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Abstract 

Köp och försäljning är grunden för marknadsekonomin. Ny teknik och avreglerade marknader 

ger möjligheter till nya former för försäljning. Telefonförsäljning är ett exempel på det. En del 

av säljföretagen kritiseras för dåliga anställningsförhållanden och oetiska försäljningsmetoder. 

Mot den bakgrunden analyseras säljföretags platsannonser för att visa vad de kommunicerar i 

syfte att rekrytera personal. Den bild företagen vill ge av sig själva och av de arbeten som 

annonseras ut analyseras. 

Nyckelord: Säljare, säljföretag, platsannonser, kommunikation, genus, berättelseanalys, 

retorik, Barthes, Eco
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1. Inledning 

Säljbranschen, som en egen bransch, har utvecklats mycket starkt under senare år. Det är en 

naturlig del av ett konsumtionsbaserat samhälle, och av att företag som producerar varor och 

tjänster inte längre är de självklara försäljarna av sina egna produkter. De medier genom vilka 

försäljning kan ske är också flera idag. Elektroniska medier som internet innebär försäljnings- 

och distributionsvägar som inte tidigare fanns. Nya former för försäljning, via telefon och via 

events är en del av denna utveckling. 

     Samtidigt har under de senaste åren kritiken mot säljföretagens metoder tilltagit i styrka. 

Den kritiken har två dimensioner. Den ena dimensionen är att en del kunder är missnöjda över 

vad de ”sålts på” alltså accepterat att köpa, när de sedan upptäckt eller insett att köpet var 

något annat än de trott, eller kostar mycket mer är de anser att de fått information om. Den 

andra dimensionen handlar om att villkoren för de anställda i säljföretag är dåliga, ibland usla. 

Ofta är lönerna rena provisionslöner, dvs. det blir en mycket låg lön om försäljningsmålen 

inte nås. Ofta saknas kollektivavtal, och lagregler om uppsägningstider etc. tillämpas inte. 

Dessutom är säljarbetena, som riktas direkt till hushållskunder ofta på deltid, vilket innebär att 

de i många fall är omöjliga att försörja sig på (Mailsvar Unionen 2012). 

     En mycket uppmärksammad kritik stod TV-programmet ”Dokument inifrån” för den 20 

februari 2011 med reportaget ”Säljsekten”. Det handlade om företaget ”The Phone House” 

och deras metoder vid eventförsäljning. Kritiken var så stark att företagets eventavdelning 

fick stänga (The Phone House 2011). Löpande får vi fortfarande rapporter i media om kunder 

som anser sig lurade och dåliga anställningsvillkor för personalen. 

     Jag har själv erfarenhet av försäljningsarbete, såväl som eventförsäljare, butikssäljare och 

telefonförsäljare. Omsättningen av personal är stor, ofta är säljarbetet det första jobbet en ung 

person kan få. Men även om lön och andra villkor kunde vara bättre, så har jag trivts i mina 

arbeten. Jag har sedan länge varit fascinerad av säljbranschen och mina erfarenheter är inte så 

negativa som branschens rykte. 

     En så kritiserad bransch, hur lyckas den fortsätta att rekrytera ny personal hela tiden, den 

frågan intresserar mig. Vad säger platsannonser om säljarbeten egentligen? Vad berättar 

texterna om arbetet, om anställningsvillkor, om vilka företaget vill kunna anställa och om 

företaget självt? Platsannonser är de texter jag vill analysera. 
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2. Bakgrund      

En av marknadsekonomins mest fundamentala inslag är att köpare och säljare kan mötas för 

att köparens eller konsumentens efterfrågan av en vara eller tjänst ska kunna tillfredsställas 

genom ett företags eller en hantverkares utbud. Det mötet skedde i gammal tid just på 

marknadsplatsen, en fysisk plats, där man på bestämda tider kunde mötas för att en 

försäljning, ett köp skulle kunna ske. 

     Både för varor och för tjänster krävdes det fysiska mötet. Varornas kvalitet skulle kunna 

granskas och priset förhandlas. Tjänsterna utfördes fysiskt, vilket krävde möten. Om en 

klänning skulle sys av sömmerskan, eller håret klippas av en frisör, så behövde kund och 

säljare mötas. 

     Mötet i en butik eller på en handelsplats är inte lika viktigt längre. Vem bryr sig om hur 

telefonabonnemanget ser ut, det finns ingen designkomponent i den. Vem bryr sig om hur 

elektriciteten ser ut, bara den kommer in i våra kontakter. Det avgörande för köpet av många 

tjänster är istället funktionalitet och pris, annars är tjänsterna ofta likvärdiga. Allt mera av det 

vi konsumerar är tjänster (Magnusson 1996:491–492). Det har skapat behov av andra 

säljkanaler än det traditionella butiksmötet mellan säljare och kund. En annan trend som 

bidragit till att tjänster kan säljas via nya kanaler är avregleringen av flera marknader (Eklund 

2010:270–271). Tidigare levererades telefoni bara genom det statliga Televerket, det var till 

och med förbjudet att använda andra telefonapparater än Televerkets. Elektricitet levererades 

av närmaste elbolag. Kunden kunde inte byta. Idag är situationen som bekant en helt annan. 

     Det här är förklaringar till framväxten av försäljningsbranschen som en egen, delvis ny 

bransch. Försäljning har alltid förekommit, ända tillbaka till bytesekonomin, då det inte fanns 

erkända betalningar genom pengar, utan varor byttes mot varandra. Men de nya 

distributionsformerna och försäljningskanalerna har gjort det möjligt att utvecklas och växa 

just som säljföretag. 

     Många leverantörer av varor och tjänster har inte längre egna försäljare, utan anlitar 

fristående säljföretag. Trenden med outsourcing av delar av verksamheter gör att säljföretagen 

blir externa återförsäljare för det producerande företaget. Säljare kan ha producentföretagets 

firmakläder, men är anställda av ett helt annat säljföretag. Skälen till outsourcing är ofta att 

minska kostnaderna i det producerande företaget. Det betyder att konkurrensen mellan 

säljföretagen blir hård, med en mycket stark prispress på dessa företagstjänster. Säljföretagen 

får normalt betalt från sina uppdragsgivare utifrån hur mycket de säljer. När konkurrensen är 

hård riskerar detta leda till att man ser mellan fingrarna om det förekommer ”fulsälj”, alltså att 
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säljare agerar oetiskt eller överträder regler för försäljning. Det kan säkert också förekomma 

att säljcoacher och chefer uppmanar till det (SvD Opinion Brännpunkt 2013). Det finns 

oseriösa företag i branschen. 

     Så grundläggs att säljbranschen får dåligt rykte, och prispressen från producentföretagen 

påverkar lönerna för säljare negativt. Det leder också till att säljyrken får låg status (jfr 

Ulfdotter Eriksson 2006:204). 

     Detta leder till problem för branschen. I branschtidskriften ”Säljaren” 2012-10-22 

diskuteras säljyrkenas status. En av Sveriges ambassadörer för kvinnligt företagande Ulla-

Lisa Thordén menar att säljyrkenas låga status riskerar att leda till att företag inte kommer att 

kunna rekrytera duktiga framtida säljare (Säljaren 2012). Om företag inte klarar sin 

försäljning, så kommer de på sikt inte att överleva.”-Säljare är gudabenådade! Vi ska vara 

tacksamma för att de gör ett så bra jobb med att sälja svenska produkter och tjänster”, säger 

Ulla-Lisa Thordén (Säljaren 2012).  

     Det är språklig aktivitet och berättelser som skapar vår verklighet. De nyhetsberättelser 

som har gjort dåliga arbetsvillkor och fula säljmetoder synliga, har bidragit till att ge 

säljbranschen dåligt rykte. Man kan säga att kritiken av säljföretagen skapar ett behov av 

retorik från dem. Retorikforskaren Lloyd F. Bitzer talar om begreppet retorisk situation. En 

situation som kräver retorik består enligt honom av; a) ett påträngande problem, en händelse 

eller möjlighet, b) en publik som har möjlighet att påverka problemet och c) tvingande 

omständigheter, dvs. det passande i förhållande till ämne och publik som värderingar, stil etc. 

(Ström-Søeberg 2000:25). Den kritik som framförts mot Bitzer, framför allt av Richard E. 

Vatz, gäller att synen är för deterministisk, och tar bort retorns roll och egna val. (Kjeldsen 

2008: 98). Utan att fördjupa mig i den frågan, så anser jag att ifrågasättandet av vissa 

säljföretag är ett problem som skapar behov av retorik. Publiken finns där, både konsumenter 

och journalister kan läsa det säljföretagen berättar i sina texter och kritiken påverkar villkoren 

för vad som är en passande retorik för företagen. Men jag anser i likhet med Vatz att retorn 

har ett eget val. 

     Jag intresserar mig för vad säljföretagen mot den bakgrunden vill förmedla om sina företag 

och det arbete som utförs där, genom vad de berättar i sina platsannonser. Medvetet eller inte 

så påverkar de narrativer och den retorik företagen använder bilden av dem.  

     Retoriken delar in ett lyckat retoriskt tal i fyra huvuddelar, som redan Homeros texter 

illustrerar; 
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1) Skapa kontakt och tillit (exordium), 2) Redogör för situationen (narratio), 3) Presentera din argumentation 

(argumentatio), 4) Framhäv det viktigaste argumentet och avsluta med en känsloapell (peroratio) (Kjeldsen 

2008:27). 

