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Sammandrag
Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) undersöka hur bilden av den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören ser ut 

genom att analysera hur denne konstrueras i sex platsannonser hämtade från den ideella, offentliga 

och privata sektorn. Platsannonsernas innehåll och de kvalifikationer som efterfrågas samt hur 

modalitet bidrar till att realisera absoluta krav respektive önskemål analyseras. Teoretiskt bygger  

undersökningen på tanken att sociala identiteter konstrueras i texter. Begreppet den ideala sökande 

signalerar att det inte enbart är en läsarroll som konstrueras utan en bild som den potentiella 

sökande bör eftersträva. Undersökningen visar att den ideala sökande informatören/

kommunikatören hösten 2013 är en välutbildad, yrkeserfaren generalist samt en driven, självgående, 

prestigelös person som kan samarbeta och ta egna initiativ. Kongruent förpliktelsemodalitet av hög 

grad visar sig vara den resurs som främst används för att realisera absoluta krav medan olika sorters 

”inpackad” modalitet främst realiserar önskemål.

Nyckelord
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English title

The ideal candidate - A qualitative Systemic Functional Grammar analysis of how modality realizes  

the demands and requirements in job advertisements
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1 Inledning

Yrkesarbetande upptar en stor del av den moderna människans liv och den traditionella metoden för 

att hitta en ny tjänst är att söka jobb via platsannonser. Med sin centrala position i arbetslivet är  

platsannonser något de allra flesta av oss kommer i kontakt med någon gång. Platsannonser är 

typiska brukstexter med den praktiska funktionen att koppla ihop arbetsgivare och potentiella 

arbetssökande. Jag anser att platsannonsen är extra intressant som texttyp eftersom hela dess 

existens bygger på ett behov i den fysiska världen – utan behovet att anställa en person skulle texten 

aldrig ha blivit till. Kopplingen mellan språk och samhälle är alltså stark, och platsannonser speglar 

även det samhälle och den tid vi lever i.

Frågan om jobben innehar numera en stadig position som en av de viktigaste frågorna inom 

politiken och samhällsdebatten. I ett samhälle som dagens med hög arbetslöshet kan man säga att  

det är arbetsgivarnas marknad eftersom de har fler potentiella sökande att välja på. Att hitta rätt  

person är dock inte lätt. Rekryteringsprocessen är ofta både dyr och tidskrävande för arbetsgivaren 

och det är en svår balansgång, inte minst språkligt, mellan att locka rätt personer att söka jobbet 

samtidigt som man ska ställa relevanta krav för att stänga ute dem man inte vill ska söka jobbet. De 

krav och önskemål som ställs i platsannonser representerar arbetsgivarens ideala bild av den 

sökande. Detta kan resultera i en kluven bild då man tenderar att vilja ha allt i en och samma kropp.

Såväl platsannonser som arbetsmarknaden är breda och komplexa ämnen att undersöka. Jag 

har därför valt att fokusera min undersökning kring ett yrke: informatör/kommunikatör. Det är en 

kvalificerad tjänst som återfinns i arbetsmarknadens samtliga sektorer samt i en mängd olika 

branscher. Yrket är även föränderligt, delvis på grund av den tekniska utvecklingen, vilket gör att 

nedslaget i nutiden lämpar sig extra väl. De krav som ställs på en informatör/kommunikatör idag är  

inte nödvändigtvis desamma som de var för tio år sedan.

En person som ska arbeta med information och kommunikation har troligtvis även en hög 

språklig medvetenhet vilket ger arbetsgivarens formuleringar i platsannonserna ytterligare en 

dimension. Nyanser i språket och hur arbetsgivaren väljer att realisera sina krav och önskemål i 

platsannonsen kan vara avgörande för om den arbetssökande informatören/kommunikatören ska bli 

intresserad av tjänsten eller inte. Det råder samtidigt en hård arbetsmarknad för 

informatörer/kommunikatörer. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos för informatörer i Sverige 

så är det under 2013 fortsatt mycket hård konkurrens om jobben eftersom det finns ”för många 

arbetssökande i förhållande till arbetsgivarnas rekryteringsbehov” (Arbetsförmedlingen 2013a). Ju 

fler potentiella sökande det finns desto hårdare krav kan arbetsgivaren ställa.

1



I egenskap av sistaårsstudent på en Kommunikatörsutbildning som snart tar steget ut på 

arbetsmarknaden har jag även ett personligt intresse av att undersöka min, och andras, framtida 

arbetsmarknad. Tack vare min utbildning har jag teoretiska insikter i yrkesrollen och dess 

arbetsuppgifter och jag har även fått möjlighet att träffa yrkesverksamma informatörer/

kommunikatörer från en rad olika branscher.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) undersöka hur bilden av den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören ser ut från 

arbetsgivarnas horisont genom att analysera hur denne konstrueras i sex platsannonser hämtade från 

den ideella, offentliga och privata sektorn. För att besvara detta syfte utgår jag från följande 

frågeställningar där den första fokuserar på platsannonsernas innehåll och den andra på deras 

språkliga utformning:

1. Vilka kvalifikationer efterfrågas i platsannonserna?

2. Hur bidrar modalitet och andra språkliga resurser till att realisera absoluta krav respektive 

önskemål i platsannonserna?

1.1.1 Yrket informatör/kommunikatör

Innan vi går vidare kommer jag ge en kort beskrivning av yrket för att precisera vad jag syftar på 

med yrkesbeteckningen. Yrkesnätverket Sveriges kommunikatörer1 beskriver titeln informatör eller 

kommunikatör som: ”beteckning på person som yrkesmässigt arbetar med kommunikations-

verksamhet” (Sveriges Kommunikatörer). Vilken av titlarna som bör användas är en ständigt 

pågående diskussion, men bägge är utbredda och adekvata beskrivningar av yrket. I min 

undersökning använder jag därför genomgående kombinationen informatör/kommunikatör.

En informatör/kommunikatör arbetar på ett övergripande plan med att skapa förtroende, 

uppnå organisationens mål, utveckla varumärket och bygga relationer genom att planera, utforma, 

sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser. Arbetsuppgifterna kan 

röra intern kommunikation då det exempelvis handlar om att informera medarbetare om vad som 

händer i verksamheten via personaltidningen, nyhetsbrev eller intranät eller extern kommunikation 

riktad till kunder, medier och andra intressenter (Arbetsförmedlingen 2013b).

1 De hette tidigare Sveriges Informationsförening men bytte till sitt nuvarande namn 2012. 
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2 Teori

På ett övergripande plan utgår min undersökning från en konstruktivistisk språksyn där språk och 

samhälle samverkar. Det innebär att platsannonsernas språk måste tolkas i en vidare kontext och att  

analysen måste beakta den verklighet texterna verkar i exempelvis genom att relatera dem till  

situationen på arbetsmarknaden. Tanken att sociala identiteter eller ideala läsare konstrueras i texter  

är en central utgångspunkt och olika teorier och begrepp för detta presenteras i avsnitt 2.1.

Därefter presenteras i avsnitt 2.2 den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) vilket är den 

grammatikmodell som ligger till grund för undersökningens textanalyser.

2.1 Det ideala subjektet, modelläsaren eller den ideala sökande

Hur sociala identiteter eller ideala läsare konstrueras i texter har undersökts av flera forskare med 

olika begrepp. Jag kommer i detta avsnitt beskriva tre av dessa begrepp: det ideala subjektet,  

modelläsaren och den ideala sökande. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om ”en 

teoretisk konstruktion i själva texten som den fysiska läsaren har att förhålla sig till” (Helgesson 

2011b s.200). Denna teoretiska konstruktion kan dock även påverka läsaren om den fysiska läsaren 

identifierar sig med den identitet som erbjuds och försöker efterleva denna vilket är aktuellt i fallet  

med platsannonsen (Helgesson 2011b s.191).

Norman Fairclough använder termen det ideala subjektet för att beskriva hur det i 

massmedietexter och annonser skapas inbyggda subjektspositioner. Massmedier vänder sig till en 

bred målgrupp men de måste ändå producera sina texterna med någon form av mottagare i åtanke. 

Eftersom de inte vet vem den verkliga mottagaren är så riktar de sig istället till en ideal mottagare  

som den verklige mottagaren sedan får förhålla sig till (Fairclough 2001 s.41).

Begreppet modelläsare, som handlar om den representation av läsaren som finns inkodad i 

texten genom alla val som gjorts i utformningen av den, myntades av Umberto Eco som en del av 

en teoretisk modell för att analysera skönlitteratur, därefter har begreppet vidareutvecklats för att  

appliceras även på sakprosa (Nord 2008 s.48). Två forskare som använder begreppet modelläsare 

för detta ändamål är Anders Björkvall (2003) som undersöker reklamtexter och Andreas Nord 

(2008) som undersöker läsarroller i trädgårdshandböcker.

Björkvall menar att ”förmågan att kunna identifiera texters relationer till andra texter och 

genrer” finns inbyggt i modelläsaren och även innefattar en förväntad respons. Modelläsaren 

fungerar som en slags erbjuden identitet som de verkliga läsarna måste förhålla sig till och ska 

3



enligt Björkvall uppfattas som en syntes av olika semiotiska konstruktioner och strategier som 

realiseras på textnivån. Det är dock viktigt att betona att modelläsaren inte är någon konkret person 

utan en sammansmältning av olika roller vilket kan resultera i en mångfacetterad och motsägelsefull  

bild av läsaren (Björkvall 2003 s.26-28). Nord poängterar att modelläsaren inte bara speglar 

författarens föreställningar om läsaren utan även kan fungera formande, som ett erbjudande om en 

identitet att inta i förhållande till texten vilket innebär att texten har potential att påverka läsaren.  

