argumentation.  
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De tre ämnena layout – grafisk profil (39/42), informationsstruktur – 

navigering (38/42), användargränssnitt (33/42) under kategorin design – 

interaktion behärskas även de väl av respondenterna. Under övrigt nämns 

kunskaper i programmen PageMaker, FrameMaker och kunskaper om att 

anpassa webbsidor till människor med funktionshinder.  

 

Med anledning av vårt urval borde antalet respondenter som använder och 

behärskar webbpubliceringsverktyg vara stort. Respondenterna har angivit 

sina kunskaper om specifika webbpubliceringsverktyg. Det kan antas att 

man har goda kunskaper i framförallt ett webbpubliceringsverktyg. Detta 

visar sig genom att samma respondent kan ha mycket goda kunskaper i 

exempelvis Dreamweaver men inga kunskaper alls i FrontPage.  

 

Dreamweaver behärskas av drygt halva respondentgruppen (26/42). Det är 

ungefär en fjärdedel av respondenterna (10/42) som angett att de inte har 

några kunskaper alls om det programmet. Fördelningen av respondenternas 

svar gällande FrontPage ser nästan exakt likadant ut (25 resp. 8/42). Många 

av respondenterna behärskar antingen Dreamweaver eller FrontPage 

(33/42). Under övrigt har program som Homesite (4/42) och 

företagsanpassade webbpubliceringsverktyg angetts.  

 

Photoshop behärskas av fler personer (38/42) än Illustrator (21/42). Under 

övrigt har respondenterna angivit QuarkXpress (2/42) och PageMaker 

(3/42). Både QuarkXpress och PageMaker är layoutprogram som även kan 

passa i kategorin design – interaktion.  

 

I kategorierna kod- och programmeringsspråk och databaskunskap är 

kunskaperna generellt lägre än i de övriga kategorierna. Ämnet som flest 

respondenter behärskar är Html och/eller XHtml (31/42). Anledningen till 

det är troligen att Html är det ursprungliga webbprogrammeringsspråket och 

att det ligger till grund för många webbpubliceringsverktyg. JavaScript 

behärskas av ungefär en fjärdedel (12/42) och ASP/VBScript av ungefär lika 

många (11/42). Det mest renodlade programmeringsspråket, i vår 

undersökning, Java behärskas i liten utsträckning av respondenterna (6/42). 
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Även Microsoft SQL Server behärskas av få respondenter (6/42). Under 

övrigt i dessa kategorier nämns PHP (2/42), Lotus Notes (2/42), Visual 

Basic (1/42), C och C++ (1/42), Oracle (1/42) och mySQL (1/42).  

 

4.2.4 IT-kompetens eller humanistisk kompetens - enkätrespondenter 

De humanistiska kunskaperna dominerar bland respondenterna (32/42). Som 

humanistiska kunskaper räknar vi de ämnen som finns under kategorierna 

information och kommunikation, design – interaktion, 

webbpubliceringsverktyg och bildhantering och grafik. Webbpublicering 

kan vara både en humanistisk kompetens och en IT-kompetens. Eftersom de 

flesta använder ett publiceringsverktyg vid webbpublicering har vi i 

uppdelningen räknat kategorin webbpubliceringsverktyg som en humanistisk 

kompetens. I kategoriseringen har vi även räknat kunskaper i programmet 

Photoshop som en humanistisk kompetens. Programmet kan dock användas 

både tekniskt och kreativt något som gör att indelningen skulle kunna göras 

annorlunda. Som IT-kunskaper räknar vi kategorierna kod- och 

programmeringsspråk och databaskunskap. Vi anser att fem (5/42) 

respondenter har lika mycket humanistiska kunskaper som IT-kunskaper. 

Övriga fem (5/42) har större IT-kunskaper än humanistiska kunskaper (se 

tabell 10). 

 

Tabell 10: Kompetensfördelning - enkätrespondenter 

KOMPETENSFÖRDELNING - ENKÄTRESPONDENTER  n 42 

Mer humanistisk kompetens 32 
Mer IT-kompetens 5 
Balans mellan humanistisk och IT-kompetens 5 
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4.2.5 Sökkanaler - enkätrespondenter  

Det dominerande sättet respondenterna har fått reda på att deras nuvarande 

arbetsgivare sökte personal på är via Internet (16/42) (se diagram 1). Det 

kan då antingen röra sig om kommersiella rekryteringssajter, 

Arbetsmarknadsstyrelsens webbplats109 (även kallad Platsbanken) eller 

företagets egen webbplats. Andra sätt att få information om den lediga 

tjänsten är personliga kontakter (9/42). Personliga kontakter kan innebära 

både privata och arbetsrelaterade kontakter. Övriga sätt att få information 

om det lediga jobbet är annons i dagspress (9/42) och via 

Arbetsförmedlingen (8/42) (för procentsatser se diagram 1). När 

Arbetsförmedlingen angetts kan det både innebära att respondenten fått 

informationen via Platsjournalen, via Arbetsförmedlingens kontor eller via 

deras webbplats. 