 

Narrationen ska vara klar, kort och sannolik, den ska användas för att vinkla saker rätt och 

bidra till intrycket av trovärdighet (Rydstedt 1993:81). Rydstedt följer därmed Afthonios, som 

på 300-talet som skrev sin Progymnasmata, ett övningsprogram i retorik. Enligt Afthonios har 

en berättelse fyra dygder; klarhet, korthet, trovärdighet och språklig renhet. För honom var 

berättelsen antingen dramatisk, historisk eller politisk (Eriksson 2002:48). Det narrativa 

elementet är alltså en viktig del av retoriken, i det som är övertygande kommunikation. Det är 

rimligt att anta att det är en övertygande kommunikation som säljföretag vill åstadkomma 

med sina platsannonser. Platsannonser är inte sammanhållna berättelser, men innehåller 

element av berättande se avsnitt 5.1. Texter i platsannonser är en inledning till dialog, där den 

potentielle anställde tilltalas genom företagets berättande. Den dialog som säljföretagen vill 

inleda med dem som de senare vill anställa, sker i ett sammanhang som är mycket kritiskt mot 

företagen. Kritiken gäller både oetiska säljmetoder och dåliga anställningsvillkor för säljarna, 

att de anställda till och med utnyttjas. Det säljföretagen gör med sina platsannonser är att 

marknadsföra sig själva, att visa att de är attraktiva trots den pågående kritiska debatten i 

samhället. Det är ett svårt kommunikativt arbete att visa på goda arbetsplatser och spännande 

arbetsuppgifter mot den bakgrunden. Säljföretagen får i sina platsannonser argumentera i 

motvind.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa vad företag berättar genom platsannonser. Frågeställningen 

är: Vad berättar säljföretag om de arbeten som utlyses och vad berättas om företaget självt för 

att attrahera arbetskraft? Det företaget kommunicerar kan påverka människors intresse för 

säljyrket också genom den bild av en säljare som annonsen förmedlar. Vad platsannonser 

egentligen handlar om är ju att motivera människor, och helst ur företagets utgångspunkt 

människor med rätt kompetens, att söka det utannonserade arbetet. Syftet är även att belysa 

om företag vill öka attraktiviteten för säljarbete genom att de uttrycker något om förbättrade 

anställningsvillkor eller om de kritiserade anställningsvillkoren består. 
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4. Material 

För att studera säljföretagens platsannonser har jag gjort ett urval som är hämtat på 

Arbetsförmedlingens platsbank på internet. Jag har sedan strukturerat materialet efter de olika 

typer av säljarbeten som finns med. Därefter görs en innehållsbeskrivning av annonserna för 

att förstå vad företagen vill rekrytera personal till, och som grund för analysen av vad 

annonstexterna berättar, alltså resultatet av studien. 

 

4.1 Urval 

30 platsannonser har valts ut från Arbetsförmedlingens hemsida, platsbanken för år 2012. 

Sökordet ”sälj” användes i en fritextsökning. Orsaken till ordvalet var att sökningen 

därigenom skulle fånga in och resultera i att flera typer av försäljningsarbeten visas. Till 

exempel titlarna innesäljare, telefonsäljare, försäljare, B2B-säljare och säljledare innehåller 

sökordet sälj, och kommer alltså med i urvalet. Jag är medveten om att till exempel titeln 

account manager därmed inte kommer med. Totalt hittades 37 594 platsannonser. Ingen 

geografisk avgränsning gjordes i sökningen, urvalet representerar annonser som gäller arbeten 

runt om i Sverige.  

    Det finns till och med en annons med arbetsplats Cypern, men som gäller säljarbete riktat 

mot kunder i Sverige. Sökningen gjordes 2012-11-20. De 30 annonserna som tagits med i 

urvalet gjordes genom att var femte annons togs med och skrevs ut, se bilaga1. Det är alltså 

annons 1, 6, 11, 16, 21 etc. i den ordning som sökmotorn tog fram dem som valts, var femte 

plockades ut till dess att urvalet bestod av 30 annonstexter. 

     Genom att en av annonserna visade sig innehålla två skilda arbeten, säljare och säljledare, 

så blev urvalet 31 platsannonser. På grund av urvalsmetoden att välja var femte annons, har 

två kommit att bli identiska, det gäller samma företag och arbeten. Det som skiljer är 

placeringsort. Jag har valt att ta med båda i urvalet. Annonserna har numrerats i den ordning 

de togs fram, nr 1 – 31, för att lätt kunna identifiera dem. (Annonserna finns i bilaga, eftersom 

de efter en tid tas bort från platsbanken och inte längre är sökbara.) 
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4.2 Indelning av materialet 

Eftersom annonserna gäller olika arbeten inom säljområdet, kategoriseras de utifrån typ av 

arbete, målgrupp för försäljningen och säljmetod. Det finns ingen entydig beskrivning av 

säljyrkenas olika titlar och innehåll. Men de har olika karaktär, beroende på hur man säljer 

och vilka som är kunderna. Jag gör också indelningen eftersom kritiken mot säljföretagen 

gällt innesäljare och eventförsäljning. Det blir därför intressant att i den kategorin studera om 

något som kan relateras till debatten finns i texterna. Det blir också intressant att se om något 

av kritiken spillt över till andra kategorier av säljare. 

     Innesäljare eller telefonförsäljare riktar sig oftast till enskilda personer, men även ibland 

till företag. De besöker alltså inte sina kunder, utan kontakten sker per telefon. Avsikten är 

enstaka snabba affärer. 

 Dörr till dörrförsäljning, ibland face2face-försäljning, har också hushåll som målgrupp i 

första hand, men här sker försäljningen genom att söka upp möjliga kunder i hemmet. 

Produkter som vill säljas är hemmavänliga produkter som behöver visas upp, exempelvis 

alarm eller maskiner. 

     Business to business (B2B), eller företagsförsäljning är försäljning som riktar sig mot 

företag. Här är kontakterna av olika slag, oftast kombineras personliga besök med telefon- och 

mailkontakt. I B2B-affärer är ofta ambitionen att relationen ska pågå länge och att det ska bli 

många affärer mellan leverantör och kund. Då blir kundvård också viktigt.  

     Säljledare, säljcoach eller teamleader är arbetsledande befattningar för en grupp säljare. De 

är också ofta utbildare och driver och motiverar säljarna i sina arbeten. Ledande befattningar 

är försäljningschefer, key account managers med flera. I detta urval finns en mera ledande 

befattning, som sälj- och marknadskoordinator. 

 

     Tabell 1. Kategorisering av annonsurvalet. 

Kategori Antal 

Innesäljare/Telefonförsäljare 9 (nr 1, 7, 10, 12, 13, 26, 27, 29, 31) 

Dörr till dörr 5 (nr 3, 4, 15, 22, 25) 

Säljledare/Säljcoach/Teamleader 5 (nr 9, 14, 19, 20, 24)  

B2B 11 (nr 5, 6, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30) 

Mera ledande befattning 1 (nr 2) 

 

(Innesäljare kan ibland omfatta både försäljning till företag och privatpersoner, här är B2B-
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kategorin av annonser bara sådana som säger att arbetet är B2B.) 

     En närmare innehållsbeskrivning av annonserna görs i avsnittet 6.2. 

 

5. Teori och metod 

I den här delen av uppsatsen kommer den bakomliggande teorin för analysen samt de 

metodiska val som gjorts att beskrivas. Platsannonser är texter som typiskt sett berättar om ett 

framgångsrikt företag, ofta expansivt, som behöver dig, läsaren som medarbetare. Annonserna 

berättar om fina arbetslokaler, trevliga arbetskamrater och bra lön för utfört arbete för den 

som jobbar hårt. Platsannonsernas positiva bilder konkurrerar med andra, ofta berättande i 

nyhetsmedier, om oetiska säljmetoder från säljföretagen och usla anställningsförhållanden. 

 

5.1 Berättelseforskning 

Narrativa studier eller berättelseforskning är ett brett forskningsområde inom främst 

humaniora och samhällsvetenskap. Begreppet narrativer används främst inom lingvistik, i min 

framställning kommer jag att i första hand använda begreppen ”berättelser” och ”berättande”. 

Berättelser och språk påverkar vår bild av världen. Berättelser är inte objektiva beskrivningar 

av förhållanden utan olika versioner av vår verklighet. Olika berättelser, även om likartade 

företeelser, omger oss ständigt.  Jag vill undersöka hur företag som söker säljpersonal 

beskriver förhållandena inom sina verksamheter. 

 

… berättande är ett grundläggande villkor för socialt liv. Socialt liv strukturerat som berättelser. Att vi 

orienterar oss i världen genom våra berättelser. Metaberättelserna, vardagsberättelserna, 

de personliga berättelserna. Att vi lever våra berättelser (Johansson 2009:18). 

 

Anna Johansson arbetar inte med traditionell narrativ analys med exempelvis spänning mellan 

antagonister och händelseförlopp, utan med språklig analys, se avsnitt 5.4. Hon belyser att det 

är genom språklig aktivitet och berättelser som vi skapar vår verklighet. Vår bild av världen 

påverkas av berättelser och språk. Samtidigt gäller det omvända det vill säga att den 

verklighetsbild och erfarenhet vi redan har påverkar hur vi förstår och förhåller oss till det 
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berättade, och det vi berättar själva. Det är genom språklig aktivitet och berättelser vi skapar 

vår verklighet. 

     Roland Barthes definierade på 1960-talet narrativ som all sorts kommunikation: 

 

Narrativerna i världen är oräkneliga. Narrativ är först och främst en vidunderlig mängd olika genrer (…) 

narrativ är internationellt, sträcker sig bortom historien och över kulturerna: det bara finns där, så som livet 

självt (Barthes citerad efter Bergström & Boréus 2010:228). 

 

Utan att ta ställning för att allt är narrativer anser jag att platsannonser innehåller element av 

berättande, eftersom de är en uppsättning utsagor i ett bestämt socialt sammanhang 

(Bergström & Boréus 2010:229). Genom platsannonser vill företag berätta om sig och om 

säljarbeten som ska intressera sökande, samtidigt som läsaren tar del av det som berättas i ett 

sammanhang där företagen kritiseras och ifrågasätts. 

 

5.2 Modelläsaren 

Texter är dialogiska, enligt Vološinov och Bakhtin. Det innebär att textens sändare/talare och 

läsarna är invävda i textens struktur. Alla texter förutsätter att det finns en aktiv läsare. De är 

också dialogiska eftersom de förutsätter andra texter, genrer och diskurser. 

     Texter skapas i ett socialt och samhälleligt sammanhang, språket är ett socialt fenomen och 

det leder till att texter är orienterade mot en läsare. Annars saknar det existensberättigande, 

enligt Vološinov (Björkvall 2003:23–24). 

     För att analysera de förväntningar en textförfattare har på läsaren har Umberto Eco infört 

begreppet modelläsare. Modelläsaren är inte den faktiske läsaren, utan den läsare som är 

inkodad i själva texten. I texten finns ledtrådar för den tolkning författaren vill åstadkomma 

(Björkvall 2003:24).  

     Eco gör en tydlig skillnad mellan den empiriske läsaren, som faktiskt läser texten och 

modelläsaren som finns inbäddad i texten.  

 

The empirical reader is you, me, anyone, when we read a text. Empirical readers can read in many ways, and 

there is no law that tells them how to read, because they often use a text as a container for their own passions, 
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which may come from outside the text or which the text may arouse by chance (Eco citerad efter Björkvall 

2003:25). 

 

Så definierar Eco den empiriske läsaren, medan modelläsaren beskrivs så här: 

 

…A sort of ideal type whom the text not only foresees as a collaborator but also tries to create. Of a text 

begins with “once upon a time”, it sends out a signal that immediately enables it to select its own model 

reader (Eco citerad efter Björkvall 2003:25). 

 

Naturligtvis sänder orden ut “det var en gång” ut signalen om att modelläsaren troligen är ett 

barn, eller någon som utan att vara barn är intresserad av fantasiberättelser. Men andra texter 

är mera komplicerade och sammansatta. 