Han menar att vi i texten kan hitta ledtrådar till hur den är tänkt att tolkas, men att vi ändå kan välja  

att tolka den på något annat sätt (Nord 2008 s.49).

Karin Helgesson menar att det ideala subjektet blir tydligare i platsannonser än i många 

andra typer av texter eftersom det ingår i textens syfte att visa hur den tänkta befattnings-

innehavaren ska vara. I platsannonsen skapas därmed en social identitet som läsaren erbjuds att 

identifiera sig med (Helgesson 2011b s.9, s.191). 

Helgesson modifierar även idéerna om det ideala subjektet och modelläsaren till begreppet 

den ideala sökande i sin undersökning av platsannonser. Hon motiverar sina ordval med att ”det i 

platsannonsen verkligen handlar om en identitet som skribenten vill att läsaren ska försöka 

eftersträva” samt att det inte enbart rör sig om en läsare utan även ”om den aktivt handlande 

sökande som kanske rentav är den ideala befattningsinnehavaren” (Helgesson 2011b s.200).

Jag instämmer i denna syn och kommer därför att använda Helgessons begrepp den ideala sökande 

även i min egen undersökning. I mitt fall syftar begreppet dock inte på den ideala sökande i 

allmänhet utan på den ideala sökande informatören/kommunikatören.

2.2 Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG)

Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) är en textanalytisk grammatikmodell som utgår 

från betydelse och kopplar ihop språk och kontext genom att förankra analysen i kontexten och 

studera den funktion språket fyller i kontexten. Kännetecknande för denna språksyn är att 

grammatiken beskriver texten, och att texten ger sammanhang åt grammatiken. Språket lever och 

verkar alltså som texter och det är därför grammatiken ser ut som den gör. En grundläggande 

hållning inom SFG är att språket inte bara speglar verkligheten utan är med och formar vår bild av 

världen (Holmberg m.fl. 2011 s.7-9).

De två saker som främst skiljer SFG från andra grammatiska beskrivningsmodeller är 

omfattningen och sättet att sortera analysen. SFG ses som en holistisk språkmodell som inbegriper 

det som vanligtvis kallas semantik, lexikon, grammatik (morfologi och syntax), fonologi, pragmatik 
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och informationsstruktur. Inom SFG sorteras dessa fenomen dock på ett annat sätt, dels i så kallade 

skikt och dels i metafunktioner (Holmberg m.fl. 2011 s.9-10).

Figur 1. SFG:s modell över skikten och metafunktionerna (baserad på figur av Holmberg m.fl. 2011 s.10).

De fyra skikten i cirkeln beskriver hur språket fungerar och tanken är att ”kontexten realiseras i 

betydelser som realiseras i lexikogrammatik som realiseras fonologiskt, eller genom bruket av ett  

skriftsystem” (Holmberg m.fl. 2011 s.10). Genom de tre yttersta skikten skär språkets 

metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella. Dessa är övergripande och 

varje kontext samt varje enskilt yttrande inbegriper samtliga metafunktionella dimensioner 

(Holmberg m.fl. 2011 s.10-11). Den ideationella och den interpersonella dimensionen ses som 

primära inom SFG (Holmberg m.fl. 2011 s.11) och utgör därför fokus i min undersökning.

Ideation handlar om skapandet av idéer i form av föreställningar om världen vilka bygger på 

och formar våra erfarenheter. Den ideationella grammatiken kretsar kring hur erfarenhetsmässig 

betydelse skapas och utgörs av ”system som realiserar ideationella betydelser genom att klassificera 

dem och relatera dem till varandra” (Karlsson 2011 s.21). Det system som aktualiseras i den här 

undersökningen är transitivitetssystemet som handlar om processtyper och riktningsrelationer 

mellan deltagare (Karlsson 2011 s.21). Processer är dels betydelser, dels lexikogrammatiska 

funktioner vilket innebär att de återfinns i gränssnittet mellan det semantiska och det 

lexikogrammatiska skiktet (Karlsson 2011 s.24). Processer realiseras oftast av verb, exempelvis är,  

skriver, talar, eller föreställer. Jag presenterar SFG:s grundläggande processtyper närmare i avsnitt 

5.2.2, i samband med metodpresentationen.

Den interpersonella grammatiken handlar om hur språket möjliggör interaktion och skapar 

relationer mellan avsändare och mottagare i texten. Interpersonellt ges varje sats en dubbel analys:  
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”Å ena sidan besvaras den semantiska frågan om vilken språkhandling som realiseras. Å andra sidan 

besvaras den lexikogrammatiska frågan om hur detta sker” (Holmberg 2011 s.97).

Inom SFG talar man om fyra grundläggande språkhandlingar som rör olika kombinationer 

av utbyte, antingen av information eller varor och tjänster, och talarroll, som kan vara givande eller  

krävande. Ett påstående är att ge information och en fråga att kräva information. Ett erbjudande är 

att ge varor och tjänster och en uppmaning att kräva varor och tjänster (Holmberg 2011 s.99). 

Språkhandlingarna kan realiseras kongruent, det vill säga när språkhandlingen använder den satstyp 

ur modussystemet som bär samma namn, exempelvis när en fråga realiseras med en frågesats: Är 

du självgående och prestigelös? De kan även realiseras inkongruent som modusmetaforer vilket 

innebär att språkhandlingen realiseras med hjälp av lexikogrammatik från någon av de andra 

typerna av sats, exempelvis så kan ett erbjudande realiseras med en påståendesats: Hos oss får du 

chans att utvecklas. Erbjudandet saknar kongruent form och realiseras därför alltid som en 

modusmetafor (Holmberg 2011 s.103).

I den här undersökningen kommer jag dock inte att analysera språkhandlingar i någon större 

utsträckning utan fokus ligger istället på hur-frågan. Platsannonsen sedd i ett helhetsperspektiv kan 

beskrivas som ett erbjudande om en tjänst. De delar som rör kraven som den sökande måste 

uppfylla för att få möjlighet att acceptera erbjudandet bör enligt Helgesson i enlighet med SFG:s 

språkhandlingsteori förstås som en slags uppmaning kongruent realiserad i uppmaningssatsen, 

exempelvis Sök nu! Hon påpekar dock att kongruenta uppmaningar främst används mellan jämlikar 

eller när ena parten befinner sig avsevärt högre i hierarkin. Därför används vanligen modus- eller 

modalitetsmetaforer för att uppmana (Helgesson 2011a s.128). Modalitet analyseras inom SFG som 

skribentens sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av de fyra skalorna sannolikhet,  

vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg 2011 s.105). Några vanliga modala verb som kan 

användas för detta ändamål är kan, bör och måste. Mot bakgrund av detta kommer jag i första hand 

att analysera modalitet i min undersökning. Jag presenterar de olika typerna av modalitet och 

modalitetsmetaforer närmare i avsnitt 5.2.1, i samband med metodpresentationen.
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3 Tidigare forskning

Det är inte så många som har genomfört språkvetenskapliga undersökningar om platsannonser i 

Sverige, men forskaren Karin Helgesson har fördjupat sig i ämnet i ett flertal undersökningar. Hon 

utgör därför en stor inspirationskälla för min undersökning. Helgesson betonar även att i de 

undersökningar som har genomförts av andra så har ”platsannonserna i flera fall snarast tjänat som 

material i en undersökning som syftar till att undersöka något annat än platsannonsen i sig” (2011b 

s.25). I detta kapitel kommer jag först att presentera två av Helgessons undersökningar, därefter en 

dansk språkvetenskaplig undersökning och sist en studentuppsats i Medie- och kommunikations-

vetenskap som berör kommunikatörsyrket.

Helgesson (2011b) har i en doktorsavhandling undersökt förändringsmönster i den 

orubricerade platsannonsen perioden 1955-2005 samt hur samhällsförändringar kan avläsas i 

genrens förändring. Hon analyserar dels de genrekonventioner som växer fram kring platsannonsens 

innehållsstruktur, visuella förändring och stil, dels hur bilden av vem som söks, det vill säga den 

ideala sökande, samt bilden av arbetsgivaren konstrueras i platsannonserna och speglar förändrade 

värderingar i samhället. Undersökningens främsta teoretiska och metodiska utgångspunkter är 

genreteori och diskursanalys. De grammatiska analyserna utgår från den traditionella beskrivning 

som återfinns i Svenska Akademiens grammatik (SAG).

Huvudmaterialet utgörs av 2 746 orubricerade platsannonser hämtade ur Dagens Nyheter en 

vår- och en höstvecka var tionde år mellan 1955 och 1995 samt år 2000 och 2005. För de 

grammatiska analyserna har en mindre korpus bestående av 106 platsannonser jämnt fördelade 

mellan undersökningsåren använts. Platsannonserna kommer främst från den privata sektorn. 

Helgesson skiljer dock enbart på privat och offentlig sektor. Ideella aktörer har hon räknat till den 

privata sektorn. Materialet omfattar en mängd olika branscher och yrkesområden, bland annat 

försäljning, teknik, ekonomi och sjukvård men generellt är högre och mellanhöga tjänstemän i den 

privata sektorn mest efterfrågade (Helgesson 2011b s.51-57).

Det är främst delanalysen som handlar om hur bilden av den ideala sökande konstrueras som 

är relevant för min undersökning. För att fånga denna bild undersöker Helgesson kvantitativa 

uppgifter om den ideala sökandes ålder och kön, vilka personliga egenskaper som oftast efterfrågas 

samt vilka förmåner som arbetsgivarna försöker locka med. Hon resonerar även kring vilken roll 

användandet av engelska eller fackspråk spelar samt hur bilder kan säga sådant som inte skrivs ut i 

texten. För att undersöka hur relationen mellan arbetsgivare och sökande bidrar till konstruktionen 

av den ideala sökande hur du-tilltal och olika grammatiska sätt att formulera kravställandet  
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analyserats med utgångspunkt i språkhandlingar och de prototypiska sätt som anges i SAG, 

exempelvis så undersöks om kraven uttrycks med hjälp av deklarativsatser samt om modala 

hjälpverb används för att modifiera kraven (Helgesson 2011b s.206-207).