 

Att de informella rekryteringskanalerna utgör en så liten del i vår 

undersökning i jämförelse med vad IFAU kommit fram till i sin 

undersökning (se rubrik 2.7.2) kan bero på att de till de informella 

rekryteringskanalerna räknar företagens egna webbplatser.110 De har ingen 

separat kategori för Internet som sökkanal utan räknar Platsbanken som en 

del av Arbetsförmedlingen. I vår undersökning kan endast de företag 

komma med som har utannonserat den vakanta tjänsten officiellt. Det är 

högst troligt att ett antal tjänster, inom samma yrkesområden som vi 

studerat, tillsätts endast via informella rekryteringskanaler. Anledningen till 

att många av våra respondenter använt Internet för att söka jobb kan också 

vara att de är vana Internetanvändare. 

 

 

109 http://platsbanken.ams.se 
110 IFAU 2001:3 s.25 
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Diagram 1: Sökkanaler - enkätrespondenter 

39%

21%

21%

19%

Internet (16/42)

Personliga kontakter (9/42)

Annons i dagspress (9/42)

Arbetsförmedling (8/42)

 
 

 

4.2.6 Ålder och kön - enkätrespondenter 

Könsfördelningen mellan respondenterna är relativt jämn, kvinnor (25/42) 

och män (17/42).  

 

De flesta respondenterna finns i åldersgrupperna 25-34 år (19/42) och 35-44 

år (13/42). Andelen respondenter i åldersgruppen 18-24 år är liten (8/42). 

Ännu mindre är andelen äldre respondenter, 45 + (2/42). Att den största 

andelen respondenter är mellan 25 och 44 år beror troligen på att många av 

dem är högskoleutbildade och har kunskaper om Internet. Det borde vara 

ovanligare med högskoleutbildade med Internetkunskaper i de äldre 

åldersgrupperna. De yngre har säkert goda Internetkunskaper men har inte 

hunnit fullgöra någon högskoleutbildning.  

 

4.2.7 Synpunkter och övriga uppgifter - enkätrespondenter 

Tolv av respondenterna har skrivit något i rutan för synpunkter och övriga 

uppgifter (12/42). Av dessa har några förtydligat de uppgifter de lämnat och 

utvecklat hur de ser på sin yrkesroll. Det som framkommit är bland annat: i 

en större organisation blir arbetsuppgifterna mer specialiserade och 

nischade medan en mindre organisation kräver att den anställde behärskar 
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ett bredare område. Allteftersom tekniken görs mer lättillgänglig så verkar 

det som om det som eftersöks är den ”mjuka” kunskapen. Det finns 

publiceringsverktyg som förenklar hanteringen av information på webben. 

Detta gör att exempelvis en webbredaktör klarar sig långt om han/hon 

förstår principerna för tekniken. Innehållets kvalitet blir dock allt viktigare. 

Det krävs allmänbildning och kanske till och med specialkunskaper inom ett 

visst område för att skapa webbsidor av hög kvalitet. Detta resonemang 

stämmer väl med HSV:s diskussion om att det troligen är viktigare med bred 

kompetens inom företag där man är professionella användare av IT, snarare 

än producenter av IT.111 I övrigt har positiva och negativa kommentarer om 

enkäten framkommit. 

 

4.2.8 De företag som inte rekryterat 

Platsannonserna från de företag som meddelat att de inte rekryterat (8/76) 

innehåller inte några krav på utbildning. Kunskapskrav finns men 

formuleringarna är övervägande vaga. Exempelvis önskas kunskaper som: 

god datorvana, god språkkänsla, allmänt sportintresse, kunskaper inom 

samhälle/kriminologi, vara van att arbeta med datorer och Internet. Det är 

anmärkningsvärt att de annonser som inte haft några höga krav och 

utformats vagt inte har resulterat i någon rekrytering. Det borde rimligen 

vara så att denna typ av annonser lockar många sökande och att 

arbetsgivaren då får många olika kompetenser att välja bland. Kanske 

orsaken till att rekryteringen ändå uteblivit beror på att arbetsgivaren inte vet 

vad/vem de letar efter. Saknas uppgifter om vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras och vilka kvalifikationer detta kräver kan heller inte en effektiv 

rekryteringsprocess genomföras.112 

 

 

111 HSV AR 1999:9 s.41 
112 Ellström 1992 s.30 
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4.3 Jämförelse mellan platsannons och enkätsvar 

Jämförelse mellan annons och enkätsvar har gjorts i fråga om utbildning, 

kunskaper, erfarenheter, kön och titel. I 40 fall hade vi tillgång till både 

kraven i platsannonsen och enkätrespondentens svar för en specifik tjänst. 

Vi kunde alltså göra en direkt jämförelse i 40 fall. De två övriga enkätsvaren 

kan inte jämföras med en platsannons då annonsen är en av de tidigare 

nämnda kortfattade annonserna (se rubrik 4.2). Resultaten baseras på våra 

bedömningar, dels av vad som efterfrågas i platsannonserna och dels av 

enkätsvaren.  

 

4.3.1 Jämförelse utbildning 

En stor del av respondenterna (18/40) har mer utbildning än vad som 

efterfrågas i annonsen. Resultatet kan bero på att respondenten antingen är 

överkvalificerade gällande utbildning eller att inga utbildningskrav anges i 

platsannonsen. Utbildning i samma omfattning som den som efterfrågas i 

platsannonserna innehas av femton respondenter (15/40). När platsannons 

och enkätsvar stämmer överens innebär det att respondenten har precis den 

utbildning som efterfrågas. Resterande respondenter (7/40) är 

underkvalificerade i fråga om utbildning. Det innebär att de saknar 

utbildning eller har utbildning på lägre nivå än vad som efterfrågas.  