     Men Eco menar att valet av språklig kod (svenska, engelska etc.), stil, referenser som 

”enligt den senaste utvecklingen inom ett område”, benämningen som ”vänner”, 

”medborgare” eller till och med typografiska val, alltså typsnitt i texterna, säger något om 

modelläsaren. Dessutom presupponeras en encyklopedisk kunskap i texten, enligt Eco. De 

förkunskaper modelläsaren antas ha, ges genom texten (Björkvall 2003:26). 

     För fullständighetens skull bör också begreppet modellsändare nämnas. Modellsändaren 

uppstår parallellt med modelläsaren enligt Eco och; 

 

manifesteras i text i form av aktantroller (t.ex. ”jag ska nu berätta…”) i språkhandlingar (t.ex. ”jag lovar”) 

eller som en viss stil (Eco citerad efter Björkvall 2003:28).  

 

Modellsändaren är lika lite som modelläsaren den som faktiskt har skrivit texten. Istället är 

idén att modellsändaren blir synlig i en text, genom hur hen skapar bilden av modelläsaren. 

Genom att analysera hur modelläsaren framstår i en text kan den som analyserar texten också 

se modellsändaren. 

     För min analys av hur säljföretag ser på potentiella anställda erbjuder teorin om 

modelläsaren ett användbart verktyg. Genom det kan de personer som en platsannonstext 

vänder sig till beskrivas. Modelläsaren kan bli en bild av och svara på frågan hur säljföretagen 
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ser på sina anställda och vilka de vill se som sina anställda.  

     Men det betyder inte att den empiriske läsaren kan beskrivas. Eftersom jag i första hand är 

intresserad av vad företagen skapar för bild av den tänkta läsaren, modelläsaren, så avstår jag 

från att närmare gå in på begreppet modellsändare. 

 

5.3 Begreppet myt 

Även Roland Barthes klassiska semiotiska teori för text och bild är av relevans för uppsatsens 

analys och resultat. Centralt i Barthes teori är begreppet myt. Han definierar det som ett 

yttrande, ett kommunikationssystem. Myten är alltså inte ett begrepp, en idé eller ett föremål. 

Barthes anser att myten inte bestäms av ett meddelandes innehåll, utan sättet det uttrycks på 

(Barthes 1970:205). Barthes menar att myten främst är formad av människors perspektiv och 

inte av det faktiskt objektiva. Myten ägnar sig åt tolkning, inte åt fakta. Myten står i konflikt 

med tankar om sanning och är mänskligt konstruerad (Bengtsson 2008:22). Denna syn förenas 

hos Barthes med ett maktperspektiv. I Erik Bengtssons magisteruppsats ”Myten som 

argumentationsbas” skriver han: 

Myten blir ett verktyg för att förvilla och för att bevara de dominerandes ideologiska och ekonomiska 

särställning. Den blir först och främst ett verktyg för makten att förtrycka arbetaren. Myten blir både en 

konsekvens av en övergripande ideologi (eller en samhällsgrupps doxa) och ett manipulativt verktyg för att 

bevara just de värderingar som varit med och format den (Bengtsson 2008:22). 

 

Barthes teorier är främst utvecklade för att användas till semiotisk analys. Mitt arbete är inte 

semiotiskt utan narrativa metoder är det centrala i uppsatsen. Men det utesluter inte 

användning av mytbegreppet. Bengtssons beskrivning av myten blir intressant eftersom 

säljföretag beskrivs som arbetsplatser med dåliga anställningsvillkor. Jag vill använda 

mytbegreppet för att analysera om platsannonser används för att behålla den ekonomiska 

ordning som till exempel låga löner innebär. 

     Jag vill undersöka om det i annonserna finns myter som skiljer på kvinnor och män. En 

analys enligt Barthes kan svara på frågan om säljföretagen försöker rekrytera medarbetare 

med hjälp av att kommunicera myter i platsannonserna. 
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5.4 Systemisk-funktionell språkteori 

Språk är ett av många betydelsesystem som är kopplat till sociala strukturer och relationer i ett 

samhälle, enligt Halliday. Hans språkteori brukar kallas systemisk-funktionell. Den är 

systemisk eftersom språket ses som ett nätverk av system som kan vara betydelseskapande.  

Och teorin är funktionell därför att betydelsesystemen är anpassade till sociala praktiker. De 

semiotiska systemen har betydelsepotential, de kan skapa mening, medan texter är 

förverkligande av den potentialen (Björkvall 2003:20).  

     Halliday menar att språket har tre metafunktioner. Det är tre funktioner som är analytiskt 

olika, men i praktiken beroende av varandra. Alla tre behövs för att tolka en texts mening: 

1. Den ideationella funktionen handlar om referensramar, mänskliga erfarenheter, att 

språket kan användas för att skapa föreställningar om verkligheten.  

 

2. Den textuella funktionen handlar om hur språkets beståndsdelar knyts ihop till en 

betydelsebärande helhet. 

 

3. Den interpersonella funktionen handlar om att hur sociala och personliga relationer 

uttrycks genom talet (Björkvall 2003:20, Johansson 2009:284). 

Fairclough har byggt vidare på dessa metafunktioner och betonar språkets sociala roll och 

kopplar till sociala praktiker och samhälleliga diskurser. Fairclough definierar den ideationella 

funktionen som de sätt som texten framställer världen, dess personer, enheter, och relationer. 

Den textuella funktionen handlar om hur olika delar i texten är kopplade till varandra och den 

sociala situationen utanför texten. Slutligen menar Fairclough att den interpersonella 

funktionen handlar om två delar, dels en identitets- och dels en relationell funktion. 

Identitetsfunktionen handlar om hur sociala identiteter skapas i språket och den relationella 

om hur relationer etableras och förhandlas mellan deltagare i en diskurs (Johansson 

2009:285). 

     Anna Johansson har i ”Narrativ teori och metod” ytterligare byggt på Halliday och 

Fairclough och föreslår ett verktyg för en analys av berättelser. Johansson återgår till 

Hallidays indelning där den interpersonella relationen både omfattar identitetsfunktionen och 

den relationella funktionen. Hennes tre funktioner blir då; innehåll som syftar på berättelsen, 

struktur, hur texten är uppbyggd och interpersonella relationer, vem talar/skriver, relation 

mellan avsändare och läsare och vilka identiteter som skapas i texten (Johansson 2009:285). 
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     Johansson använder sin analysmodell för att språkligt analysera livsberättelser. Jag avser 

använda hennes modell för att inom varje funktion formulera frågor som kan fördjupa 

analysen av platsannonserna. Det är ett sådant verktyg för reflexiv analys som jag behöver för 

att kunna besvara huvudfrågan i uppsatsen, nämligen vad berättar säljföretag i sina 

platsannonser? Denna analys omfattar fyra annonser i mitt urval. 

 

     För innehållsanalysen kommer jag att använda frågorna: 

- Vad handlar annonsen om? Vad är budskapet? 

- Vilka är karaktärerna som beskrivs? Hur framställs karaktärerna? 

- Finns det en storyline, en röd tråd i texten? Vilken är den? 

- Vilka är genomgående ytliga teman? Finns det underliggande teman? 

- Finns det någon tydlig poäng i texten? Varför är den skriven? 

- Vad berättas inte i texten som borde vara relevant i en annonstext? 

För funktionen formanalys är frågorna: 

- I vilken ordning berättas olika delar av texten? Återkommer samma moment i texten? 

Används Källgrens ”optimala ordning” för platsannonsen? Se avsnitt 6.1. 

- Vilka val av ord har gjorts i texten? 

- Vilken form av tilltal används? 

För den interpersonella funktionen utgår analysen från frågorna: 

- Vem kommunicerar med vem, vad är syftet? 

- Finns det något i texten som berör genus? Sexuell orientering eller etnicitet? 

- Hur gör annonsören för att bygga upp närhet till läsaren? Hur skapas förtroende eller 

tillit mellan annonsör och läsare? 

- Vilka kommunikativa strategier används? 

- Vilka identiteter skapas i berättandet? 

     Genom att göra en innehållsbeskrivning vill jag i analys- och resultatavsnittet ge en 

översiktlig bild av innehållet i platsannonserna i urvalet, för att illustrera skillnader och 

likheter mellan annonser i de olika kategorierna. Jag undersöker också om det finns en 

användning av myter i annonserna enligt Barthes teori, i syfte att påverka sökandes bild av 

säljarbete.  

     För en djupare analys av vad texterna berättar om säljföretagen och hur de ser på sina 
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potentiella anställda väljs fyra annonser ut. De annonserna analyseras utifrån teorin om 

modelläsaren och med hjälp av Johanssons modell (på bas av Halliday och Fairclough) för 

berättelseanalys.  

 

6. Analys och resultat 

I det här avsnittet analyseras innehållet i platsannonserna. Utifrån de teorier och metoder som 

tas upp i avsnitt 5 redovisas resultat för frågeställningen om vad säljföretag berättar om de 

arbeten som utlyses och företaget självt för att attrahera arbetskraft. 

 

6.1 Platsannonsers struktur 

Tidigare forskning om platsannonsers struktur visar på betydande likheter. Gunnel Källgren, 

som refereras i Karin Helgessons avhandling ”Platsannonser i tiden” delar in platsannonserna 

i fyra huvudkomponenter; arbetsgivaren, söksituationen, den presumtiva sökanden och den 

lediga tjänsten. Källgren anser att de här huvuddelarna skulle kunna placeras i vilken ordning 

som helst, men att det verkar ha utvecklats en praxis som hon tror är funktionellt grundad, att 

den är effektiv för annonsören. Därför borde det vara av intresse för säljföretagen att använda 

den modellen i sin platsannonsering. 

     Först företagets namn och titel för det annonserade arbetet, därefter en presentation av 

företaget, sedan presenteras arbetets innehåll och önskade kvalifikationer och övriga krav. 

Efter det beskrivs anställningsvillkor, arbetstider och liknande. Till sist kommer praktisk 

information, kontaktperson, hur arbetet söks med mera (Helgesson 2011:62–63).  

     I mitt material används det som Källgren kallar den ”optimala ordningen”, bara i nio 

platsannonser av total 31. Det beror bland annat på att alla innehållskomponenter faktiskt inte 

alltid finns med i annonserna. Det saknas ibland beskrivning av arbetet, av 

anställningsvillkoren eller företagspresentation. Källgrens undersökning gäller platsannonser i 

allmänhet, mitt material säljbranschen. Det skulle kunna vara en förklaring till de skilda 

resultaten. 
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6.2 Innehållsbeskrivning 

Själva meningen med platsannonser är att en arbetsgivare vill kunna anställa en person för att 

få arbete utfört i företaget eller organisationen. Det handlar om att genom annonsen motivera 

människor med rätt kompetens att intressera sig för det lediga arbetet och söka. Utifrån 

tidigare forskning om platsannonsers struktur, har jag delat upp komponenterna ytterligare 

och tillagt frågor av särskilt intresse för min undersökning. 