Helgesson kommer fram till att bilden av den ideala sökande och dess förändring är delvis 

motsägelsefull. Å ena sidan framstår idealbilden som förvånansvärt stabil och å andra sidan syns en 

tydlig förändring (Helgesson 2011b s.312-313). Under hela perioden ställs krav på att den ideala 

medarbetaren, oavsett bransch, ska kunna samarbeta, ta egna initiativ och arbeta självständigt 

(Helgesson 2011b s.248). På 2000-talet förändras bilden något och drivkraft samt självständighet 

blir de mest efterfrågade personliga egenskaperna. Den ideala sökande ska nu även ha förmågan att 

leda andra, vara resultatinriktad, kunna kommunicera och ha god social kompetens samt vara 

affärsmässig, analytisk och flexibel (Helgesson 2011b s.248, s.313). Den ideala medarbetaren i 

dagens samhälle ska alltså vara en person som ”i högre grad än förr driver arbetet framåt” och ”som 

inte styrs direkt av överordnade utan arbetar självständigt mot organisationens gemensamma mål” 

(Helgesson 2011b s.313).

Resultaten visar även på en förändring rörande hur kraven formuleras språkligt. Under 2000-

talet blir påståendesatser utan modala element, som du är driven, den mest använda resursen för 

kravställande. Den ideala sökande tillskrivs på detta sätt egenskaper och kvalifikationer som om 

arbetsgivaren redan kände denne. När modala verb används har de ofta en högre grad av 

förpliktelse, vilket Helgesson menar visar att det råder ett hierarkiskt förhållande mellan 

arbetsgivaren och den ideala sökande. Arbetsgivaren syns inte heller lika frekvent i platsannonserna, 

varken som auktoritär kravställare eller som ett kamratligt vi (Helgesson 2011b s.242, s.248, s.314).

Helgesson (2011a) har även genomfört en mindre undersökning baserad på samma material. 

Under arbetet med avhandlingen såg hon att platsannonserna använde olika språkliga resurser för 

att ställa krav på den sökande, men upplevde att hon saknade ett lämpligt redskap för att analysera 

och förklara skillnaderna. Undersökningens syfte är därför att pröva om SFG:s redskap för analys 

av modalitet och interpersonell grammatisk metafor kan användas för att förklara dessa skillnader 

(Helgesson 2011a s.127).

Undersökningen visar att den interpersonella metafunktionens redskap för att analysera 

modalitet och modalitetsmetaforer kan vara till hjälp i analysen av en del av de meningar som 

uttrycker krav samt hur dessa kan preciseras i styrka från ofrånkomliga villkor, som uttrycks med 

hög grad av modalitet, till önskemål, som använder låg grad av modalitet (Helgesson 2011a s.133). 

Ett intressant resultat är att platsannonsörerna bara väljer att ta plats i texten som ett explicit vi i 

subjektiva modalitetsmetaforer när kravställandet är ett önskemål, inte när det är fråga om absoluta  

villkor (Helgesson 2011a s.133-134). Helgessons slutsats blir dock att det inte räcker att enbart 
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analysera modalitet eftersom en stor del av platsannonserna i materialet använder andra resurser för 

att uttrycka kravställande (2011a s.134).

I min undersökning anammar jag Helgessons begrepp den ideala sökande eftersom jag 

upplever att denna benämning ringar in det jag är ute efter på ett begripligt sätt och det förefaller  

därför överflödigt att mynta ett nytt begrepp. Jag kommer även till stor del att följa den SFG-

analysmodell som introduceras av Helgesson (2011a). Mot bakgrund av hennes slutsats har jag 

dock valt att utöka analysmetoden till att även inbegripa den ideationella metafunktionens  

processtyper. Detta för att komplettera analysen i de fall där modalitet saknas.

Helgessons undersökningar tar ett brett grepp om platsannonsen då de behandlar olika yrken 

under en tidsperiod på femtio år. I min undersökning har jag valt en smalare väg då jag endast 

fokuserar på yrket informatör/kommunikatör samt gör ett nedslag på arbetsmarknaden så som den 

ser ut just nu – hösten 2013. En annan avgörande skillnad mellan Helgessons arbete och denna 

undersökning är materialets omfång och de konsekvenser detta får för undersökningens karaktär. 

Helgessons omfångsrika material resulterar i mer kvantitativa analyser, även den mindre korpus hon 

använder är relativt stor. Min undersökning bygger istället på ett betydligt mindre och mer väl 

avgränsat material vilket gör den mer kvalitativt inriktad. Min ambition är att följa respektive  

platsannons på närmare håll genom att både presentera de arbetsgivare som står som avsändare och 

analysera språket och dess innehåll mening för mening.

Inger Askehave (2010) har inom ramen för ett stort forskningsprojekt undersökt förhållandet 

mellan rekryteringsbehov och rekryteringskommunikation i en dansk bankkedja. Undersökningen är 

kvalitativ och baseras på en fallstudie. Askehave använder kritisk diskursanalys och systemisk 

funktionell lingvistik för att analysera hur den ideala bankchefen konstrueras i en platsannons samt 

genomför två fokusgruppsintervjuer med kvinnliga respektive manliga anställda i banken för att ta 

del av deras reaktioner och tolkningar av platsannonsen. Analysen visar att den ideala bankchefen 

som efterfrågas i platsannonsen konstrueras som en dynamisk, energisk, resultatorienterad, kunnig, 

självsäker och maktsökande person (Askehave 2010 s.328). Deltagarna i fokusgrupperna uppfattade 

det som att platsannonsen främst vände sig till en manlig sökande eftersom fokus låg på den 

business-orienterade sidan av ledarskapet vilket de förknippade med maskulina drag (Askehave 

2010 s.340).

I likhet med Askehave har jag som sagt en kvalitativ ansats. Men där hon endast analyserar 

en platsannons som rör en tjänst som bankchef har jag ambitionen att spegla yrkesrollen 

informatör/kommunikatör kopplat till olika arbetsgivare men även på ett mer övergripande plan. 

Sofie Jakobsson (2012) har i en C-uppsats undersökt vilken personlighetstyp som eftersöks 

hos kommunikatörer genom att titta på vilka personlighetsdrag och arbetsuppgifter som efterfrågas i 
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89 aktuella platsannonser. Den teoretiska utgångspunkten är personlighetspsykologi och de 

analysmetoder som används är femfaktormodellen (FFM) samt kvantitativ innehållsanalys. De fem 

personlighets-faktorerna inom FFM är öppenhet, målmedvetenhet, utåtriktning, vänlighet och 

känslomässig instabilitet. En person är dock oftast en blandning av flera kategorier (Jakobsson 2012 

s.10-11). Jakobssons analys visar att arbetsgivarna framförallt söker en självständig kommunikatör 

med god samarbetsförmåga som är drivande och strukturerad. Andra frekvent efterfrågade 

personliga egenskaper var kreativ, kommunikativ, initiativtagande, resultatinriktad, serviceinriktad  

och ansvarsfull (Jakobsson 2012 s.25).

Till skillnad från Jakobsson kommer jag inte enbart att undersöka personliga egenskaper 

utan även inkludera den sökandes bakgrund i form av utbildning och yrkeserfarenhet samt 

kompetenser i form av särskilda skickligheter eller specifika kunskaper. Med andra ord undersöker 

jag bilden av den ideala sökande i något vidare bemärkelse.
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4 Material

Materialet utgörs av sex stycken platsannonser som rör heltidstjänster hos namngivna arbetsgivare 

placerade i Göteborg, Stockholm, Solna och Uppsala2. De är insamlade under en tiodagarsperiod i 

oktober 2013 och representerar således ett nedslag på dagens arbetsmarknad för 

informatörer/kommunikatörer.

Under 2000-talet har jobbsökandet digitaliserats och internet blivit den självklara arenan för 

jobbsökande. Det finns en rad olika webbplatser som riktar sig till dem som söker jobb, men jag har 

valt att hämta mitt material från den statliga Arbetsförmedlingens sida Platsbanken  då jag bedömer 

att detta är den mest etablerade källan bland såväl arbetssökande som arbetsgivare. Jag har därefter 

kompletterat med platsannonser publicerade hos yrkesnätverket Sveriges kommunikatörer  eftersom 

de är mer specialiserade på den typen av tjänster jag intresserar mig för. I vissa fall har samma 

annonser påträffats hos båda källorna.

Mina sökord vid materialinsamlandet var informatör och kommunikatör. Tjänster som inte 

rört kvalificerade tjänster som informatör/kommunikatör, exempelvis tjänster inom försäljning som 

i vissa fall benämns (butiks)kommunikatör eller liknande har sållats bort löpande under 

materialinsamlandet. I ett andra skede har även tjänster med chefstitel samt uppdrag hos anonyma 

arbetsgivare förmedlade av bemanningsföretag exkluderats.

Resterande platsannonser sorterades in i en tabell i vilken yrkestitel, namn på arbetsgivaren 

samt vilken sektor och bransch denne verkar i noterades. För att få bredd och variation har jag sedan 

gjort mitt slutliga materialurval utifrån denna översikt baserat på följande tre primära aspekter:

1. Materialet ska innehålla tjänster inom samtliga tre sektorer på den svenska arbetsmarknaden 

samt vara jämt fördelat mellan dessa.