 

4.3.2 Jämförelse kunskaper 

I en fjärdedel av fallen har respondenten mer kunskaper än vad som 

efterfrågas (11/40). Detta kan bero på att den anställde är överkvalificerad, 

vad gäller kunskaper. Det kan också bero på att inga eller få kunskaper och 

arbetsuppgifter specificerats i platsannonsen. I ungefär hälften av fallen 

(22/40) stämmer respondenternas kunskaper överens med vad som 

efterfrågas i annonserna. Till viss del kan detta bero på att respondenten, 

sedan han/hon anställdes, har anpassat sina kunskaper till de arbetsuppgifter 

som ska utföras. Resterande del (7/40) har lägre eller färre kunskaper än vad 

som efterfrågas. För en sammanställning av efterfrågade kunskaper och 

respondenternas kunskaper som helhet se tabell 11. I de jämförelser som 

görs i tabellen finns inte någon koppling mellan person och platsannons.  
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Tabell 11: Jämförelse - kunskaper 

JÄMFÖRELSE KUNSKAPER: 
PLATSANNONSER - ENKÄTRESPONDENTER 
KUNSKAP EFTERFRÅGAD  HOS RESPONDENT 
 Antal annonser: 70 Antal respondenter: 42 
Information och kommunikation 
Skriva för webben 33  47 % 39  93 % 
Textredigering 25  36 % 42  100 % 
Informationssökning - research 5 7 % 41 98 % 
Marknadskommunikation 28 40 % 38 90 % 
Kommunikationsteori 12 17 % 37 33 % 
Design – Interaktion 
Layout – Grafisk profil 26 37 % 39 93 % 
Informationsstruktur – Navigering 3 4 % 38 90 % 
Användargränssnitt 3 4 % 33 79 % 
Webbpubliceringsverktyg 
Dreamweaver 8 11 % 26 62 % 
Frontpage 9 13 % 25 60 % 
Övriga webbpubliceringsverktyg 11 16 % 15 36 % 
Flash 6 9 % 1 2 % 
Bildhantering och grafik 
Photoshop 15 21 % 38 90 % 
Illustrator 5 7 % 21 50 % 
QuarkXpress 0 0 % 21 5 % 
PageMaker 0 0 % 31 7 % 
Bildbehandling generellt 6 9 %  - 2 - % 
Kod- och programmeringsspråk 
Html och/eller XHtml 17 24 % 31 74 % 
JavaScript 5 7 % 12 29 % 
ASP/VBScript 6 9 % 11 26 % 
Java 2 3 % 6 14 % 
XML 2 3 %  - 2 - % 
DHtml 1 1 %  - 2 - % 
C och C++/Visual Basic 0 0 % 21 5 % 
Databaskunskap 
Datamodellering 0 0 % 9 21 % 
SQL 2 3 % 7 17 % 
Access 1 1 % 14 33 % 
Microsoft SQL Server 0 0 % 6 14 % 
Övriga databasprogram 0 0 % 6 14 % 
Arbete med webbsida 
Underhålla 27 39 %  - 3 - 
Uppdatera 36 51 %  - 3 - 
Utveckla 40 57 %  - 3 - 
I tabellen redovisas de kunskaper som enkätrespondenterna behärskar (har medelgoda, 
goda eller mycket goda kunskaper i), samt vilka kunskaper som efterfrågas i 
platsannonserna.  
1 Frågor om dessa kunskaper har inte ställts till enkätrespondenterna de har dock angett 
kunskaperna under övrigt. 
2 Frågor om dessa kunskaper har inte ställts till enkätrespondenterna och de har inte 
angett kunskaperna under övrigt. 
3 Enkäten är inte utformad så att en jämförelse kan göras. 
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Anmärkningsvärt i jämförelsen mellan efterfrågade kunskaper och 

respondenternas kunskaper är att det på vissa områden finns mycket stora 

kunskaper men mycket liten efterfrågan. Exempelvis behärskas 

informationssökning – research av nästan alla respondenter (41/42) men 

efterfrågas endast i ett fåtal platsannonser (5/70). Vi antar att detta 

kunskapskrav inte uttalas i annonserna för att det täcks genom andra 

kunskapskrav eller utbildningskrav. Om en informationsutbildning krävs så 

innefattar den utbildningen informationssökningskunskaper. Denna kunskap 

kan också ses av arbetsgivare som något som alla behärskar trots att det 

kräver erfarenhet och utbildning för att arbeta med det professionellt.  

 

4.3.3 Jämförelse erfarenhet 

Resultatet av jämförelsen i fråga om erfarenhet liknar 

utbildningsjämförelsen. Respondenternas yrkeslivserfarenhet är som vi 

tidigare nämnt omfattande (se rubrik 4.2.2). I nästan hälften av fallen 

(18/40) har respondenten mer eller längre erfarenhet än vad som efterfrågas. 

Detta kan liksom i tidigare fall bero på att respondenten verkligen är 

överkvalificerad men också på att inga krav på yrkeslivserfarenhet finns i 

annonsen. En liten del av respondenterna (7/40) har mindre erfarenhet än 

vad som efterfrågas. Av dessa har tre (3/7) dock mer utbildning än vad som 

efterfrågas. Utbildningen kan då antas uppväga bristen på 

yrkeslivserfarenhet. De övriga fyra (4/7) respondenterna är även 

underkvalificerade gällande utbildning och har endast precis de kunskaper 

som efterfrågas i annonsen. Detta resultat är anmärkningsvärt. Man kan 

förmoda att de personliga egenskaperna varit direkt avgörande för 

anställningen i dessa fall. 