     När jag beskriver annonsmaterialets innehåll, så tas följande delar framför allt upp: 

1. Beskrivning av arbetet. Befattning och arbetsinnehåll. 

2. Anställningsvillkor, lön och andra ersättningar. 

3. Hel- eller deltidsarbete. Finns kollektivavtal? 

4. Kvalifikationskrav, erfarenheter, utbildningskrav. 

5. Företagets beskrivning av önskade personliga erfarenheter. 

6. Företagets beskrivning av sig självt och sin verksamhet. 

7. Finns något i annonsen som kan anknytas till den kritiska debatt som förs om 

branschen?  

8. Uttrycks önskemål när det gäller mångfald eller genus (jfr Helgesson 2011:58–60). 

     Platsannonsernas utformning och innehåll varierar i de olika kategorierna. I kategorin 

innesäljare/telefonförsäljare är beskrivningen av arbetets innehåll närmast obefintlig. En titel 

anges, säljare, innesäljare, och telefonförsäljare är de vanligaste, men vad arbetet närmare 

innebär anges oftast inte. Ett par undantag finns. Till exempel i en platsannons från Compricer 

specificeras arbetsuppgifterna. Där anges att uppgiften är att hjälpa kunder jämföra elavtal och 

ge professionella produktråd över telefon (nr 7).   

     De anställningsvillkor som beskrivs för arbetet är också ofta otydliga. För 

innesäljare/telefonförsäljare är det normala fast grundlön, plus provision på hur mycket man 

sålt. I en av nio annonser i denna kategori anges istället ”enligt överenskommelse” (nr 26). 

Inte i något fall berättar annonsen om hur stor grundlönen är, inga belopp som beskriver hur 

arbetet brukar betalas, tas med. Istället skrivs ibland i annonserna att arbetet innebär goda 

möjligheter att tjäna riktigt bra pengar eller liknande (till exempel nr 31). Oftare än att ange 

lönevillkoren talas om möjligheten till utveckling och karriär, eller förmåner som gymkort 

och lunchkuponger.  

     Ganska ofta är arbetena på deltid, eller att det kan vara antingen deltid eller heltid. Mindre 

än hälften av de annonser som undersökts för innesäljare/telefonförsäljare anger att arbetet är 
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på heltid. 

     Kollektivavtal brukar betraktas som en sorts kvalitetssäkring av att villkoren på en 

arbetsplats är justa. Om företaget har ett kollektivavtal så betyder det regler för arbetstid och 

övertid, löner som är bestämda, avsättningar till den anställdes framtida pension och mycket 

annat. Det förekommer att annonserna anger att kollektivavtal finns, men det vanliga är att 

ingen upplysning om det ges. 

     När det gäller kvalifikationer på de sökande till arbetena som innesäljare/telefonförsäljare, 

så är de inte särskilt specificerade. I hälften av de undersökta annonserna anges att tidigare 

erfarenheter är meriterande, i hälften av fallen anges inga kvalifikationskrav. I ett fall sägs till 

och med att ”gamla CV eller historik bortser vi ifrån” (nr 12). Istället understryks i alla 

platsannonserna i denna kategori personliga egenskaper. Det är vanligt att uppräkningen av 

egenskaper och värdeord om den sökande upptar det mesta av den löpande texten i 

platsannonserna. Vanligast förekommande är att den sökande ska ha driv, vara målmedveten 

och att vara en tävlingsmänniska. Dessa begrepp förekommer i lite olika former i den här 

kategorin. Nästan lika vanligt är beskrivningen av den sökande som glad, positiv och att ha 

social kompetens. Ord som höga ambitioner, ta initiativ och engagemang är vanliga. ”Vi 

söker eliten – för vi är eliten” säger ett företag i sin annons (nr 13).  

     Ett företag skiljer ut sig från de andra genom att ange att ”då vi strävar efter en jämnare 

könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden” (nr 10). Det finns i hela materialet på 31 

platsannonser bara ett företag som säger att man vill ha en jämnare könsfördelning.  

     Företagen som söker personal beskriver ofta sig själva i annonserna, med det som är deras 

affärsidé och vad de vill åstadkomma med sin verksamhet. Men eftersom många rekryteringar 

utförs av ett rekryteringsföretag åt den arbetsgivare som söker personal, så förekommer ibland 

flera företagsbeskrivningar i annonserna. Både företaget som ska anställa och 

rekryteringsföretaget skriver sin företagsberättelse i platsannonsen. Det är därmed otydligt om 

vem som den sökande faktiskt ska arbeta hos. Otydligheten stärks av att Platsbankens 

standardutformning med faktauppgifter ofta anger fel framtida arbetsgivare. I ingen av 

annonserna finns något som andas att det just för denna kategori säljarbete förekommit kritik. 

     Annonserna avser ofta flera anställningar med samma arbetsuppgifter. Urval sker löpande 

sägs det i många av annonserna. 

     Dörr till dörr-försäljning sker genom fysiska kundmöten, och skiljer sig därigenom från 

innesäljande eller telefonförsäljning. I kategorin ”dörr till dörr” ingår fem annonser i mitt 

urval, men eftersom två är identiska är de i realiteten fyra.  

     Arbetsuppgifterna i den här kategorin beskrivs mera tydligt än för 
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innesäljare/telefonförsäljare, men det är inte alltid som det görs. Inte ens de produkter som ska 

säljas presenteras ordentligt. Istället sägs till exempel bara en ”lättsåld produkt” (nr 15).  

     Anställningsvillkoren är tydligare beskrivna i de här annonserna. Lönen är rörlig och flera 

av företagen ger räkneexempel på vad en månadslön kan bli. ”Inget tak på hur mycket du kan 

tjäna”, skrivs i en av platsannonserna (nr 15). En av platsannonsörerna anger att det är ett 

extrajobb som betalas med timlön (nr 22). Inget av företagen anger om kollektivavtal finns på 

företaget. Men det gör det med största sannolikhet i ett fall. För i annonsen står det vilka som 

är fackliga representanter (nr 22). 

     Kvalifikationskraven är inte särskilt specificerade. Tidigare säljerfarenheter betraktas som 

en merit i flera fall. Alla berättar att utbildning för uppgiften kommer att ske i företaget. I ett 

fall ställs krav på genomgånget gymnasium (nr 15). Av naturliga skäl påpekas i annonserna 

att körkort och tillgång till bil behövs. Här handlar det ju om dörr till dörr-försäljning.  

När det gäller personliga egenskaper betonas inte tävlingsmänniska på samma sätt som för 

inne- och telefonförsäljare. Positiv, utåtriktad, engagerad, lyhörd och pålitlig är de ord som 

används för att beskriva de önskade sökandena.  

     De företag som redan har etablerade varumärken beskriver tydligt verksamhetens vision, 

företagets mål och affärsidé. Platsannonstexterna förmedlar i de fallen att en framtida 

medarbetare får betydelse i ett större sammanhang, att den enskilde gör skillnad. 

     Här finns den enda platsannons som talar om att man värdesätter mångfald och motverkar 

diskriminering. Det är Svenska Röda Korset som gör det när man söker värvare för att få nya 

månadsgivare. Inom den här kategorin är det företagen själva som söker medarbetarna, man 

använder inte rekryteringsföretag. 

     Arbetena som säljledare, säljcoach eller teamleader beskrivs i annonserna som stödjande, 

planerande, utbildande, alltså en arbetsledares roll. Personalansvar och ibland ansvar för 

rekrytering av nya säljare kan ingå. Annonserna ger en ganska tydlig bild av vad arbetet 

innebär i de olika företagen. Två undantag finns i materialet. I en platsannons nämns bara att 

man söker en säljcoach, utan att alls sedan ge någon information om befattningen (nr 14). I 

den andra annonsen ser det ut som att en privatperson, kanske en enskild firma, söker nya 

medarbetare/säljcoacher (nr 19). Det som sedan framkommer i platsannonsen är något helt 

annat. Texten ger intrycket av att annonsören vill bygga ett nätverk för försäljning av 

produkter till hushåll, det är inte ett säljcoachjobb. 

     Anställningsvillkoren är desamma som i branschen i övrigt. Antingen en fast grundlön plus 

rörlig lön beroende på försäljningsresultat, eller helt rörlig lön. Arbetstiden är oftast heltid, 

men deltid kan förekomma. Inget av företagen i mitt urval har angivit att de har kollektivavtal.  
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     I platsannonserna sägs att tidigare säljerfarenhet eller ledarerfarenhet är meriterande. I en 

annons preciseras kravet till minst gymnasieexamen och branschkunskap från det område, 

som produkterna som ska säljas handlar om (nr 24). Jämfört med innesäljare/telefonförsäljare 

beskriver annonserna tydligt högre kvalifikationskrav.  

     De personliga egenskaper som beskrivs i den här kategorin är mindre tävlingsinriktade. 

Kunna motivera andra, flexibel, kunna leda, människokännare, ansvarsfull. Men ord som 

drivande samt mål- och resultatinriktad används också. Det skrivs i flera av annonserna att 

steget till ledare eller coach inom säljområdet kan ses som ett led i en fortsatt karriär. 

De företag som jag uppfattar på ett seriöst sätt söker efter medarbetare, beskriver sig själva 

och sin verksamhet i annonserna. Men det gör alltså inte alla.  

     Business to business (B2B) eller företagssäljare är nästa kategori. Vanliga titlar är 

fältsäljare, säljare, företagssäljare och distriktssäljare. För dessa arbeten är platsannonserna i 

hög grad individuellt utformade. Vad arbetet innebär beskrivs detaljerat i de flesta fall. 

Presentera och sälja nyheter, genomföra kampanjer, ansvara för utbildning, rekryterna nya 

kunder, budgetansvar, skapa avtal, offerera, kundvård är exempel på begrepp i 

arbetsbeskrivningarna i denna kategori. 

     Här finns det också flera exempel på annonser med en tydlig struktur;  

1. Företaget presenterar sig. 

2. Arbetsuppgifter. 

3. Din profil, krav på dig som sökande. 

4. Villkor, företagets erbjudande. 

5. Formell information om ansökningstid, ytterligare upplysningar. 

     Till skillnad från platsannonserna för både inne- och telefonförsäljare och för 

säljcoacher/säljledare/teamleader, där företagsnamnen skulle kunna vara utbytbara, är dessa 

annonser tydligare företagsanknutna.  

     Anställningsvillkoren beskrivs dock inte särskilt detaljerat i platsannonser för B2B-säljare. 