2. Materialet ska bestå av tjänster med både titeln informatör och kommunikatör. Tjänster med 

respektive titel ska finnas inom varje sektor.

3. Materialet ska omfatta olika branscher och verksamheter.

4.1 Textpresentationer

Gemensamt för samtliga sex platsannonser är att de är orubricerade och omfattar cirka 250-500 ord. 

Orubricerade platsannonser är den längre sortens platsannons där all information om tjänsten det 

2 I en av platsannonserna uppges Uppsala eller Göteborg som placeringsort.
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handlar om förmedlas inom själva annonsen (Helgesson 2011b s.7). Platsannonserna följer i stora 

drag samma struktur och innehåller information om arbetsgivaren, en beskrivning av tjänsten, vilka 

kvalifikationer som efterfrågas samt kontaktuppgifter. Eftersom min undersökning handlar om hur 

bilden av den ideala sökande informatören/kommunikatören konstrueras så analyseras endast utdrag 

ur platsannonserna med de delar som innehåller någon form av krav eller önskemål riktade till den 

sökande.

Nedan presenteras respektive platsannons och arbetsgivare närmare. Jag benämner 

platsannonserna efter arbetsgivarens namn. Samtliga namn är autentiska eftersom kopplingen 

mellan arbetsgivare och platsannons är relevant då det är viktigt att undersökningen speglar 

verkligheten. Det torde inte föreligga några etiska betänkligheter rörande detta eftersom 

platsannonserna har publicerats på internet och varit fritt tillgängliga för vem som helst.

4.1.1 Platsannons 1: Skogssällskapet

Den första platsannonsen är hämtad från den ideella sektorn. Avsändare är stiftelsen 

Skogssällskapet och de söker en kommunikatör. Skogssällskapets uppgift är att förvalta och 

utveckla skogen i det svenska kulturlandskapet genom att stödja forskning, agera som 

opinionsbildare och leverera förvaltningstjänster till skogsägare (Skogssällskapet). Följande utdrag 

är de delar av platsannonsen som ligger till underlag för min analys:

Kommunikatör – med intresse för skog och forskning

[…]

Vi vill att du har högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper inom kommunikations- eller 
marknadsföringsområdet samt gärna ett par års erfarenhet. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av att förvalta  
webbplatser. Du behöver ha god stilistisk förmåga och veta vilka krav som ställs på texter i olika kanaler. I tjänsten 
ingår att sköta administrationen som är kopplad till vår forskningsfinansiering så det är viktigt att du har förmåga att 
driva och utveckla administrativa processer. Erfarenhet av projektledning och webbutveckling är meriterande. Vårt  
arbetssätt innebär att du måste ta egna initiativ, vara självdrivande och beredd att hugga tag i stort och smått.

4.1.2 Platsannons 2: Byggnads-Väst

Den andra platsannonsen är hämtad från den ideella sektorn. Avsändare är den fackliga 

organisationen Byggnads-Väst och de söker en informatör. Byggnads-Väst representerar region 

Västsverige inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, vars uppgift är att organisera 

arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn (Byggnads). Byggnads-Väst har ca 20 799 

medlemmar (Byggnads-Väst). Följande utdrag är de delar av platsannonsen som ligger till underlag 
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för min analys:

Beskrivning av kvalifikationer:

Vi tror du är en prestigelös, energisk och självgående person som gärna tar egna initiativ och kan fungera drivande  
internt. Du har en relevant examen i bagaget och har jobbat några år som informatör. Du är förstås en duktig skribent  
och har god vana att skriva reportage och fotografera. Du måste behärska redigering och bildbehandling i t ex  
InDesign och photoshop. Har du jobbat i Episerver så ser vi det som ett klart plus. Som person är du kreativ och 
driven och ser fram emot att utveckla dig själv och din roll hos oss i Byggnads Väst. […] Det är en fördel om du har 
ett samhällsintresse och vi utgår från att du har kunskap om och delar arbetarrörelsens värderingar.

4.1.3 Platsannons 3: Göteborgs universitet

Den tredje platsannonsen är hämtad från den offentliga sektorn. Avsändare är Göteborgs universitet 

och de söker en kommunikatör med placering vid Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Sekretariatet arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.  

Deras uppdrag är att förbättra villkoren för och öka synligheten av svensk genusforskning samt 

bidra till internationalisering av forskningsfältet (Nationella sekretariatet för genusforskning).  

Följande utdrag är de delar av platsannonsen som ligger till underlag för min analys:

Vi söker dig som är kunnig inom strategisk webbutveckling, är en driven skribent med erfarenhet av intern och 
extern kommunikation samt har god kännedom om genusvetenskap och/eller jämställdhet.

[…]

Kvalifikationer
Du har genomgått utbildning inom området kommunikation/information/journalistik/webbutveckling eller 
motsvarande och har dokumenterad erfarenhet av journalistik/informationsförmedling. Du har även arbetat med 
webbutveckling och kan sociala medier. Vidare är det viktigt att du har god insyn i det genusvetenskapliga 
forskningsfältet och/eller gedigen erfarenhet av att arbeta med jämställdhet. Du har mycket goda kunskaper i  
svenska och behärskar engelska på hög nivå

Meriterande

Färdigheter i layout och videoproduktion är meriterande. Språkkunskaper är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativkraft, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

4.1.4 Platsannons 4: Försvarsmakten

Den fjärde platsannonsen är hämtad från den offentliga sektorn. Avsändare är Försvarsmakten och 

de söker en informatör med placering vid Försvarsmaktens logistik, FMLOG. Försvarsmakten är en 

av Sveriges största myndigheter och deras uppdrag är att skydda och försvara landets frihet samt 

genomföra internationella insatser i krigs- och konfliktdrabbade områden (Försvarsmakten). 

Följande utdrag är de delar av platsannonsen som ligger till underlag för min analys:
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Du som söker ska ha en kommunikationsutbildning på högskolenivå (motsvarande) samt måste vara en säker 
skribent som kan anpassa dina texter till intranät, extern webb, sociala medier, nyhetsbrev eller talstolpar till chefer.  
Du får inte heller vara främmande för att fotografera, hålla i utbildningar inom informationsområdet eller hantera  
journalister. 

[…]

Kvalifikationer:

 Kommunikationsutbildning på högskolenivå eller utbildning som anses som motsvarande av arbetsgivaren.

 Minst 3 års erfarenhet av likande [sic!] arbetsuppgifter.

 God vana av att anpassa texter till intranät, extern webb, sociala medier, nyhetsbrev eller talstolpar till chefer.

 God vana av digitala informationskanaler.

Meriterande:

 God vana att hålla i utbildningar inom informationsområdet.

 God vana att hantera journalister.

 Vana av att fotografera i yrkesrollen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

4.1.5 Platsannons 5: EVRY

Den femte platsannonsen är hämtad från den privata sektorn. Avsändare är EVRY och de söker en 

kommunikatör. EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med 10 000 

medarbetare på 50 orter. Företaget levererar IT-tjänster i form av lösningar, konsulttjänster samt 

outsourcing (EVRY). Följande utdrag är de delar av platsannonsen som ligger till underlag för min 

analys:

Formell kompetens 

 Du har minst ett par års relevant erfarenhet av arbete med kommunikation 

 God vana av MS office samt har erfarenhet av att arbeta i Adobe Creative Suite samt Sharepoint 

 Erfarenhet av att formulera budskap för olika kanaler och målgrupper 

 Erfarenhet av projektledning och förmåga att driva projekt från start till mål 

 Erfarenhet av andra digitala kanaler inkl. sociala medier är meriterande 

 Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift 

 Relevant examen från högskola, universitet eller yrkeshögskola 

 

Personlig kompetens: 

 Driven och självgående 

 God kommunikativ och social förmåga 

 Serviceinriktad och prestigelös 
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 Stor genomförande och avslutande förmåga 

 Lagspelare med god samarbetsförmåga 

 Målinriktad

4.1.6 Platsannons 6: Praktikertjänst

Den sjätte platsannonsen är hämtad från den privata sektorn. Avsändare är Praktikertjänst och de 

söker en informatör3 som ska arbeta med koncernens intranät, Karen Kenney Intranätet. 

Praktikertjänst är, enligt egen utsago, den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och 

sjukvård i Sverige och affärsmodellen går ut på att aktieägarna som är tandläkare, läkare, 

psykologer, dietister etc. själva är verksamma inom företaget (Praktikertjänst). Följande utdrag är de 

delar av platsannonsen som ligger till underlag för min analys:

Vi söker nu en mångsidig kommunikatör med några års erfarenhet för ett vikariat på cirka ett år. 

[…]

Du ska kunna arbeta med allt ifrån text till bild liksom kunna producera informationsmaterial såsom artiklar och 
presentationer.

Du ska kunna arbeta såväl strategiskt som operativt som kommunikatör i olika projekt. Du kommer också vara ett 
stöd gentemot lokala redaktörer för intranätet och ska kunna hålla utbildningar och demonstrationer av intranätet för  
användare, redaktörer och andra intressenter.

[…]

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kommunikationsområdet. Ett krav är att du har goda kunskaper i 
EPiServer och i MS Office. Meriterande är erfarenhet av enklare filmproduktion, sociala medier i yrkeslivet, samt  
erfarenhet av bildredigering och formgivning. 

Personliga egenskaper

Du ska vara självgående, lyhörd och proaktiv samt kunna samarbeta i både mindre grupper och större projekt. Du 
ska ha en känsla för språk och vara en god skribent. Det är viktigt att du tycker om att producera både stort som 
smått. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

3 Enligt rubriken är yrkestiteln informatör, men i brödtexten används även beteckningen kommunikatör.
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5 Metod

För att analysera materialet används närläsning och textanalytisk metod med utgångspunkt i SFG. 