 

4.3.4 Jämförelse kön 

I endast fyra (4/40) av de jämförbara annonserna har arbetsgivaren angivit 

att de helst ser kvinnliga eller manliga sökande. I samtliga fall har 

önskemålet infriats. 
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4.3.5 Jämförelse titlar 

De titlar som angivits i annonserna stämmer till största delen (32/40) 

överens med den titel som respondenterna beskriver sig själva med. 

Överensstämmelse är stor trots att HSV anser att yrkesbeskrivningarna i 

platsannonserna inom IT-branschen ofta är vaga.113 En trolig anledning till 

överensstämmelsen är att många i vår undersökning är informatörer vilket är 

en bred yrkesbenämning.114 Det interna bortfallet gör att det i två (2/40) fall 

inte går att göra en jämförelse. I de fall då titeln inte stämmer är det tre 

(3/40) respondenter som kallar sig för informationsansvarig men tjänsten 

utannonserades som informatör. I ett fall (1/40) kallar sig den anställde för 

grafiker, formgivare men tjänsten utannonserades som webbdesigner. En 

respondent (1/40) kallar sig producent på en tjänst som utannonserades som 

informatör. Den sista respondenten (1/40) benämner sin tjänst som 

projektledare men företaget sökte en produktionsledare. Dessa skillnader i 

yrkesbenämningar kan bero på att arbetsuppgifterna har ändrats under 

rekryteringsprocessen eller från det att personen anställts. Det kan även bero 

på att personen anser att hans/hennes arbetsuppgifter bättre beskrivs med en 

annan titel än den som angivits i platsannonsen.  

 

4.3.6 Sammanfattning jämförelse 

Om det inte efterfrågas något specifikt i annonsen men respondenten har 

kunskaper och utbildning har vi bedömt respondenten som överkvalificerad. 

Detta gäller såväl utbildning, kunskaper och erfarenhet. Det kan dock vara 

så att även om det inte efterfrågas specifika egenskaper eller kunskaper i 

annonsen så räknar arbetsgivaren med att den sökande har dem ändå. 

Eftersom vi studerar relationen mellan platsannonser och de som fått den 

utannonserade tjänsten har vi dock fokuserat på det som efterfrågats i 

annonsen. Det som anges i platsannonsen är i de flesta fall det som den 

sökande i första hand tagit ställning till och det är därför intressant att 

studera detta i relation till de anställdas kompetenser. 

 

 

113 HSV AR 2000:13 s.11 
114 Jansson, L 2000 s.18 
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Sammanfattningsvis är det elva (11/40) respondenter som enligt vår 

undersökning både har mer utbildning och mer yrkeslivserfarenhet än vad 

som krävs. Det är då inte särskilt anmärkningsvärt att sex (6/11) av dessa 

även har mer kunskaper än vad som krävs. Utbildning och erfarenhet leder 

rimligtvis till ökade kunskaper. En exakt överensstämmelse mellan kraven i 

annonsen och den anställdes kvalifikationer bedömer vi finns i åtta (8/40) 

fall. De som är underkvalificerade både gällande utbildning och erfarenhet 

(4/40) har dock kunskaper som överensstämmer med det som efterfrågas i 

annonsen. Överensstämmelsen mellan övriga respondenters utbildning, 

kunskap och erfarenhet och vad som efterfrågas följer inga mönster. Det 

finns exempel på både de som har mindre erfarenhet men mer utbildning 

och omvänt. Exempelvis kan brist på utbildning uppvägas av en lång 

yrkeslivserfarenhet.  

 

4.4 Intervjuer 

Informella intervjuer har gjorts med fyra av enkätrespondenterna. 

Respondenterna som valdes ut har titlarna: webbdesigner, 

webbansvarig/webbredaktör, webbredaktör och informatör/webbredaktör. 

Resultatet av dessa intervjuer går inte att bearbeta statistiskt och skall ses 

som kompletterande bakgrundinformation. 

 

4.4.1 Sysselsättning vid jobbsökandet - intervjurespondenter 

Samtliga intervjurespondenter hade någon form av anställning då de sökte 

de utannonserade tjänsterna. Tre av dem hade anställningar som skulle 

upphöra inom en snar framtid.  

 

4.4.2 Antal sökta jobb - intervjurespondenter 

En av intervjurespondenterna sökte cirka tio arbeten, de övriga endast ett 

eller två. Om man ser detta svar isolerat från övrig information kan det ge ett 

intryck av att det är relativt lätt att hitta ett nytt arbete. Svaret bör dock ses i 

samband med att samtliga intervjurespondenter ansåg att det fanns få jobb 

att söka. Den intervjurespondent som sökt ett tiotal jobb utvidgade sitt 

sökande till att omfatta ett bredare yrkesområde.  
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Samtliga intervjurespondenter uppfattar det som ännu svårare att hitta ett 

nytt jobb idag än då de sökte tjänsterna. Exempelvis svarar en 

intervjurespondent, på frågan om det är lättare eller svårare att få jobb idag: 

”Betydligt svårare, det krävs mer av dem som söker, nu ska de kunna mer. 

Förr räckte det att man kunde göra webbsidor. Nu ska man kunna så mycket 

mer.” Endast en av intervjurespondenterna letar idag efter ett nytt arbete. 