Fast lön plus rörlig del, en bonus är det vanligaste i mitt urval. Men både helt fast lön och helt 

rörlig lön förekommer, ”väldigt goda lönevillkor”, skriver ett företag glatt i platsannonsen (nr 

30).  

     Normen i denna typ av arbete verkar vara heltid, fast anställning påpekas ofta i mina 

urvalsannonser. Men i ett par fall anges sysselsättningsgraden ej och i ett fall är det frågan om 

ett tidsbegränsat vikariat. Att företaget har kollektivavtal berättas bara i en (nr 16) av elva 

platsannonser i urvalet. Däremot lyfter ett par av företagen fram att tävlingar förekommer, 
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kickoffs etc.  

     Kvalifikationskraven är tydligare för denna kategori säljare än de som redovisats ovan. 

Endast ett par företag preciserar inte sådana krav, men det vanliga är säljerfarenhet, ibland 

branschkunskap från produktområdet. Krav på goda kunskaper i engelska och svenska finns, 

och tillgång till körkort är nästan lika vanligt som i urvalet för dörr till dörr-säljare.  

     Ett av företagen kräver eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot sälj- och 

marknad, för arbetet (nr 5). 

     När det gäller personliga egenskaper kommer begreppen drivande och tävlingsinriktad 

tillbaka i de här annonserna. Men ordvalet är delvis på en annan nivå. Här talar flera om 

affärsmanaskap, affärsmässig eller älskar affärer. Det som i övrigt skiljer sig från tidigare 

kategorier gäller begrepp som kundfokus, att sätta kunden främst, relationsbyggande och 

servicekänsla.  

     Samtliga företag, utom ett har i detta urval ganska omfattande företagsbeskrivningar. 

Dessa är i många fall mera omfattande än i de andra kategorierna. Man påpekar gärna att 

företaget vunnit priser som ”branschbäst” (nr 8) eller ”är granskade av forskare” (nr 18). Ett 

av företagen presenterar inte sig eller sin affärsidé (nr 28).  Ett annat kräver att den som får 

jobbet ”ska arbeta i enlighet med företagets affärsidé och mål” (nr 5). Företagen berättar ofta i 

platsannonserna att arbetet innebär möjligheten till ytterligare karriär. 

     En av befattningarna i mitt urval, är en enligt beskrivningen i platsannonsen, en mera 

ledande befattning. Det handlar om en sälj- och marknadskoordinator för företaget Heinz. 

Arbetsuppgiften är att vara marknadskoordinator för de fyra nordiska länderna, personen ska 

företräda företaget som språkrör internt och externt. Uppföljning av budget och aktiviteter 

med distributörerna, prognoser etc. ingår i uppgifterna. 

     Här söks en person med erfarenhet och relevant akademisk utbildning. Löner och 

anställningsvillkor anges inte. Annonens utformning ger intrycket att det självklart är heltid 

och individuellt satt lön. Krav på datakunskap och att flytande behärska svenska och i 

koncernspråket engelska i tal och skrift.  

     De personlighetsdrag som annonsen talar om är betydligt mera balanserade än i 

annonserna för flera av de andra kategorierna. Driven används också här, i övrigt handlar det 

om självgående, prestigelös och trivs med högt tempo.  

     Företagspresentationen är omfattande, och uttrycker stolthet för livsmedelsföretaget Heinz, 

som är representerat i 200 länder, där man ofta antingen är marknadsledande eller god tvåa.  

     Sammanfattningsvis uppvisar mitt urval av platsannonser inom säljbranschen en stor 

variation, både när det gäller typen av arbeten och annonsernas innehåll och utformning. Den 
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yrkesmässiga hierarkin återspeglas också i annonsernas utformning. För förstajobben som 

innesäljare- eller telefonförsäljare är beskrivningen av arbete och villkor blygsamma. Där sker 

försäljning per telefon, enligt i förhand skriva manus, och det gäller standardtjänster. Vid dörr 

till dörr är självständigheten större för säljarna. Därför beskriver företagen som annonserar lite 

tydligare vad arbetet är och kräver.  

     För säljledare eller säljcoacher är uppgifterna mera tydligt preciserade och erfarenhet från 

branschen eller som arbetsledare är det normala kravet. 

     När det sedan gäller B2B, för att inte tala om den mera ledande befattningen, där säljaren 

är en tydligare personlig representant för det säljande företaget, ger annonserna en tydligare 

bild. Här beskrivs detaljerat vilket företaget är, vad jobbet kräver och vilka kvalifikationskrav 

som ställs på den sökande. I ingen av annonserna berörs något som kan relateras till kritiken 

mot säljföretag 

 

6.3 Myter i platsannonser 

Om man studerar texterna i platsannonserna utifrån den kritik som finns i medias rapportering 

om brister i anställningsvillkor och oetiska säljmetoder så är det alltså svårt att se att kritiken 

skulle påverkat företagen. Istället förekommer ofta konstruktioner av företaget och vad arbetet 

innebär som har tydliga drag av myter. 

     Enligt Barthes teori är myten ett mänskligt konstruerade perspektiv, inte ett objektivt 

förhållande. Det är en tolkning i ett visst syfte (Bengtsson 2008:22).  

     De annonserande företagen, där företagsbeskrivningar förekommer presenterar sig alla 

som växande och framgångsrika. Stora företag påpekar sin storlek, att de är internationella, att 

de finns på aktiebörsen eller är marknadsledande i sin bransch. Mindre eller nya företag talar 

om att de är expanderande. Deras beskrivningar kan vara objektivt sanna, men också en 

konstruktion med ett bestämt syfte. Särskilt när det gäller innesäljare/telefonförsäljare, den typ 

av försäljning som är föremål för en stor del av kritiken utifrån, så framhålls i annonserna att 

arbetet innebär karriärmöjligheter, möjlighet att avancera och utvecklas i företaget, eller 

lysande framtidsutsikter (nr 1, 7, 10, 27, 29, 31).  

     I flera fall talar texten om att bidra till utveckling, att den anställde får växa, påverka, att 

göra avtryck eller bli del i något större. Företag talar i annonserna också om att bli del av 

”Sveriges mest framgångsrika säljkår” (nr 12), ”framgångsrikt och sammanhållet säljteam” 

(nr 26), ”eliten av eliten” (nr 13) eller ”sammansvetsad elitgrupp” (nr 29). 
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     Motsvarande beskrivningar finns också i platsannonserna för dörr till dörr-försäljning, 

framför allt om utvecklingsmöjligheter. Men här anges lönen tydligare än för 

innesäljarna/telefonförsäljarna. Ett undantag från mönstret utgör Svenska Röda Korsets 

platsannons, som är den mest sakligt beskrivande i kategorin (nr 22).  

     För de övriga kategorierna är företagsbeskrivningarna likartat konstruerade. Men 

karriärmöjligheter och berättandet om arbetskamraterna är inte lika vanligt.  

     Om man studerar texterna för innesäljare/telefonförsäljare och dörr till dörr-säljare utifrån 

begreppet myt, så framkommer en bild av att många säljföretag konstruerar sådana i sina 

platsannonser. Myten är det framgångsrika företaget som nu växer och behöver nya 

medarbetare. Om du arbetar hos oss får du alla chanser till karriär och utveckling, vi utbildar 

dig och du blir en del av ett redan framgångsrikt sammanhang med kompetenta och trevliga 

arbetskamrater. Du får möjlighet att växa och påverka, att göra avtryck.  

     Ett underliggande budskap blir att din dröm om karriär och framgång kan nås genom att du 

arbetar i det här företaget. ”Du förtjänar plats i detta framgångsrika företag” skrivs i en av 

platsannonserna (nr 10).  

     Om man jämför den sammanfattande berättelsen med de faktiska anställningsvillkor som 

gäller i branschen så blir skillnaderna stora. Enligt fackförbundet Unionen är en vanlig lön 10 

000 till 17 000 kronor per månad (Mailsvar Unionen 2012). Företagen försöker etablera en 

bild med det specifika syftet att fortsatt förmå människor att söka jobben, trots låga och 

osäkra löner och berättelser om dåliga arbetsvillkor i övrigt. Företagen vill etablera en annan 

argumentationsbas i kommunikationen med de sökande, än den som medierapporteringen 

skulle leda till (jfr Bengtsson 2008:23). Man skulle som Bengtsson säga att myten kan 

användas, när retorn, i det här fallet den annonserande företagen, vill övertyga personer som 

ser världen på ett annat sätt (Bengtsson 2008:16).  

     Barthes har en syn på myten som att den är till för att förvilla och för att bevara 

maktförhållanden. Så kan de myter som berättas i platsannonserna fungera. Om myten blir 

förledande, i den meningen att den är dold för läsaren, att den inte uppfattas som en myt, så 

kan den naturligtvis bidra till att företagen får sökande (Bengtsson 2008:23). Utannonserade 

anställningar kan bli tillsatta av förhoppningsfulla sökanden, som fångats av och tror på 

berättelserna.  

     Det förhållandet att så många företag använder sig av likartade myter tyder på att 

konstruktionen fungerar. Om den inte gör det borde väl platsannonserna formuleras 

annorlunda. Barthes syn, verkar fungera i dessa fall. Istället för att med betydligt större 

kostnader för företaget förbättra löner och villkor, och att avstå från försäljning som kan vara 
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oetisk – så fortsätter man med hjälp av myterna rekrytera nya medarbetare fortlöpande på 

samma villkor för de anställda, som förr. Företagen behåller sin ställning. 

 

6.4 Modelläsaren 

För att få en fördjupande bild av hur säljföretagen konstruerar bilden av sina kommande 

anställda analyseras i denna del fyra platsannonser närmare, utifrån Ecos teori om 

modelläsaren. De annonser som valts ut är innesäljare hos Excelsior Group (nr 10), B2B-

säljare hos Anza AB (nr 5), teamleader hos Viasat (nr 20) och Sälj- och marknadskoordinator 

för Heinz (nr 2). Alla kategorier representeras, utom dörr till dörr-säljare, eftersom den 

kategorin liknar B2B-försäljning.  

     Eco menar att modelläsaren finns inbäddad i en text, texten försöker skapa den, se avsnitt 

5.2. 

     I platsannonsen för innesäljare framträder en modelläsare som inte har någon längre 

utbildning eller erfarenhet från branschen. Inga sådana krav beskrivs eller antyds i texten. 

Istället är det personliga egenskaper som lyfts fram, till exempel; ”strukturerat och 

målmedvetet”, ”förmågan och viljan”, ”kreativ, energisk och uthållig”. Modelläsaren blir en 

person med självförtroende. Modelläsaren är ganska ny på arbetsmarknaden, platsannonsen 

talar om att företaget är ”en bra grund för fortsatt utveckling”. Modelläsaren är en person som 

hoppas på karriär, det är ett återkommande tema i texten.  