Undersökningen är huvudsakligen kvalitativ men det förekommer även kvantifierande inslag när 

detta bidrar till att tydliggöra likheter och skillnader mellan platsannonsernas innehåll och/eller  

utformning. I avsnitt 5.1 presenteras först de fyra olika typer av kvalifikationer som 

platsannonsernas innehåll kommer att delas upp i. Därefter presenteras i avsnitt 5.2 den SFG-

analysmodell som Helgesson använder samt hur jag har modifierat denna.

5.1 Olika typer av kvalifikationer

För att undersöka hur bilden av den ideala sökande informatören/kommunikatören ser ut kommer 

jag att studera vem som framträder bakom de kvalifikationer som efterfrågas i platsannonserna. I ett  

första skede utgår jag från att allt som nämns i platsannonsen, oavsett om det rör sig om absoluta 

krav eller önskemål, sammantaget bidrar till att skapa bilden av den sökande som arbetsgivaren 

helst vill ha. För att åskådliggöra vad kvalifikationerna handlar om kommer jag att kategorisera 

innehållet i fyra olika typer av kvalifikationer. Dessa har jag kommit fram till induktivt genom 

närläsning av materialet. Platsannonsens tydliga syfte bidrar till att innehållet är relativt 

förutsägbart, genren i sig gör att innehållet låter sig sorteras enklare än i andra typer av texter. I min 

sortering kommer jag att utgå från texternas innehåll samt hur kvalifikationerna formuleras och inte  

de eventuella rubriker eller överskrifter som används i platsannonserna. Hur jag har tolkat 

eventuella gränsfall kommer att kommenteras och motiveras i samband med respektive analys.  

Nedan ges en kort definition av vad jag sorterar in under de olika typerna:

 Utbildning – vilken utbildning eller vilka ämnen den sökande ska ha läst.

 Arbetslivserfarenhet – hur länge den sökande ska ha varit yrkesverksam och om det krävs 

erfarenhet av någon specifik arbetsuppgift eller erfarenhet inom ett visst område.

 Kompetenser – vilka särskilda skickligheter eller specifika kunskaper den sökande ska ha.

 Personliga egenskaper – hur den sökande ska vara som person eller om denne ska ha något 

särskilt intresse eller engagemang.

Innehållet i dessa olika typer av kvalifikationer bidrar till att konstruera bilden av den ideala  

sökande på olika sätt. Utbildning och arbetslivserfarenhet handlar om den sökandes bakgrund och 
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det är överlag enkelt för den sökande att avgöra om denne uppfyller sådana krav eller inte. Det kan 

även bevisas med exempelvis examensbevis eller arbetsgivarintyg. En viss utbildning eller flerårig 

yrkeserfarenhet kan även förknippas med förväntningar eller föreställningar om vissa egenskaper 

vilket kan innebära att det finns personliga egenskaper mellan raderna som inte skrivs ut i  

platsannonsen. Detta kan dock inte fångas upp i den här undersökningens textanalys eftersom det 

skulle innebära en alltför subjektiv tolkning av texterna. Kompetenser handlar främst om vad 

arbetsgivaren anser att den sökande behöver kunna för att klara av arbetet eller potentiellt även för  

att utveckla tjänsten i en viss riktning enligt arbetsgivarens önskemål. Dessa kompetenser kan vara 

mätbara på olika sätt men kan även bygga på den sökandes egna påståenden om vad denne kan 

inom ett visst område. Personliga egenskaper är tydligast kopplat till hur den sökande är som 

person. Denna typ av krav är därför i princip inte mätbara. Sammantaget ringar detta in den 

sökandes formella behörighet och personlighet. Vilken typ av kvalifikationer som ges mest 

utrymme i platsannonsen kan ge en indikation om vad arbetsgivaren värderar högst.

5.2 Språklig realisering av krav och önskemål

I nästa skede kommer jag att gå ett steg närmare och undersöka hur kvalifikationerna realiseras 

språkligt samt försöka åskådliggöra skiljelinjen mellan absoluta krav och önskemål. Helgesson 

menar att sättet att ställa krav och uttrycka önskemål om den sökande bidrar till konstruktionen av 

den ideala sökande eftersom kravställandets uppgift är att finna den reella sökanden som bäst 

motsvarar den ideala (2011b s.235).

5.2.1 Modalitet

Ett sätt att modifiera och variera styrkan i kraven är att använda olika uttryck för modalitet. Genom 

att analysera modalitet kan man avgöra hur tvingande kravet är och på så sätt komma fram till vad 

det är i platsannonsen som framställs som absoluta krav respektive önskemål (Helgesson 2011b 

s.235). Modalitet realiseras av modalitetsmarkörer i form av modala verb, exempelvis kan, bör och 

måste, eller interpersonella satsadverbial, exempelvis gärna, helst och förstås. Inom SFG analyseras 

dessa modalitetsmarkörer som skribentens sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av 

de fyra skalorna sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg 2011 s.105). Helgesson 

utgick i sin undersökning om kravställande i platsannonser från att de modala verb och 

satsadverbial som användes främst skulle hämtas från förpliktelseskalan. Hon kunde dock 

konstatera att även sannolikhet var en resurs som användes för kravställande i platsannonserna 
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(Helgesson 2011a s.128). Min undersökning kommer därför främst att fokusera på 

modalitetstyperna förpliktelse och sannolikhet. Modalitetsskalorna delas därefter in i de tre graderna 

låg, medelhög och hög grad. Exempelvis så signalerar det modala verbet kan låg grad, bör 

medelhög och måste hög grad av förpliktelse (Holmberg 2011 s.105-106). 

Modalitet kan realiseras på tre olika sätt, antingen kongruent eller med hjälp av en 

modalitetsmetafor som kan vara subjektiv så att kravställaren framhävs eller objektiv så att denne 

döljs (Helgesson 2011a s.128). Nedan presenteras de olika sätten närmare:

 Kongruent modaliet – modaliteten signaleras direkt i satsen.

Exempel: Du måste ta egna initiativ.

 Subjektiv modalitetsmetafor – modaliteten flyttas till en anförande sats där subjektet, det vill 

säga skribenten, länkas samman med modaliteten. Ideationellt utgörs denna sats typiskt av 

en mental eller verbal process.

Exempel: Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet.

 Objektiv modalitetsmetafor – modaliteten framställs som ett faktum genom att den placeras i 

en inbäddad sats med det ”neutrala” subjektet det. Ideationellt utgörs denna sats typiskt av 

en relationell process.

Exempel: Det är önskvärt att du har erfarenhet av projektledning (Holmberg 2011 s.108, 

Helgesson 2011a s.128).

5.2.2 Processer

Helgesson konstaterar att det inte räcker att enbart analysera modalitet eftersom en stor del av 

platsannonserna hon undersökt använder andra resurser för att uttrycka kravställande (2011a s.134). 

För att få en skarpare bild krävs en analys som även inbegriper satsernas ideationella 

lexikogrammatik (Helgesson 2011a s.137). Därför kommer jag att utöver modalitet analysera vilka 

processtyper som används i platsannonserna. Jag har dock inte för avsikt att göra en fullständig 

ideationell transitivitetsanalys utan använder metoden som ett komplement i de fall där modalitet  

inte används. Transitivitetssystemet handlar om processtyper och riktningsrelationer mellan 

deltagare (Karlsson 2011 s.21). De fyra grundläggande processtyperna inom SFG är:

 Relationella – uttrycker tillstånd och relationer samt signalerar hur saker hänger ihop. 

Exempel: Du är utbildad inom kommunikationsområdet.

 Materiella – handlar om dynamiska, yttre förändringar i den fysiska världen.
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Exempel: Du skriver målgruppsanpassade texter.

 Verbala – uttrycker yttre språkliga kommunikativa skeenden. 

Exempel: Du talar flytande engelska.

 Mentala – handlar om upplevelser som tankar, sinnesintryck eller känslor. 

Exempel: Vi föreställer oss en kreativ person (Karlsson 2011 s.24-25).

Helgesson pekar ut två vanligt förekommande typfall som ofta, dock inte alltid, involverar 

relationella processer. Det första typfallet beskrivs som en slags ”inpackad” modalitet som kan 

konstrueras på olika sätt. Arbetsgivaren kan dels ställa krav med hjälp av relationella processer i en 

enda sats, exempelvis Erfarenhet från näringslivet är ett krav där förpliktelse uttrycks genom 

substantivet krav. Dels använda olika platsbesparande strategier för att packa ihop information så att  

modaliteten realiseras på gruppnivå av rubriker som kvalifikationer eller meriterande där 

arbetsgivaren explicit uttrycker vilken styrka kravet har. Modaliteten kan även ligga underförstådd i  

konstruktioner av typen Vi söker dig som följt av en nominalgrupp eller inbäddad sats med 

egenskaper eller kvalifikationer, exempelvis Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av  

webbutveckling (Helgesson 2011a s.134-136).

Det andra typfallet rör satser som helt saknar realiserad modalitet också på grupp- eller 

ordnivå. Främst handlar det om påståendesatser med finit verb i presens och du-subjekt, 

exempelvis: Du är självgående och ansvarstagande (Helgesson 2011a s.136). När modala element 

saknas på det här sättet kan styrkan i kraven uppfattas som mycket hög eftersom arbetsgivaren i 

princip fastslår sanningar om den sökande som självklara påståenden (Helgesson 2011a s.137, 

Helgesson 2011b s.236).