 

4.4.3 Bred kompetens eller spetskompetens - intervjurespondenter 

I sina nuvarande arbeten behöver samtliga intervjurespondenter en bred 

kompetens och värdesätter den högt. En intervjurespondent anser att det 

ligger i yrkets natur att en bred kompetens är att föredra framför 

spetskompetens. Två av intervjurespondenterna anser att en bred kompetens 

gör arbetet mer varierat och därigenom roligare. En intervjurespondent 

menar att den breda kompetensen bör kompletteras med specialkunskaper 

inom något område. Att intervjupersonerna föredrar den breda kompetensen 

stärker vårt tidigare antagande om att bred kompetens är vanligare på 

mindre företag och organisationer som inte har IT-produktion som 

huvudsyssla. Endast en liten del av företagen i vår undersökning sysslar 

främst med IT-produktion.  

 

På frågan om det finns arbetsuppgifter som de i dagsläget själva inte utför 

men som de skulle vilja kunna utföra svarar två intervjurespondenter att de 

skulle vilja behärska olika typer av databashantering. Det är också inom IT- 

området som de flesta av intervjurespondenterna vill utveckla sina 

kompetenser. En av dem anger att han skulle vilja bredda sina kunskaper om 

teknikens möjligheter och begränsningar för att bli en bättre beställare. 

Dessa svar ger ytterligare tyngd åt vårt tidigare konstaterande att det är de 

humanistiska kompetenserna som dominerar bland våra enkätrespondenter. 
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5 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med uppsatsen och undersökningen var att få en överblick över de 

yrken och arbetsuppgifter som kräver en tvärvetenskaplig bakgrund. Syftet 

med undersökningen var att studera hur företagen formulerar sina 

kompetensbehov i platsannonser och vilka kompetenser som innehas av de 

personer som får de aktuella tjänsterna. Vi ville studera hur väl dessa poler 

stämde överens. 

 

5.1 Framtid för våra yrken 

Eftersom dagens samhälle till stor del är ett informationssamhälle tror vi att 

de yrken som vi studerat även fortsättningsvis kommer att vara vanliga och 

betydelsefulla. Utvecklingen på IT-området drivs ständigt framåt, kanske av 

människans kommunikationsbehov, kanske av de tekniska möjligheterna 

eller kanske av ett samspel dem emellan. Tekniken för att publicera 

information på Internet kommer mer och mer att bli något som alla kan lära 

sig att behärska. För att behålla sin yrkesstatus blir det då viktigt för 

exempelvis de professionella informatörerna och webbredaktörerna att 

profilerar sig som experter. Det är viktigt att en skillnad syns mellan 

produktioner gjorda av proffs och produktioner gjorda av amatörer, om inte 

i teknikanvändandet så i alla fall i innehållet och presentationen. Att utforma 

innehållet på en webbsida kräver humanistisk kunskap, som 

kommunikationsteori och grafiska kunskaper, något som vi inte tror är 

allmänna kunskaper. Vi är övertygade om att det är kombinationen av 

humanistisk kompetens och IT-kompetens som är styrkan hos dessa 

yrkesutövare. Att ha kunskaper om både IT och exempelvis 

kommunikationsteori gör att man kan utnyttja de 

kommunikationsmöjligheter som Internet erbjuder effektivt. 
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5.2 Inga överdrivna krav 

Vår uppfattning, om att arbetsgivarna överdrev eller formulerade sina krav i 

platsannonserna vagt, fick stöd i litteraturen. Vår undersökning visar att 

kraven i platsannonserna ibland formuleras vagt. Våra enkätrespondenter 

lever dock väl upp till de krav som ställs i platsannonserna. Majoriteten av 

enkätrespondenterna har goda kunskaper, gedigen utbildning och lång 

yrkeslivserfarenhet. Därmed kan vi, utifrån vår undersökning, inte hävda att 

kraven i platsannonserna är överdrivna. 

 

En jämförelse mellan platsannons och enkätsvar har gjorts i fyrtio fall. 

Enligt vår bedömning är det elva respondenter som både har mer utbildning 

och mer yrkeslivserfarenhet än vad som krävs. En exakt överensstämmelse 

mellan kraven i annonsen och den anställdes kvalifikationer bedömer vi 

finns i åtta fall. Fyra av enkätrespondenterna är underkvalificerade både 

gällande utbildning och yrkeslivserfarenhet. Överensstämmelsen mellan 

övriga respondenters utbildning, kunskap och erfarenhet och vad som 

efterfrågas följer inga mönster. Det finns exempel på både de som har 

mindre erfarenhet men mer utbildning och omvänt.  

 

5.3 Humanistisk kompetens eller IT-kompetens 

Humanistiska kunskaper som textredigering, layout, grafisk kommunikation 

och marknadskommunikation efterfrågas mest i platsannonserna och 

innehas i störst utsträckning av enkätrespondenterna. Kategorin 

webbpubliceringsverktyg som kräver både humanistisk och IT-kompetens 

efterfrågas i knappt hälften av platsannonserna men behärskas av i stort sett 

alla enkätrespondenter. Bland IT- kompetenserna är det Html och/eller 

XHtml som efterfrågas och innehas i störst utsträckning. Databaskunskap 

och övriga kod- och programmeringsspråk efterfrågas inte i någon stor 

utsträckning. Enkätrespondenterna har generellt inte heller denna 

kompetens. Vad som efterfrågas i platsannonserna stämmer alltså väl 

överens med enkätrespondenternas kompetenser. 
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Utvecklingen av publiceringsverktyg och andra hjälpmedel gör att man idag 

kan klara sig med begränsade IT-kunskaper. Denna utveckling kommer 

sannolikt att fortsätta. Vi tror att det även i framtiden kommer att behövas 

IT-kompetens i de yrken som kräver en tvärvetenskaplig bakgrund. Däremot 

tror vi att kompetensen snarare kommer att bestå av förståelse för mediets 

tekniska möjligheter och begränsningar, än av ren teknisk IT-kompetens.  