     Genom att använda begrepp som ”driven och vågar ta för sig”, ”arbetar strukturerat och 

målmedvetet” och att säljarna ”krigar för branschens högsta löner” konstrueras maskulinitet 

hos modelläsaren. Anna Fogelberg Eriksson konstaterar i ”Ledarskap och kön – en studie av 

ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag” att begrepp ”att ägna mycket tid åt sitt 

arbete, att vara strategisk, resultat- och målinriktad, drivande osv kan ses som uttryck för 

maskulinitet” (Fogelberg Eriksson 2005:162).  

     Platsannonsen anger att; ”Då vi strävar efter en jämnare könsfördelning ser vi gärna 

kvinnliga sökanden!”. Modelläsaren konstrueras ändå i texten främst som en man, utan längre 

utbildning, yrkeserfarenhet, men tilltro till sin egen förmåga och uthållighet. Att texten talar 

om att ”hantera det svenska språket till 100 % ” gör att modelläsaren i första hand blir en 

person född i Sverige. 

     Det finns inte offentlig statistik på könsfördelning i säljyrken på en sådan detaljnivå att de 

olika yrkegrupper jag analyserar finns särredovisade. Vad statistiken visar är att olika 
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yrkegrupper inom försäljning ser helt olika ut. I försäljning av dagligvaror är 68 % av de 

anställda kvinnor, inom området företagsförsäljning är 71 % män (SCB 2012). Yrkena 

innesäljare/telefonförsäljare finns inte separat, vilket innebär att den manliga konnotationen i 

annonserna inte kan verifieras genom uppgifter om den faktiska könsfördelningen.  

     För teamleaderbefattningen hos Viasat konstrueras en modelläsare med tydlig erfarenhet 

från branschen. Det uttrycks direkt i texten, men framgår också av begrepp i texten som 

läsaren förväntas veta innebörden av. Exempel på det är ”fältförsäljning”, ”event på mässor” 

och ”scoringportal”. Inga utbildningskrav anges, men till skillnad från innesäljararbetet, vill 

annonsören ha CV och gärna foto i ansökan.  

     Efterfrågade egenskaper är ”starkt driv”, ”flexibel”, ”entusiasmera” och att ”nå uppsatta 

säljmål”. Också det är begrepp som uttrycker maskulinitet, men inte lika starkt som i 

platsannonsen för innesäljare. 

     Texten ger bilden av en yngre person, med erfarenhet av försäljning i en ledarroll genom 

formuleringarna ”men ännu inte nått toppen av din potential”, och ”fostrat många 

framgångsrika säljare och ledare som gått vidare inom MTG”. En modelläsare med erfarenhet 

från branschen, ingen längre utbildning, relativt ung, med representativt utseende och i första 

hand egenskaper som en man har, skapas i denna text.  

     Platsannonsen för Anza AB gäller en business to business-befattning. Här innebär texten 

att modelläsaren ska ha en förståelse om eget ansvar i säljarbetet. Till exempel genom ”arbeta 

i överensstämmelse med företagets affärsidé och mål samt ansvara för att fastställda rutiner 

och instruktioner inom eget ansvarsområde uppfylls”. 

     Texten uttrycker direkt krav på eftergymnasial utbildning och erfarenhet. Men det syns 

också i textens försök att med mindre värdeord som tävlingsinriktad etc. beskriva arbetets 

innehåll. Texten förväntar sig en läsare som ser igenom enkla överdrifter som lättförtjänta 

pengar. Genom att berätta att arbetet utlyses därför att företrädaren gått i pension, antyds en 

modelläsare som vill han en mera varaktig anställning, inte bara under kort tid. Det stärks av 

att arbetet är en tillsvidareanställning och beskrivningen av att den sökande får möjlighet att 

”påverka och bidra till vår positiva utveckling”. Platsannonsen beskriver samtidigt en yngre 

modelläsare genom texten ”i början av din yrkeskarriär” och ”några års erfarenhet av 

försäljning”.  

     När det gäller personliga egenskaper ger beskrivningen bilden av maskulinitet genom 

begrepp som ”målfokuserad”, ”strukturerad”, ”viljestark” och ”affärsmannamässig”. Det sista 

ordet är ju till och med en direkt maskulin form. Men i den här platsannonsen balanseras 

egenskapsbeskrivningen av ord som ”kommunikativ”, ”lyhörd” och att vara duktig på att 



26 
 

utveckla en ”bra relation”. De begreppen är feminint laddade enligt Fogelberg Eriksson 

(Fogelberg Eriksson 2005:80).  

     Modelläsaren blir i texten en person med högre utbildning, med viss analytisk förmåga, 

yngre, men med intresse för ett mera varaktigt arbete, och skulle kunna vara såväl kvinna som 

man. Men eftersom de branscher som förekommer i annonsen, alltså försäljning i måleri- och 

bygghandel är manligt dominerade överväger bilden av en manlig modelläsare. 

     När det gäller befattningen som sälj- och marknadskoordinator för Heinz är texten 

betydligt mera branschspecifik än de tidigare. Här talas om ”support till Heinz Key Account”, 

”löpande säljadministration”, ”aktiviteter med distributörerna”, ”etikettförändringar” och 

”Senior Sales manager” utan att begreppen förklaras. Modelläsaren som framgår av texten 

kan branschen. Texten i arbetsbeskrivningen är relativt abstrakt, här förväntas en läsare med 

längre utbildning. Det bekräftas av företagets utbildningskrav, som är relevant akademisk 

utbildning. Språkkraven på svenska och engelska, flytande i tal och skrift stärker den bilden. 

     Den personliga profil som denna platsannons beskriver är mera kortfattad och med färre 

genusmarkörer än tidigare. ”Självgående”, ”förmåga att styra ditt dagliga arbete”, ”driven” 

men samtidigt ”prestigelös” och är ”villig att lära”. Modelläsaren är en person med 

språkkunskaper, som kan branschen och redan har haft liknande befattningar. Det är en person 

med högre utbildning som vet sitt värde och tror sig få bra individuell lön, eftersom den inte 

anges i annonserna. Modelläsaren kan vara både en kvinna och en man.  

 

6.5 Berättelseanalys 

I detta avsnitt fördjupas analysen av samma fyra utvalda annonser som i avsnittet 6.4. 

Analysen bygger på Johanssons modell, som den utvecklats i avsnittet 5.4. 

 

6.5.1 Innesäljare/telefonförsäljare (nr 10) 

Innehållsanalys: 

Annonsen handlar om företaget AddMan Sales Recruitment som för Excelsior Group söker en 

ny säljare. Excelsior Group utför säljarbete åt Boxer Digital TV. Ganska långt fram i texten 

förstår man att anställningen inte är hos Boxer, som det skrivs i rubriken. Tjänsten innebär 

försäljning av nya abonnemang och tilläggstjänster till befintliga kunder. Det finns två 
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företagspresentationer i texten. En för rekryteringsföretaget AddMan Sales Recruitment och 

en för Excelsior Group där säljaren ska arbeta.  

     Karaktären som söks till anställningen beskrivs som en person som har förmågan och 

viljan att sälja, är tävlingsinriktad och motiveras av att tjäna mycket pengar. Vidare har höga 

ambitioner, är kreativ, strukturerad och uthållig. Den andra karaktären är företaget, Excelsior 

Group. Det beskrivs som ett välmående och tryggt säljföretag som krigar för branschens 

högsta löner. Företaget är framgångsrikt och säljfokuserat och berättar att du, alltså läsaren 

eller den sökande förtjänar en plats i företaget. Ingen utbildning krävs och inga direkta krav 

finns. I stort sett vem som helst skulle kunna söka tjänsten. 

     Den röda tråden i texten är tydlig, man berättar om tävling, konkurens, möjlighet att 

avancera och bli framgångsrik, som medarbetare i det framgångsrika företaget.  

     Det ytliga temat är framgång för rätt person. Företaget ger alla förutsättningar för det 

genom utbildning och introduktion och genom satsningar på personen. Det underliggande 

temat blir att det är helt den enskildes ansvar att se till att lyckas och den enskildes skuld om 

hen misslyckas.  

     Meningen med texten är att skapa ett intresse för läsaren så att denne söker den aktuella 

tjänsten. I texten berättas det inte om faktiska lönevillkor eller kollektivavtal. Det finns heller 

ingen klarhet i vilka arbetstider som gäller, det uttrycks endast ”heltidstjänst” i annonsen. Inga 

kvalifikationskrav ställs och inget krav ställs på CV. 

 

Formanalys: 

Annonsen inleds med företagsbeskrivningar om AddMan Sales Recruitment och Excelsior 

Group. Sedan kommer information om tjänsten, sedan en beskrivning av egenskaper som den 

arbetssökande bör ha och avslutningsvis övrig information. I texten växlas återkommande 

beskrivningen av egenskaper för den sökande och dennes möjligheter genom framgångarna i 

det trygga företaget. Det blir en sorts textmässig dialog i annonsen. Annonsen följer inte 

Källgrens ”optimala ordning”. 

     De ord som sticker ut är personlighetsdragen i kvalifikationskraven, ord som 

tävlingsinriktad, strukturerad, målmedveten, driven, våga ta för sig, kreativ och energisk. 

Valet av begrepp ger texten karaktär av att beskriva en ständig tävling.  

     Det tilltal som används är ”du”. Annonsen har textmässiga brister eftersom den inte direkt 
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gör klart hos vilket företag arbetet finns. Man uttrycker sig samtidigt förenklat och överdrivet. 

 

Interpersonella funktionen: 

Annonsören vill få fram en kommunikation med läsaren. Annonsören är avsändaren och 

läsaren är mottagaren. Annonsen berör faktiskt till viss del genus, då företaget ”strävar efter 

en jämnare könsfördelning” och gärna vill se kvinnliga sökanden. 

     Annonsören vill troligen försöka skapa närhet till läsaren genom att använda sig av tilltalet 

”du”. Annonsen är ”just för dig” som förtjänar en plats hos oss. ”Ett duande vittnar om en 

familjär relation med personliga förtecken” (Ulfsdotter Eriksson 2006:189). Samtidigt är idag 

användningen av tilltalsordet du, också i mera formella sammanhang, så vanligt att duande 

inte automatiskt leder till närhet. Genom att skriva att de redan anställda krigar för branschens 

högsta löner, ställs en outtalad fråga till läsaren som handlar om; vill inte du vara med? 

Genom det vill annonsören skapa närhet och intresse. Den strategi som används för att skapa 

intresse handlar om möjligheter till utveckling och att tjäna pengar. Inga formella krav hindrar 

eller sorterar bort sökande, utom i frågan att fullständigt kunna svenska språket. Annonsen 

skapar identiteten tävlande i ett konkurrensdrivet företag. 