5.2.3 Tillvägagångssätt

Jag kommer att analysera samtliga meningar från de utdrag ur platsannonserna som presenterades i 

avsnitt 4.1. I första hand analyseras modalitet. Inledningsvis räknar jag det totala antalet 

modalitetsmarkörer i respektive annons. Därefter undersöks om dessa realiseras kongruent eller som 

subjektiva eller objektiva modalitetsmetaforer, vilken skala modaliteten är hämtad från samt vilken  

grad det modala verbet eller det interpersonella satsadverbialet signalerar. I de meningar där  

modalitet inte används analyserar jag istället processtyper. Till att börja med undersöker jag om 

Helgessons två typfall förekommer och därefter analyserar jag processtyper på ett mer generellt  

plan. Jag kommer alltså främst att göra en modalitetsanalys men kompletterar med typfallen samt  

processer för att samtliga meningar ska ingå i analysen.
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6 Analys

I detta kapitel kommer respektive platsannons att analyseras var och en för sig. Analysernas 

huvudsakliga fokus utgörs av modalitet och de andra språkliga resurser som används för att 

realisera absoluta krav och önskemål. De efterfrågade kvalifikationernas innehåll presenteras endast 

översiktligt i detta kapitel och diskuteras istället utförligare på gruppnivå i kapitel 7.

6.1 Analys av platsannons 1: Skogssällskapet

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från Skogssällskapet. Först presenteras en översikt av de 

kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.1.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.

Tabell 1. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Högskoleutbildning eller 
motsvarande kunskaper 
inom kommunikations- 
eller marknadsförings-
området

Ett par års erfarenhet, 
dokumenterad erfarenhet 
av att förvalta 
webbplatser, erfarenhet 
av projektledning och 
webbutveckling

God stilistisk förmåga, 
veta vilka krav som ställs 
på texter i olika kanaler, 
förmåga att driva och 
utveckla administrativa 
processer

Intresse för skog och 
forskning, ta egna initiativ, 
självdrivande, beredd att 
hugga tag i stort och smått

De efterfrågade kvalifikationernas innehåll är relativt jämnt fördelat mellan de olika typerna. Kravet 

på god stilistisk förmåga sticker ut då det är väldigt specifikt formulerat.

6.1.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller fem stycken modalitetsmarkörer. Tre av dessa realiseras i subjektiva 

modalitetsmetaforer där arbetsgivaren använder förpliktelsemodalitet genom att uttrycka en önskan,  

som i exempel (1) och (2).

(1) Vi vill att du har högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper inom 

kommunikations- eller marknadsföringsområdet samt gärna ett par års erfarenhet.
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(2) Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av att förvalta webbplatser.

Verbet vill används vanligtvis för att realisera medelhög villighetsmodalitet, men när det används i  

platsannonskontexten så får den uttryckta viljan större tyngd. Valet av modalitetsmarkör resulterar i  

att det ser ut som att de har försökt linda in kraven. Innebörden i konstruktionen Vi vill att du har är 

dock densamma som i exempelvis Vi vill att du ska ha. Jag tolkar det därför som att en hög 

förpliktelsemodalitet är inbakad vilket innebär att högskoleutbildning och erfarenhet av 

webbplatsförvaltning är absoluta krav. Kravet på arbetslivserfarenhet uttrycks istället med 

satsadverbialet gärna vilket ger en lägre grad av förpliktelse och därför snarare är ett önskemål än 

ett absolut krav. 

I de två resterande fallen används kongruent modalitet, se exempel (3) och (4).

(3) Vårt arbetssätt innebär att du måste ta egna initiativ, vara självdrivande och beredd att 

hugga tag i stort och smått.

(4) Du behöver ha god stilistisk förmåga och veta vilka krav som ställs på texter i olika 

kanaler. 

I exempel (3) används verbet måste med hög grad av förpliktelse för att uttrycka absoluta krav 

rörande den sökandes personlighet. Kravet formuleras dock inte rakt upp och ner utan inleds med en 

förklarande motivering till varför dessa egenskaper är nödvändiga. Även exempel (4) uttrycker 

förpliktelsemodalitet av hög grad men här formuleras krav rörande den sökandes kompetenser 

istället med verbet behöver. I och med att den höga graden av förpliktelse kopplas samman med det 

väldigt specifika kravet på god stilistisk förmåga så blir kravet dessutom ännu starkare. Det finns 

även ett implicit inslag av orsakssamband i exempel (4), genom att det antyds en koppling mellan 

det den sökande behöver ha och det arbete denne sedan ska utföra på arbetsplatsen. 

I exempel (5) är orsakssambandet explicit, då det inleder med att motivera kravet genom att  

beskriva en specifik arbetsuppgift som ingår i tjänsten. Därefter följer själva kravet i form av en 

objektiv modalitetsmetafor realiserad genom den inbäddade satsen det är viktigt att. Detta bidrar till 

att framställa kravet som ett obestridligt faktum vilket resulterar i ett starkt krav, som dessutom 

förstärks genom betoningen på viktigt.

(5) I tjänsten ingår att sköta administrationen som är kopplad till vår forskningsfinansiering 

så det är viktigt att du har förmåga att driva och utveckla administrativa processer. 
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I platsannonsen används även ”inpackad” modalitet, som i exempel (6) där specifika erfarenheter 

lyfts fram i en relationell process med verbet är. Här framgår det även explicit vilken grad kravet 

har då konstruktionen innehåller ordet meriterande, vilket innebär att det rör sig om ett önskemål.

(6) Erfarenhet av projektledning och webbutveckling är meriterande.

Ett utmärkande drag för den här platsannonsen är att det redan i rubriken, se exempel (7), sägs 

något om den sökande och dennes personliga intresse för Skogssällskapets verksamhetsområde. Det 

här temat återkommer dock inte i brödtexten och jag tolkar det därför som ett önskemål. Eftersom 

varken modalitet eller den processuella relationen anges kan man även säga att det lämnas öppet för  

läsaren att avgöra styrkan. Intressekrav är dock i sig vanskliga att mäta. 

(7) Kommunikatör – med intresse för skog och forskning

Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

Skogssällskapet är hämtade från samtliga fyra typer i tabell 1: utbildning, arbetslivserfarenhet,  

kompetenser och personliga egenskaper. De önskemål som framförs rör antingen den sökandes 

arbetslivserfarenhet eller personliga egenskaper. 

6.2 Analys av platsannons 2: Byggnads-Väst

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från Byggnads-Väst. Först presenteras en översikt av de 

kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.2.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.
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Tabell 2. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Relevant examen Jobbat några år som 
informatör, jobbat i 
EPiServer

Duktig skribent, vana att 
skriva reportage och 
fotografera, behärska 
redigering och 
bildbehandling i t.ex. 
InDesign och Photoshop

Prestigelös, energisk, 
självgående, tar egna 
initiativ, kan fungera 
drivande internt, kreativ, 
driven, vill utvecklas, 
samhällsintresse, kunskap 
om och delar arbetar-
rörelsens värderingar

De efterfrågade kvalifikationernas innehållsliga omfång varierar stort mellan de olika typerna. 

Minst utrymme ges till utbildning och mest till den sökandes personliga egenskaper. Den här 

platsannonsen lägger alltså stort fokus på den sökandes personlighet.

Jag räknar reportageskrivande, redigering och bildbehandling som kompetenser eftersom 

platsannonsens formuleringar inte säger något om hur den sökande ska ha erhållit dessa förmågor. 

De kan ha ingått i den sökandes utbildning eller i en tidigare tjänsts arbetsuppgifter, men de kan lika 

gärna utgöra den sökandes hobby eller liknande. Ett utmärkande drag är även att specifika program 

som EPiServer, InDesign och Photoshop lyfts fram som viktiga i kontexten. 

6.2.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller totalt fem stycken modalitetsmarkörer. Tre av dem ingår i subjektiva 

modalitetsmetaforer, se exempel (8) och (9).

(8) Vi tror du är en prestigelös, energisk och självgående person som gärna tar egna initiativ 

och kan fungera drivande internt.

(9) Det är en fördel om du har ett samhällsintresse och vi utgår från att du har kunskap om 

och delar arbetarrörelsens värderingar.

I exempel (8) används verbet tror vilket uttrycker sannolikhetsmodalitet av medelhög grad. Detta 

medför att de egenskaper som efterfrågas framstår som mer förhandlingsbara eftersom kravet 

formuleras på ett mildare och mindre tvingande sätt. Arbetsgivaren önskar alltså att den sökande är 

ungefär en sådan person som beskrivs. Dessutom ingår satsadverbialet gärna som signalerar 

villighetsmodalitet av medelhög grad vilket jag tolkar som att den sökande inte bara ska ta egna 

initiativ utan att detta ska göras med intention och vilja.

Exempel (9) inleds med ett önskemål om samhällsintresse realiserat genom den relationella 
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processen är. Därefter skärps tonen med det modala verbet utgår som signalerar 

förpliktelsemodalitet av hög grad. För arbetsgivaren framstår det som självklart att den sökande 

delar organisationens värderingar. Det kan uppfattas som lite underligt att det förstnämnda 

framställs som ett önskemål och det sistnämnda som ett absolut krav eftersom ett visst 

samhällsintresse är en förutsättning för att den sökande ska ha skaffat sig kunskap om 

arbetarrörelsen samt delar dess värderingar. 

Även i exempel (10) används förpliktelsemodalitet av hög grad, men i det här fallet 

realiseras det absoluta kravet genom kongruent modalitet i form av verbet måste.

(10) Du måste behärska redigering och bildbehandling i t ex InDesign och photoshop. 

Den höga graden av förpliktelse i exempel (10) signalerar att dessa kompetenser är mycket viktiga. 

Det är troligt att det är de två specifika program som nämns som används för dessa ändamål på 

arbetsplatsen, men eftersom de formuleras som exempel så öppnar det för en möjlighet att även 

eventuella likvärdiga programkunskaper kan accepteras.