Vi anser att HSV:s definition av medieutbildade som professionella 

användare av IT115 kan appliceras på de yrken som kräver en 

tvärvetenskaplig bakgrund. Detta styrks både av att det är få 

enkätrespondenter som har ren teknisk IT-kompetens (Java, JavaScript, 

ASP/VBScript etc) och att efterfrågan är liten. I de fall där kompetensen 

finns behärskar samma enkätrespondenter flera olika kod- och 

programmeringsspråk. I vår undersökning är det alltså ovanligt med ren 

teknisk IT-kompetens i kombination med humanistisk kompetens. Däremot 

är det vanligt med kunskap om webbpublicering i kombination med 

humanistisk kompetens. 

 

5.4 Yrkeslivserfarenhet nödvändig 

Krav på yrkeslivserfarenhet anges sällan i platsannonserna. Däremot har 

samtliga som fått de utlysta tjänsterna omfattande yrkeslivserfarenhet. Det 

verkar som om att yrkeslivserfarenhet är en mycket viktig faktor i 

rekryteringsprocessen. Man kan anta att många sökande med kortare 

yrkeslivserfarenhet sållats bort. Detta gör det svårt för unga sökande att 

komma in på arbetsmarknaden trots att de kanske har en attraktiv utbildning. 

Situationen uppstår främst under lågkonjunkturer då arbetsgivarna har 

övertaget på arbetsmarknaden. De kan då välja bland många sökande och 

kräva både lång utbildning och lång yrkeslivserfarenhet.  

 

5.5 Låga krav – ingen rekrytering 

Det är åtta företag som angett att de inte rekryterat. Bara i enstaka fall har de 

angett anledningen och då har svaren varit vaga. Exempelvis har ett par 

företag angett att de löst rekryteringen på annat sätt, att de rekryterade 

 

115 HSV AR 1999:9 s.41 
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internt eller att de fick mindre att göra och att rekryteringen därför avbröts. 

Det är intressant att samtliga platsannonser som inte lett till rekrytering 

saknar uttalade krav på utbildning. Dessa platsannonser är dessutom i 

allmänhet mycket vagt formulerade. Låga eller inga krav i platsannonsen 

borde innebära att många söker tjänsten. Arbetsgivaren har då en stor 

valmöjlighet. Denna möjlighet har dock inte tillvaratagits.  

Vi tror att rekryteringen i dessa fall varit dåligt planerad. Arbetsuppgifterna 

och kvalifikationskraven för tjänsten har inte definierats. Exempelvis bör 

man innan en extern rekryteringsprocess startas inventera de interna 

personalresurserna. Det är anmärkningsvärt att företag satsar pengar och 

resurser på en dåligt planerad rekryteringsprocess som riskerar att 

misslyckas.  

 

5.6 Som sagt 

Arbetsgivarna har, trots att de ofta formulerat sina platsannonser vagt, fått 

kompetent personal till de utannonserade tjänsterna. Bland personerna som 

anställts dominerar den humanistiska kompetensen. Vi menar dock att det är 

kombinationen av humanistisk kompetens och IT-kompetens som är styrkan 

hos dessa yrkesutövare.  

 

6 FRAMTIDA FORSKNING 

Den framtida forskningen inom ämnet skulle kunna bestå av en 

undersökning där en liknande metod används. Vårt insamlade material kan 

då jämföras med ett material från en annan tidsperiod. Det finns även 

möjligheter att använda vårt insamlade material i andra studier.  

 

Om undersökningen skulle omfatta även arbetsgivare eller rekryterare skulle 

resultatet bli mer heltäckande och visa hur rekryterare gör sitt urval bland 

sökande samt vilka kvalifikationer som är avgörande för en anställning. Det 

skulle även vara intressant att låta personliga egenskaper och social 

kompetens ingå i en framtida undersökning. 
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BILAGA 1 

Ärendemening: Er rekrytering av (titel) 
 
I (månad) annonserade ni i (tidning) efter en (titel). I vår C-uppsats i medieteknik gör vi en 
undersökning av rekryteringen via platsannonser. 
 
Vi skulle gärna vilja att den person som ni rekryterat till tjänsten svarar på den bifogade 
enkäten. Vi vore därför tacksamma om ni kunde vidarebefordra detta mejl till den aktuella 
personen.  
 
Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas för vår C-uppsats.  
 