 

6.5.2 Säljcoach/säljledare/teamleader (nr 20) 

Innehållsanalys: 

Annonsen handlar om Viasat som söker en teamleader. Arbetet innebär olika sorters 

försäljning och uppgiften att både sälja och lära ut försäljning.  

     Karaktären som beskrivs är någon som vill utvecklas till att bli ledare, och är på uppgång i 

sin karriär inom säljbranschen. En viss tidigare erfarenhet av försäljning behövs alltså. Den 

sökande är en person med starkt driv med förmåga att leda och entusiasmera andra. Företaget 

Viasat presenteras som stort, internationellt, börsnoterat och ägare av många kända 

varumärken. 

     Den röda tråden i texten är att den som lyckas i detta framgångsrika företag kan gå vidare i 

karriären inom MTG. 

     Temat i texten är du tillsammans med ditt team, egen budget, tydliga mål, försäljning och 

ledarskap. Teamledare får allt stöd av företaget, men ska ha driv och motiveras av rörlig lön, 

enligt texten.  
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     Avsikten med texten är att intressera läsare med rätt bakgrund och erfarenheter att söka. 

Information om kollektivavtal finns inte med i annonsen. 

 

Formanalys: 

I inledningen av annonsen presenteras företaget Viasat, sedan kommer information om 

tjänsten, därefter beskrivs kvalifikationer för den som söker tjänsten och avslutningsvis övrig 

information. Texten följer därmed Källgrens optimala ordning för platsannonsens utformning. 

     Man kan ana det finns ett kommunikativt kunnande bakom annonsen, annonsen är enkelt 

och tydligt uppbyggd, för att läsaren lätt ska kunna ta till sig annonsens budskap. Annonsen är 

väl strukturerad. Redan i inledningen markeras att arbetet är försäljning och ledarskap. 

     Begrepp som valts i texten är driven, energisk, strukturerad, flexibel, förmåga att 

entusiasmera, målfokuserad och förmåga att leda. Men också att teamledaren är en viktig 

grundsten i organisationen. 

 

Interpersonella funktionen: 

Företaget Viasat kommunicerar med läsaren. Syftet är att få till stånd en anställning.  

     Annonsen berör inte genus, sexuell orientering eller etnicitet. Annonsören använder 

tilltalet du i texten. Genom att ställa direkta frågor till läsaren vill annonsören försöka skapa 

närhet och dialog redan under läsandet. ”Har du ännu inte nått toppen”, skriver man. Blir du 

en av dem som går vidare inom MTG? Viasat berättar också om sin välmeriterade 

säljutbildning ”Visasat Academy” och ”MTG Academy” som avses imponera läsaren, det ger 

intryck av seriositet och kvalitet. Att annonstext och utformning är väl genomarbetade stärker 

det intrycket hos läsaren. Det bidrar till tillit och förtroende.  

     Den strategi som företaget använder sig av, är att det är stort, välkänt och ger 

utvecklingsmöjligheter. I den här annonstexten är identiteten mera av samarbete. Vi hjälper 

kunderna, du och ditt team, coacha, utveckla och stödja är begrepp som ger den bilden. 

Samtidigt som driv, energi och tydliga mål finns med, men inte lika framträdande. 
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6.5.3 B2B-försäljare (nr 5) 

Innehållsanalys: 

Annonsen handlar om företaget Anza AB som söker en säljare till distrikt Skåne. Tjänsten 

innefattar försäljning till färg- och byggfackhandeln och arbetsuppgifterna sägs vara 

varierande. I uppgifterna ingår presentation och försäljning, ta in order, genomföra kampanjer 

och aktiviteter samt ansvarande för utbildning inom måleriverktyg till distriktets butiker. 

     Karaktären som söks är en person med eftergymnasial utbildning. Personen som söks, är 

beredd att ta ansvar, är kommunikativ, pedagogisk och lyhörd, med några års erfarenhet av 

försäljning mot handeln, gärna byggfackhandeln. Företaget presenterar sin karaktär som 

Nordens ledande, internationellt, stort och som ägs av ett Norskt företag med över 30 000 

anställda. Erfarenhet från branschen samt datorkunskap krävs.  

     Den röda tråden i annonsen är att ett starkt företag med välkända varumärken söker 

branschkunnig företagssäljare. Branschkunskap i försäljning och om målgruppen färg- och 

byggfackhandeln. Och för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter.  

     Temat för annonsen är den ansvarstagande B2B-säljaren. Ansvar för utbildning, eget 

budgetansvar, ansvar för att instruktioner följs, frihet under ansvar är återkommande begrepp. 

Underliggande blir då troligen att företaget kommer att kolla de sökandes bakgrund noga, och 

att inte några exempel på bristande ansvarstagande tidigare då hittas. Att annonsören 

understryker att de personliga egenskaperna är av stor vikt kan tolkas i samma riktning. 

     Poängen med annonsen är att tydligt specificera den man söker, genom precisa 

kvalifikationskrav, till och med om att boendet nog är i distriktet Skåne. Men samtidigt 

beskriva möjligheterna som tillräckligt attraktiva för att få tillräckligt många sökande. 

Kollektivavtal och mer ingående information om arbetstider anges inte i annonsen.  

 

Formanalys: 

Inledningsvis finns en beskrivning av företaget Anza AB, sedan en informationsdel om 

tjänsten, därefter information om kvalifikationerna för tjänsten och till sist även här övrig 

information. Annonsen följer Källgrens optimala ordning.  

     Dispositionen är väl strukturerad. Trots att det är ett rekryteringsföretag som söker är 

texten helt kopplad till Anza AB och befattningen är noggrant beskriven. Texten är logiskt 

uppbyggd genom att kraven på den sökande går att koppla till vilka uppgifter och vilket 



31 
 

ansvar som ingår i arbetsuppgifterna. Utbildningsansvar – pedagogisk och presentera nyheter 

– kommunikativ, är exempel på den kopplingen i texten. 

     De ord som sticker ut är målfokuserad, ansvar, kommunikativ, strukturerad, viljestark, 

driven, pedagogisk och lyhörd. Tilltalet som används i annonsen är du.  

 

Interpersonella funktionen: 

Syftet med platsannonsen från Anza AB är att nå kommunikation med rätt läsare/potentiella 

sökande. Det finns inget insmickrande i texten, man verkar veta vilka kvalifikationer, 

erfarenheter och vilka egenskaper man vill ha hos den sökande. Företaget är medvetet om att 

kraven kommer att göra att vissa läsare inser att tjänsten inte är för dem. Företaget vill skapa 

en relation till rätt personer som de önskar som sökande. Därför används inte särskilt tydliga 

närhetsskapande element. Det enda som möjligen antyder det är användningen av tilltalet du.  

     Rekryteringsföretaget som används för anställningen, skriver i slutet av annonsen att de 

arbetar med rekrytering av ledande befattningar och specialister. Det signalerar att det är den 

som ser sig som specialist, eller vill bli det som företaget vill få en relation till.  

     Det är genom att ge intryck av professionalism inom måleriverktyg och B2B-branschen 

som Anza AB vill skapa tillit och förtroende. Strategin är att vilja bli sedd som ett seriöst 

företag som annonserar ut ett viktigt och ansvarsfullt arbete för att få lämpade sökande. Den 

identitet annonsen vill skapa för arbetet framgår av temat för annonsen. Säljare, självklart, 

men en person som är tydligt ansvarstagande, också för företagets affärsidé och mål. 

 

6.5.4 Mera ledande befattning (nr 2) 

Innehållsanalys: 

Annonsen är från företaget Dreamwork som söker en sälj- och marknadskoordinator åt Heinz. 

Tjänsten innebär att strategiskt arbeta med distributörerna Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. Arbetsuppgifterna handlar om att vara språkrör internt och externt, och om 

säljadministration och budgetarbete. Den sökande beskrivs som en branscherfaren person med 

relevant akademisk utbildning som vill vidare i karriären. En som ser vad som behöver göras 

och är självgående. 

     Företaget Heinz beskriver sig som det mest internationella av amerikanska 
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livsmedelsföretag, med verksamhet i över 200 länder. De beskriver också sina kända 

varumärken. Ett stort, välkänt företag, ofta marknadsledande vill anställa en kvalificerad 

medarbetare redo för högt tempo och snabba beslut. 

     Temat för texten är högt tempo, snabba beslut, högt i tak, många kontakter och uppgifter. 

Det ger bilden av en ”spindeln i nätet roll”, eller samordnande roll som ju oftast sälj- och 

marknadskoordinatorer arbetar som. Underliggande finns redan i texten känslan av en hög 

risk för stress.  

     En tydlig poäng i texten är det starka varumärket Heinz, som beskrivs med en ganska lång 

text. Det syns att varumärket i sig kan vara lockande för tänkbara sökande. Man tror sig få 

sökande trots att inga uppgifter om anställningsvillkor anges.  

 

Formanalys: 

Strukturen i texten är mycket tydlig. Först företagsbeskrivning, sedan tjänsten och därefter 

önskad profil och sist praktiska upplysningar om ansökningen och kontaktperson. Annonsen 

följer inte Källgrens optimala ordning eftersom anställningsvillkor inte redovisas. 

     Texten har språkliga fel, det förekommer särskrivningar. Det blir en sorts illustration till att 

koncernspråket är engelska, och förstör troligen inte annonsens intryck.  

     Ord som har valts ut av annonsören är driven, vill framåt, prestigelös och villig att lära, 

högt tempo, snabba beslut. Annonsören använder tilltalet du.  

 

Interpersonell funktion: 

Annonsören vill nå en person som vet och redan kan en hel del om sälj- och 

marknadskoordinering. Genom de krav som ställs på den som kan få arbetet sorteras många 

läsare bort som sökande. Trovärdighet och tillit skapas främst genom att varumärket lyfts 

fram. Genom att använda fackuttryck i texten skapas identiteten av en välutbildad person som 

söker, som redan vet vad annonsen talar om och kan se en ganska exakt innebörd om vad 

arbetet är. 

     Analysen i detta avsnitt visar sammanfattningsvis på berättande från säljföretagen om sig 

själva, där de framträder som starka, välmående, ledande företag som erbjuder utveckling och 

goda villkor för den som blir anställd i företaget. Berättelserna har avsikten att stärka 

avsändarnas ethos. Berättelserna är dock olika. Mest otydlig och rudimentär är 
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företagsberättelsen i annonsen för innesäljare/telefonförsäljare där det till och med är oklart 

hos vilket företag arbetet finns. I annonsen för teamleader berättar Viasat stolt om den 

koncern de ingår i, MTG och om dess framgånger, samt de anställdas karriärmöjligheter inom 

hela koncernen. För B2B-säljaren och den mera ledande befattningen är det de starka 

varumärkena och företagens ledande roll som lyfts fram i berättelsen. Det ger intryck av 

företag med gott självförtroende.  