Den sista modalitetsmarkören, se exempel (11), är lite speciell eftersom det interpersonella 

satsadverbialet förstås egentligen inte hör hemma på någon av modalitetsskalorna utan istället 

uttrycker grad av intensitet (Holmberg & Karlsson 2013 s.68).

(11) Du är förstås en duktig skribent och har god vana att skriva reportage och fotografera. 

I det här fallet är graden av intensitet i enlighet med förväntan. Man kan även beskriva det som att  

det faktum att den sökande är en duktig skribent presupponeras av arbetsgivaren vilket resulterar i 

att kravet framstår som starkt.

När modalitet saknas används främst relationella processer som har och är kombinerat med 

du-subjekt, som i exempel (12) och (13).

(12) Du har en relevant examen i bagaget och har jobbat några år som informatör. 

(13) Som person är du kreativ och driven och ser fram emot att utveckla dig själv och din 

roll hos oss i Byggnads Väst.

Dessa konstruktioner i form av självklara påståenden fastslår sanningar om den sökande och 

realiserar följaktligen absoluta krav. I exempel (13) finns det även en betydelseglidning där 

subjektet inledningsvis befinner sig i positionen som sökande men mot slutet istället framstår som 
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den person som faktiskt har anställts och vill utveckla sig själv och sin nya roll som informatör för 

Byggnads-Väst.

  

(14) Har du jobbat i Episerver så ser vi det som ett klart plus.

I exempel (14) är det den materiella processen jobbat som är satsens processkärna. Meningen skiljer 

sig från de tidigare exemplen eftersom den är formulerad mer som en upplysning, eller kanske en 

retorisk fråga inklusive svar, än ett krav. Den avslutande betoningen på ett klart plus signalerar 

explicit att det rör sig om ett önskemål, om än ett starkt sådant.

Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

Byggnads-Väst är hämtade från samtliga fyra typer i tabell 2: utbildning, arbetslivserfarenhet, 

kompetenser och personliga egenskaper. De önskemål som framförs rör antingen den sökandes 

arbetslivserfarenhet eller personliga egenskaper.

6.3 Analys av platsannons 3: Göteborgs universitet

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från Göteborgs universitet. Först presenteras en översikt 

av de kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.3.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.

Tabell 3. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Utbildning inom området 
kommunikation/
information/journalistik/
webbutveckling eller 
motsvarande, god insyn i 
det genusvetenskapliga 
forskningsfältet

Erfarenhet av intern och 
extern kommunikation, 
dokumenterad erfarenhet 
av journalistik/
informations-förmedling, 
arbetat med webb-
utveckling, gedigen 
erfarenhet av att arbeta 
med jämställdhet

Kunnig inom strategisk 
webbutveckling, driven 
skribent, kan sociala 
medier, mycket goda 
kunskaper i svenska, 
behärskar engelska på 
hög nivå, färdigheter i 
layout och video-
produktion, språk-
kunskaper

Initiativkraft, 
ansvarskänsla, 
samarbetsförmåga

De personliga egenskaperna ges påfallande lite utrymme medan fördelningen mellan resterande 

typer är relativt jämn och inbördes täcker in många olika ämnesområden. 

25



I en mening tidigt i platsannonsen framgår att den sökande ska ha god kännedom om 

genusvetenskap och/eller jämställdhet vilket skulle kunna tolkas som ett personligt intresse. Detta 

krav specificeras dock längre fram i platsannonsen till att röra god insyn i det genusvetenskapliga  

forskningsfältet samt gedigen erfarenhet av att arbeta med jämställdhet vilket tydligt placerar dem i 

utbildning respektive arbetslivserfarenhet och därmed ogiltigförklarar föreställningen att det skulle  

räcka med att den sökande är intresserad av dessa frågor. Därför ingår inte den förstnämnda 

formuleringen i tabellen.

6.3.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller inte en enda modalitetsmarkör. Istället dominerar de två typfall som 

Helgesson pekade ut. I exempel (15), (16) och (17) används ”inpackad” modalitet.

(15) Vi söker dig som är kunnig inom strategisk webbutveckling, är en driven skribent med 

erfarenhet av intern och extern kommunikation samt har god kännedom om genusvetenskap 

och/eller jämställdhet.

(16) Färdigheter i layout och videoproduktion är meriterande.

(17) Språkkunskaper är meriterande.

I exempel (15) är arbetsgivaren synlig som deltagare i den materiella process som realiseras av 

verbet söker. Modaliteten ligger underförstådd i konstruktionen Vi söker dig som vilken signalerar 

att det rör sig om starka krav. Denna mening är även den första i platsannonsen som säger något om 

hur den sökande ska vara vilket ger innehållet extra tyngd då det kan uppfattas som att meningen 

sammanfattar de viktigaste kraven. Exempel (16) och (17) formuleras med hjälp av den relationella 

processen är och saknar helt mänskliga deltagare, det är kompetenserna och substantivet 

meriterande som är deltagare i processen. I platsannonsen är de dessutom placerade under rubriken 

Meriterande så i det här fallet blir det nästan övertydligt att det rör sig om önskemål.

Placerat direkt efter dessa önskemål i platsannonsen kommer exempel (18).

(18) Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som initiativkraft, ansvarskänsla och 

samarbetsförmåga.

De personliga egenskaperna som efterfrågas förmedlas genom den mentala processen lägger. Just 

den här platsannonsen utmärker sig genom sin tydliga disposition med rubrikerna Kvalifikationer 
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och Meriterande där indelningen ger intryck av att fylla funktionen av de urvalskriterier som 

kommer beaktas i anställningsprocessen. Eftersom exempel (18) kommer sist i denna uppräkning 

bör dessa personliga egenskaper, trots betoningen på stor vikt, tolkas som de önskemål som kommer 

att utgöra utslagsmomentet bland de sökande som uppfyller samtliga tidigare krav och önskemål. 

Under rubriken Kvalifikationer används det andra typfallet av kravställande, se exempel 

(19), (20), (21) och (22).

(19) Du har genomgått utbildning inom området kommunikation/information/

journalistik/webbutveckling eller motsvarande och har dokumenterad erfarenhet av 

journalistik/informationsförmedling. 

(20) Du har även arbetat med webbutveckling och kan sociala medier. 

(21) Vidare är det viktigt att du har god insyn i det genusvetenskapliga forskningsfältet 

och/eller gedigen erfarenhet av att arbeta med jämställdhet. 

(22) Du har mycket goda kunskaper i svenska och behärskar engelska på hög nivå

Dessa exempel följer samma upplägg med du-subjekt följt av den relationella processen har. Den 

monotona uppräkningen som fastslår sanningar om den sökande framställer kraven som definitiva 

och icke förhandlingsbara. Den som inte uppfyller dessa krav får i princip inte söka tjänsten. 

Exempel (21) sticker ut dels eftersom kravens innehåll inte är typiskt för yrket och dels för att de

formuleras starkt med betoningar på viktigt, god insyn samt gedigen erfarenhet. Sammantaget bidrar 

detta till att urskilja dessa krav som avgörande i urvalsprocessen.

Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

Göteborgs universitet är hämtade från tre olika typer i tabell 3: utbildning, arbetslivserfarenhet och 

kompetenser. De önskemål som framförs rör antingen den sökandes kompetenser eller personliga 

egenskaper.

6.4 Analys av platsannons 4: Försvarsmakten

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från Försvarsmakten. Först presenteras en översikt av de 

kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.4.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.
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Tabell 4. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Kommunikations-
utbildning på 
högskolenivå eller 
motsvarande

3 års erfarenhet av 
liknande arbetsuppgifter

Säker skribent som kan 
anpassa texter till 
intranät, extern webb, 
sociala medier, nyhets-
brev eller talstolpar till 
chefer, vana att 
fotografera, hålla i 
utbildningar inom 
informationsområdet, 
hantera journalister, vana 
av digitala informations-
kanaler

Personlig lämplighet

De efterfrågade kvalifikationernas innehåll handlar nästan uteslutande om kompetenser vilka ges 

överlägset mest utrymme i platsannonsen. Dessa har i sin tur en nära koppling till konkreta 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Utbildning och arbetslivserfarenhet avhandlas kort och koncist. 

Ett utmärkande drag är att det överhuvudtaget inte nämns några personliga egenskaper som den 

sökande ska ha.

6.4.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller tre stycken modalitetsmarkörer. Två av dem förekommer i samma mening 

och realiserar kongruent förpliktelsemodalitet av hög grad, se exempel (23).

(23) Du som söker ska ha en kommunikationsutbildning på högskolenivå (motsvarande) 

samt måste vara en säker skribent som kan anpassa dina texter till intranät, extern webb, 

sociala medier, nyhetsbrev eller talstolpar till chefer.

Kombinationen av de båda modala verben ska och måste resulterar i att de redan starka kraven 

framstår som ännu starkare. Den andra modalitetsmarkören är ju egentligen lite överflödig eftersom 

det fortfarande rör sig om samma subjekt vilket innebär att den starka förpliktelsemodalitet som 

förmedlas genom ska hade applicerats på kravet att vara en säker skribent även utan verbet måste. 

Även den tredje modalitetsmarkören, i exempel (24), realiserar kongruent modalitet.

(24) Du får inte heller vara främmande för att fotografera, hålla i utbildningar inom 

informationsområdet eller hantera journalister. 
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Verbet får signalerar typiskt förpliktelse av låg grad. I det här fallet används det dock i en negerad 

uppmaning med inte vilket gör det något svårare att genomskåda vilken grad kravet är menat att ha. 