Om ingen rekrytering skett eller om det inte går att få kontakt med den rekryterade personen 
ber vi er att meddela oss detta. Om ni har några frågor kontakta oss.    
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Märta Ingelsberg  marta01.ingelsberg@student.sh.se tfn 070-345 07 04 
Erika Olsson  erika02.olsson@student.sh.se tfn 070-424 18 20 
 
Södertörns högskola  www.sh.se 
Medieteknik C  
 
Till den rekryterade: 
 
Din medverkan är av största vikt för vår undersökning. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
 
ENKÄT – REKRYTERING 
 
Skriv svaren direkt i mejlet.  
Skicka sedan mejlet till: erika02.olsson@student.sh.se  
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt dock senast måndag den 19 november 2001.  
Vid frågor eller synpunkter kontakta Erika Olsson erika02.olsson@student.sh.se  
tfn 070-424 18 20 
 
1. Ålder: 
 
2. Kön: 
3. Vilken/vilka eftergymnasiala utbildningar/kurser hade du genomgått då du anställdes? 
(Svara med utbildning, skola, examensår) 
 
4. Vilken arbetslivserfarenhet hade du då du anställdes? (Svara med titel/arbetsuppgifter och 
tidsperiod) 
 
5. Vilka egenskaper ser du som viktigast för din nuvarande yrkesutövning?  
 
6. Hur fick du reda på att din arbetsgivare sökte personal? (ex via personliga kontakter eller 
annons i dagspress) 
 
Svaren skickas till:  
erika02.olsson@student.sh.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Märta Ingelsberg  marta01.ingelsberg@student.sh.se tfn 070-345 07 04 
Erika Olsson  erika02.olsson@student.sh.se tfn 070-424 18 20 
Södertörns högskola  www.sh.se Medieteknik C  
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BILAGA 2 

Vi behöver er hjälp! 
 
I vår C-uppsats i medieteknik gör vi en undersökning av vilka kvalifikationer som efterfrågas 
av arbetsgivarna respektive vilka kompetenser de anställda har. Vi tittar på de yrkeskategorier 
som vi anser är tvärvetenskapliga, i den meningen att de innefattar både teknik och "mjuka" 
kunskaper. Vi tror att resultatet av vår undersökning kommer att vara relevant både vid 
kompetensutveckling och rekrytering.   
 
I (månad) annonserade ni i (tidning) efter en (titel). 
 
Vi skulle gärna vilja att den person som ni rekryterat till tjänsten svarar på en enkät på webben. 
Vi vore därför tacksamma om ni kunde vidarebefordra detta mejl till den aktuella personen.  
 
De som fyller i enkäten erbjuds att ta del av uppsatsen. Vill även du som vidarebefodrar detta 
mejl ta del av uppsatsen så mejla oss.  
 
Om ingen rekrytering skett eller om det inte går att få kontakt med den rekryterade personen 
ber vi er att meddela oss detta och gärna berätta anledningen till det. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Märta Ingelsberg & Erika Olsson 
 
 
Märta Ingelsberg  marta01.ingelsberg@student.sh.se tfn 070-345 07 04 
Erika Olsson  erika02.olsson@student.sh.se tfn 070-424 18 20 
Södertörns högskola http://www.sh.se Medieteknik C ht-01 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Till den rekryterade: 
 
Vi behöver din hjälp med att fylla i vår webbenkät!  
 
Följ länken: http://193.10.37.11/mtc/platsannonser/enkat.asp 
och klicka i det som passar på dig. Det tar ca 5 min. Hoppas att du har tid! 
 
Din medverkan är av största vikt för vår undersökning. Svaren kommer inte att kunna härledas 
till enskilda personer och endast användas för vår C-uppsats. 
 
 
Då vi är studenter har vi dessvärre inga möjligheter att ge någon annan komp ensation än vår 
stora tacksamhet samt möjligheten att ange i enkäten att du vill ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
 
Vi är naturligtvis glada för svar så snart som möjligt,  
dock senast onsdagen den 5 december 2001. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Märta Ingelsberg & Erika Olsson 
 
Märta Ingelsberg  marta01.ingelsberg@student.sh.se tfn 070-345 07 04 
Erika Olsson  erika02.olsson@student.sh.se tfn 070-424 18 20 
Södertörns högskola http://www.sh.se Medieteknik C ht-01 
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BILAGA 3 Sida 1(2)  

ENKÄT – REKRYTERADE 

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att svara på våra frågor. 
Din medverkan betyder mycket för vår uppsats. 
 
I uppsatsen kommer man inte kunna härleda dina svar till ditt företag eller din person. 
 
Har du några frågor mejla gärna Erika Olsson eller Märta Ingelsberg 
 
Handledare är Johan Bornebusch, adjunkt i medieteknik vid Södertörns högskola.  

Hur fick du först reda på att 
din arbetsgivare sökte 
personal?  

 

O Personliga kontakter  
O Annons i tidning 
O Arbetsförmedlingen 
O Internet 
O Annat, vad :  

 
Hur stora är dina kunskaper 
inom dessa områden? 
 
Använder du dessa 
i ditt jobb? 
 