     Berättandet om den sökande i platsannonserna visar stora olikheter. För innesäljaren, en 

tävlingsinriktad person som vill kriga för en bästa lön, men inget alls berättas om arbetets 

innehåll. För teamledaren talas om en person med erfarenhet och arbetsuppgifterna beskrivs 

tydligt. För B2B-säljaren och för den mera ledande befattningen tas ett steg ytterligare och 

analysen visar på bilden av den sökande med specifika erfarenheter och kunskaper, som kan 

bli utvalda till det arbete företagen berättar om, med väl definierade och viktiga 

arbetsuppgifter.  

     Berättelseanalysen visar att också berättandets struktur och uppbyggnad är olika. Om vi 

erinrar oss Afthonios fyra dygder för berättande, se avsnitt 2, så visar berättelseanalysen att 

annonsen för innesäljare/telefonförsäljare skiljer ut sig genom brister i klarhet, i trovärdighet 

genom att uttrycka sig överdrivet och förenklat. De andra annonserna är klarare, språkligt 

tydligare och ger genom berättelsen om företaget och arbetet större trovärdighet. 

 

7. Diskussion 

Den inledande innehållsbeskrivningen av de 31 platsannonser som ingår i min undersökning 

visar på olika tilltal för olika kategorier av säljare. Det bekräftas av berättelseanalysen i 

avsnittet 6.5. 

     De företag som kritiseras mest, innesäljare/telefonförsäljare använder genomgående 

strategin att tala om goda utvecklingsmöjligheter och chans till bra betalning, ibland kryddat 

med tävlingar och gymkort. Inget anges i annonserna om att företagen har en etisk kod för 

försäljning eller annat som antyder att man tagit till sig av kritiken. Strategin för 

innesäljarföretagen är att med myten som metod ge bilden av starka växande företag och 

därmed attraktiva arbetsgivare. Den enskilde har möjlighet att växa, trots obefintliga 

erfarenheter från tidigare arbeten eller kvalifikationskrav. Om den sökande har rätt inställning, 

har driv och är tävlingsinriktad så lyckas man, det är budskapet. Företagen som anställer 

innesäljare säljer en dröm om snabb karriär och bra betalning, som starkt kontrasterar mot 
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vanliga löner på 10 000 – 17 000 kronor per månad som fackförbundet Unionen uppger. 

Eftersom det i flertalet annonser talas om att företaget erbjuder utbildning och stöd till den 

enskilde, blir ett underliggande tema i flera annonser att ett misslyckande som säljare är den 

enskildes eget fel. Svaret på frågeställningen för denna uppsats är att innesäljarföretagen i sina 

platsannonser berättar en helt annan och positivt laddad berättelse än den som finns bakom 

kritiken. Företagens strategi är att etablera en annan bild, för att få människor att söka jobben. 

Företagen vill skaffa en argumentationsbas i kommunikationen med de sökande som gäller 

möjligheter med det utannonserade arbetet – inte problem.  

     Modelläsareanalysen ger bilden av dem som företaget, tänker sig som sökande. Den texten 

vänder sig till i första hand är sannolikt en ung man, utan längre utbildning och 

yrkeserfarenhet och med tilltro till sin egen förmåga att konkurrera. 

     När det gäller de andra kategorierna säljyrken så avviker annonserna i olika grad. Ju högre 

eller självständigare befattning – desto tydligare beskrivning av jobbet och desto tydligare 

kvalifikationskrav. 

     Platsannonserna i kategorin B2B-säljare och för den mera ledande befattningen är 

individuellt utformade och värdeord om framgångsmöjligheter och karriär starkt nedtonade. 

Kategorin säljledare/säljcoach/teamleader intar en mellanställning i hur arbetet och 

kvalifikationskraven beskrivs i annonserna. Men även för dessa kategorier har annonsörerna 

tagit flera steg i riktning mot mera realistiska och balanserade beskrivningar. 

Modelläsareanalysen visar att det finns färre entydiga könsmarkörer för de mera självständiga 

säljarbefattningarna än det gör för innesäljare- eller telefonförsäljare.  

     Resultaten av min studie visar att företag som söker mera kvalificerade medarbetare 

distanserar sig från det språkbruk som används i annonserna för innesäljare/telefonförsäljare. 

Det kan uppfattas som att man vill signalera till läsaren att de här arbetena är något helt annat, 

än de säljarbeten som kritiserats för oetiska metoder. Den omfattande och tydliga 

företagsbeskrivning som finns i de här kategorierna av annonser stödjer avsikten att förmedla 

ett seriöst arbete i ett seriöst företag.  

     Den fråga uppsatsen syftar till att belysa är vad säljföretag berättar om de arbeten som 

utlyses och om företaget självt för att attrahera arbetskraft, får olika svar beroende på vilken 

kategori säljare det handlar om. Det blir en illustration till att säljarbeten är så olika. 

Fackförbundet Unionen talar om en lönespännvidd mellan 7 000 och 80 000 kronor bland sina 

medlemmar i branschen. Det handlar om skilda världar.  

     Säljföretag som verkar i de branscher som kritiserats, skulle kunna ta kritiken på allvar 

genom att i sina platsannonser säga att vi har tydliga etiska regler för event- och 
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telefonförsäljning och genom att sanningsenligt berätta om vanliga löner för jobbet. Kanske 

finns det en antydan till att vissa företag vill visa sig ha förstått en del av kritiken, genom att 

ange att de har kollektivavtal. Men jag kan inte underbygga det utifrån det material som står 

till förfogande.  

     Säljföretag som söker personal får genom sina platsannonser en chans att med genomtänkt 

retorik försöka påverka bilden av företagen själva och synen på säljarbete i positiv riktning. 

Undersökning av mitt urval visar att de säljföretag som finns i de branscher som kritiseras, 

inte tar den chansen. Den retoriska situation som kritiken har skapat ignoreras av företagen. 

Inte heller är de värderingar som uttrycks eller stilen passande för att motverka kritiken 

retoriskt. Genom att ofta använda hyperboler som metod för att berätta både om företaget och 

den anställdes möjligheter, riskerar företagen tvärtom att bidra till att den kritiska bilden 

förstärks, att företagens pistis försvagas. Min studie visar att de företag som söker mera 

kvalificerade medarbetare, använder en mera måttfull retorisk stil i sina platsannonser. 

Berättelserna om det sökande företaget och dess starka varumärken, klarhet och tydlighet om 

arbetets innehåll och förväntningar på de sökande, skapar en större trovärdighet i flertalet av 

den typen av annonser. De retoriska insikterna, och kunskapen om vad tidigare forskning om 

platsannonser gett för resultat, förefaller större i dessa företag. De kritiserade företagen, som 

skulle behöva retoriska insikter för att förstå att retorik spelar roll för hur de uppfattas, verkar 

sakna de insikterna. Men det kan naturligtvis också vara så, att de företag som kritiseras 

medvetet ignorerar kritiken utifrån, för att slippa förändra säljmetoder eller 

anställningsvillkor. 

     Jag påstår inte att berörda säljföretag inte tar intryck av kritik. The Phone House lade ner 

sin avdelning för eventförsäljning som ett resultat av stark kritik i tv-programmet ”Dokument 

Inifrån” år 2011. Vid min frisökning i platsbanken för att ta fram material till uppsatsen kom 

37 594 träffar, bara 57 av jobben gällde eventsäljare. Men det finns inget synligt berättande 

från företagen om att kritiken tas på allvar. Det betyder sannolikt att inga större förbättringar 

skett av anställningsvillkor eller i säljmetoder. Om det skett har berörda företag all anledning 

att berätta om det för att visa sig seriösa och ansvarstagande. 

     Idag är genomströmningen stor för innesäljare/telefonförsäljare. Urval sker löpande skrivs 

ofta i annonserna. I en starkare samhällsekonomisk situation, med lägre arbetslöshet – och 

med eventuellt fortsatt kritik av avarter i branschen, blir det svårare för företagen att rekrytera. 

Då räcker det inte med att fortsätta försöka att sälja en dröm.  
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8. Slutkommentar 

Jag är medveten om att min genomgång av säljbranschens platsannonser inte ger en 

fullständig bild av platsannonsernas roll för företagen mot bakgrund av den kritik som främst 

riktats mot telefonförsäljning och eventförsäljning. Det hade varit värdefullt att komplettera 

studien med mera kvalitativa inslag till exempel i form av intervjuer. Företag skulle kunna 

intervjuas om varför de väljer att utforma sina annonser som de gör, hur medveten är man om 

vad annonstexten uttrycker, om varför de har eller inte har kollektivavtal etc. Anställda skulle 

intervjuas om vad som lockade i annonstexten, om varför de arbetar som säljare, om arbetet 

överensstämmer med det den anställde förväntade sig.  

     En fortsatt analys som handlar om hur annonstexter förändrats över tid skulle också kunna 

ge perspektiv åt min frågeställning. En svårighet i det är att annonser idag ofta förekommer 

bara elektroniskt, och det är därför svårt att hitta äldre material att jämföra med.  
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Bilaga 2: Mailsvar från Unionen, Gunilla Bäcklund 

Hej Henrik!      2012-12-17 

Vanligaste lönerna för våra medlemmar som är eventsäljare och de som är 

telemarketingsäljare ligger på 10000-17000 kr/månad. Det är ofta enbart provisionslön och 

det är svårt att säga om de arbetar heltid, för det finns alla varianter från extraknäckande 

studenter med 10 timmar per vecka till de som arbetar 60 timmar per vecka. I de här företagen 

som saknar kollektivavtal och betalar enbart provisionslön så har vi medlemmar som tjänar 

allt ifrån 7000 kr/månad till 80000 kr/månad på heltidsarbete. Personalomsättningen är 

mycket hög och den fackliga organisationsgraden är väldigt låg eftersom många har detta jobb 

direkt efter gymnasiet och ofta bara några månader. Vi har bara kollektivavtal med de företag 

som betalar grundlön, alltså den lägstlön som krävs i kollektivavtalet. Det finns några få 

telemarketingföretag som har kollektivavtal och betalar fast lön, t ex Eniro, men de flesta 

saknar avtal och har ren provision. 

Könsfördelningen är ganska jämn bland våra medlemmar som är eventsäljare och 

telemarketingsäljare. 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Bäcklund  

Unionen  

Olof Palmes gata 17  

105 32 Stockholm  

070-537 84 24  

gunilla.backlund@unionen.se 

www.unionen.se  

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet 
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