Gradera dina kunskaper 
från 1-5 
 
1 = Inga kunskaper 
2 = Små kunskaper 
3 = Medelgoda kunskaper 
4 = Goda kunskaper 
5 = Mycket goda kunskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 = Inga kunskaper 
2 = Små kunskaper 
3 = Medelgoda kunskaper 
4 = Goda kunskaper 
5 = Mycket goda kunskaper 
 

Information och 
kommunikation 

1 2 3 4 5 Använder i 
jobbet 

Skriva för webben O O O O O O Ja O Nej 

Textredigering O O O O O O Ja O Nej 

Informationssökning - Research O O O O O O Ja O Nej 

Marknadskommunikation O O O O O O Ja O Nej 

Kommunikationsteori O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt   O O O O O O Ja O Nej 

Design - Interaktion 1 2 3 4 5 Använder i 
jobbet 

Layout – Grafisk profil O O O O O O Ja O Nej 

Informationsstruktur - Navigering O O O O O O Ja O Nej 

Användargränssnitt O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt   O O O O O O Ja O Nej 

Webbpubliceringsverktyg 1 2 3 4 5 Använder i 
jobbet 

Dreamweaver O O O O O O Ja O Nej 

FrontPage O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt   O O O O O O Ja O Nej 

Bildhantering och grafik 1 2 3 4 5 Använder i 
jobbet 

Photoshop O O O O O O Ja O Nej 

Illustrator O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt  O O O O O O Ja O Nej 

Kod- och programmeringsspråk 1 2 3 4 5 Använder i 
jobbet 

HTML och/eller XHTML O O O O O O Ja O Nej 

JavaScript O O O O O O Ja O Nej 

ASP/VBScript O O O O O O Ja O Nej 

Java O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt   O O O O O O Ja O Nej 
 

 



ENKÄT  BILAGA 3 

 
 
 

BILAGA 3 Sida 2(2)  

 
 Databaskunskap 1 2 3 4 5 Använder i 

jobbet 
Datamodellering O O O O O O Ja O Nej 

SQL O O O O O O Ja O Nej 

Access O O O O O O Ja O Nej 

Microsoft SQL Server O O O O O O Ja O Nej 

Övrigt   O O O O O O Ja O Nej 
 

Ange dina tre senaste 
utbildningar som varat minst 
en månad: 
 
 
Längden kan anges i månader 
eller år 

Utbildning/Program/Kurs Skola Längd  
    

    

    

 

Vilken titel använder du om  
din tjänst?  
Ange dina tre senaste 
anställningar som varat  
minst en månad: 
 
 
Längden kan anges i månader 
eller år 

Titel Arbetsuppgifter Längd  
    

    

    

 

Är du? O  Kvinna            O  Man      
Hur gammal är du? O  18-24 år     O  25-34 år     O  35-44 år     O  45-54 år     O  55+ år    
Vad heter företaget du  
arbetar på? 
 
* Måste anges men kommer ej 
att användas i uppsatsen. 

 
 * 

Synpunkter eller övriga 
uppgifter 

 

Vill du ha uppsatsen skickad till 
dig som pdf-fil via e-post? 

O  Ja e-post: 
O  Nej 

  

 TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

år 

år 

år 

år 

år 

år 

Rensa Skicka in 



UNDERLAG INTERVJUFRÅGOR  BILAGA 4 

 
 
 

BILAGA 4 

 
 
UNDERLAG FÖR FRÅGOR VID INFORMELLA INTERVJUER 

 
 
1. När du sökte det nuvarande jobbet var du då arbetslös, jobbade 

med liknande arb.uppg, eller? 
 
 

2. Sökte du många jobb? Under hur lång tid sökte du jobb? Gjorde 
du det aktivt? 

 
 

3. Tyckte du att det fanns många jobb att söka som passade dig?  
 
 

4. Håller du i dagsläget koll på platsannonser? Prenumererar du på 
lediga jobb från någon jobbsite? 

 
 

5. I dagsläget: Uppfattar du det som lättare eller svårare att få jobb?  
 
 

6. Verkar det som att det finns många med din kompetens på 
arbetsmarknaden?  

 
 

7. Om du skulle bredda din kompetens, inom vilket område skulle du 
då vilja utveckla dina kunskaper? 

 
 

8. Finns det idag arbetsuppgifter som du "lejer" bort men som du 
skulle vilja kunna göra själv? 

 
 

9. Vad tycker du är viktigast bred kompetens eller spetskompetens? 
 



INTERNT BORTFALL ENKÄT  BILAGA 5 

 
 
 

BILAGA 5 

 
 
 

 INTERNT BORTFALL ENKÄT N 42 (totalt antal svar)  

Nr Fråga Antal 
bortfall 

Antal 
bortfall 

1 Hur fick du först reda på att… 1  

2 Hur stora är dina kunskaper… 
Använder du dessa i ditt… 

Kunskaps- 
grad 

Använder 
i jobbet 

 Skriva för webben 0 2 
 Textredigering 0 2 
 Informationssökning – Research 0 2 
 Marknadskommunikation 0 3 
 Kommunikationsteori 0 2 
 Layout – Grafisk profil 1 2 
 Informationsstruktur – Navigering 1 2 
 Användargränssnitt 1 2 
 Dreamweaver 4 4 
 FrontPage 5 5 
 Photoshop 1 2 
 Illustrator 2 2 
 HTML och/eller XHTML 3 4 
 JavaScript 4 4 
 ASP/VBScript 4 5 
 Java 4 5 
 Datamodellering 4 5 
 SQL 5 5 
 Access 6 6 
 Microsoft SQL Server 6 5 

3 Ange dina tre senaste utbildningar.. 1  
4 Vilken titel använder du om din… 2  
5 Ange dina tre senaste anställningar 1  
6 Är du: kvinna – man 0  
7 Hur gammal är du? 0  
8 Vad heter företaget du arbetar på? 0  
9 Synpunkter eller övriga uppgifter 30  

10 Vill du ha uppsatsen skickad… 0  
 