Formuleringen inte heller vara främmande för pekar mot att det rör sig om önskemål då den bidrar 

till att avdramatisera exempelvis förmågan att fotografera, jämfört med formuleringar som Du har 

god vana av att fotografera vilka realiserar starkare krav.

Den här platsannonsens upplägg skiljer sig från de övriga i materialet då samma krav först 

förmedlas i brödtext, exempel (23) och (24), och sedan upprepas i punktform. Följande exempel 

återfinns i den första punktlistan med rubriken Kvalifikationer. Där tillkommer dock även några 

krav som inte nämnts i brödtexten, se exempel (26) och (28).

(25) Kommunikationsutbildning på högskolenivå eller utbildning som anses som 

motsvarande av arbetsgivaren.

(26) Minst 3 års erfarenhet av likande [sic!] arbetsuppgifter.

(27) God vana av att anpassa texter till intranät, extern webb, sociala medier, nyhetsbrev 

eller talstolpar till chefer.

(28) God vana av digitala informationskanaler.

I ovanstående exempel har informationen packats ihop och nominaliserats i hög utsträckning så att  

den sökande blivit helt osynlig. Hela stycket fungerar här som en ”inpackad” modalitet där det är 

själva rubriken Kvalifikationer som realiserar förpliktelsemodalitet av hög grad, vilken appliceras 

på den efterföljande listan.

Samma metod med ”inpackad” modalitet tillämpas i exempel (29), (30) och (31) under 

rubriken Meriterande.

(29) God vana att hålla i utbildningar inom informationsområdet.

(30) God vana att hantera journalister.

(31) Vana av att fotografera i yrkesrollen.

I dessa exempel upprepas alltså kraven från exempel (24) och i det här fallet blir det tydligare att det  

rör sig om just önskemål. Rubriken Meriterande och den efterföljande listan realiserar lägre grad av 

förpliktelse än vad Kvalifikationer gör, men med betoningarna på god vana i åtanke bör graden nog 

beskrivas som medelhög.

Efter listan följer meningen i exempel (32).
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(32) Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Exempel (32) framstår mer som en upplysning än ett krav eller önskemål eftersom formuleringen är 

så vag. Vad personlig lämplighet innebär för just den här arbetsgivaren får den sökande inte veta. 

En fritextsökning i Platsbanken visar att meningen är vanligt förekommande i platsannonser4. Den 

kan därför ses som ett typisk uttryck inom diskursen trots att meningen egentligen är tunn rent 

innehållsligt och explicitgör något som egentligen borde vara självklart för såväl arbetsgivaren som 

den sökande. 

Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

Försvarsmakten är hämtade från tre olika typer i tabell 4: utbildning, arbetslivserfarenhet och 

kompetenser. De önskemål som framförs rör uteslutande den sökandes kompetenser.

6.5 Analys av platsannons 5: EVRY

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från EVRY. Först presenteras en översikt av de 

kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.5.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.

4 Fritextsökningen gav 563 träffar den 25 november 2013. Då sökuttrycket fick innehålla högst 50 tecken så sökte jag 
på ”vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet”. Sökresultatet kan jämföras med en sökning på den klassiska 
klyschan ”många bollar i luften” som gav 182 träffar vid samma tillfälle.
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Tabell 5. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Relevant examen från 
högskola, universitet eller 
yrkeshögskola

Ett par års relevant 
erfarenhet av arbete med 
kommunikation, 
erfarenhet av 
projektledning

God vana av MS Office, 
erfarenhet av att arbeta i 
Adobe Creative Suite 
samt Sharepoint, förmåga 
att driva projekt från start 
till mål, erfarenhet av att 
formulera budskap för 
olika kanaler och mål-
grupper, erfarenhet av 
digitala kanaler inklusive 
sociala medier, goda 
kunskaper i svenska och 
engelska i både tal och 
skrift

Driven och självgående, 
god kommunikativ och 
social förmåga, 
serviceinriktad och 
prestigelös, stor 
genomförande och 
avslutande förmåga, 
lagspelare med god 
samarbetsförmåga, 
målinriktad

De efterfrågade kvalifikationernas innehåll rör främst kompetenser samt personliga egenskaper. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet ges betydligt mindre utrymme i platsannonsen. Ett utmärkande 

drag är även att specifika program som MS Office, Adobe Creative Suite och Sharepoint lyfts fram 

som viktiga i kontexten.

6.5.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller inte en enda modalitetsmarkör. I ett fall används däremot ”inpackad” 

modalitet, se exempel (33).

(33) Erfarenhet av andra digitala kanaler inkl. sociala medier är meriterande

Här är det substantivet erfarenhet som fungerar som subjekt följt av den relationella processen är 

samt bestämningen meriterande, vilket skiljer ut det här kravet som ett önskemål.

I övrigt kännetecknas den här platsannonsen av att informationen som rör kravställandet har 

packats ihop och nominaliserats i hög utsträckning. Kraven förmedlas i två punktlistor med 

rubrikerna Formell kompetens och Personlig kompetens. Till skillnad från rubrikerna i de andra 

platsannonserna så säger denna indelning ingenting om kravens styrka vilket innebär att de saknar 

realiserad modalitet även på en högre nivå. Exemplen nedan är hämtade från listan för Formell  

kompetens.

(34) Du har minst ett par års relevant erfarenhet av arbete med kommunikation
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(35) God vana av MS office samt har erfarenhet av att arbeta i Adobe Creative Suite samt 

Sharepoint 

(36) Erfarenhet av att formulera budskap för olika kanaler och målgrupper 

(37) Erfarenhet av projektledning och förmåga att driva projekt från start till mål 

(38) Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift 

(39) Relevant examen från högskola, universitet eller yrkeshögskola 

 

I exempel (34) och (38) används det andra typfallet för kravställande med du-subjekt och den 

relationella processen har vilket signalerar att det rör sig om absoluta krav eftersom det fastslås som 

självklarheter. Exempel (35), (36), (37) och (39) utgörs av ofullständiga satser som saknar subjekt 

och i vissa fall även processkärna. Punktlistan är alltså inte konventionellt utförd. De olika leden i 

en punktlista bör nämligen vara ”innehållsligt jämförbara och språkligt likformade” (Språkrådet 

2008 s.30). Detta innebär att man ska undvika att blanda självständiga och ofullständiga meningar 

på det sätt som förekommer i den här platsannonsen. Jag tolkar det dock som att avsikten bakom 

formuleringarna är att du-subjektet i den första meningen, exempel (34), är tänkt att appliceras även 

på de efterföljande punkterna. Denna tolkning medför då att samtliga punkter bör betraktas som 

absoluta krav. I exempel (35) kopplas kraven dessutom ihop med tre specifika program som den 

sökande förväntas behärska vilket bidrar till att de redan starka kraven blir ännu starkare.

I listan för Personlig kompetens, se exemplen nedan, saknas subjekt helt och hållet.

(40) Driven och självgående 

(41) God kommunikativ och social förmåga 

(42) Serviceinriktad och prestigelös 

(43) Stor genomförande och avslutande förmåga 

(44) Lagspelare med god samarbetsförmåga 

(45) Målinriktad

Innehållsligt motsvarar den här uppräkningen det som jag benämner personliga egenskaper. Trots 

bristen på subjekt är det naturligtvis underförstått att det är den sökandes personlighet det handlar 

om och eftersom det inte finns några språkliga hjälpmedel som signalerar kravens grad så tolkar jag

det som att samtliga egenskaper som lyfts fram är absoluta krav. I slutändan kan det vara så att det 

räcker om den sökande uppfyller merparten av punkterna, men någon inbördes gradering kan inte 

härledas ur texten. Det är helt enkelt den sökande vars personlighet stämmer överens med alla dessa 

punkter som efterfrågas i första hand. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

EVRY är hämtade från samtliga fyra typer i tabell 5: utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser  

och personliga egenskaper. Det enda önskemål som framförs rör den sökandes kompetenser.

6.6 Analys av platsannons 6: Praktikertjänst

I det här avsnittet analyseras platsannonsen från Praktikertjänst. Först presenteras en översikt av de 

kvalifikationer som efterfrågas i platsannonsen i en tabell, följt av en kort kommentar om hur 

innehållet fördelas mellan olika typer av kvalifikationer samt om det är något som sticker ut genom 

att vara extra specifikt. I avsnitt 6.6.1 analyseras sedan hur absoluta krav respektive önskemål 

realiseras språkligt.

Tabell 6. Efterfrågade kvalifikationer

Utbildning Arbetslivserfarenhet Kompetenser Personliga egenskaper

Akademisk utbildning 
inom kommunikations-
området

Några års erfarenhet, 
erfarenhet av sociala 
medier i yrkeslivet

mångsidig 
kommunikatör, kunna 
arbeta med allt ifrån text 
till bild liksom kunna 
producera informations-
material såsom artiklar 
och presentationer, kunna 
arbeta såväl strategiskt 
som operativt som i olika 
projekt, kunna hålla 
utbildningar och 
demonstrationer av 
intranätet, goda 
kunskaper i EPiServer 
och i MS Office, 
erfarenhet av enklare 
filmproduktion, 
bildredigering och 
formgivning, vara en god 
skribent

Självgående, lyhörd, 
proaktiv, kunna samarbeta i 
både mindre grupper och 
större projekt, känsla för 
språk, tycker om att 
producera både stort som 
smått

De efterfrågade kvalifikationernas innehåll domineras av kompetenser vilka ges överlägset mest 

utrymme i platsannonsen. Ett flertal av dessa kompetenser har en nära koppling till konkreta 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Näst starkast är personliga egenskaper medan utbildning och 

arbetslivserfarenhet avhandlas fåordigt. De andra annonsörerna i undersökningen har endast talat 

om en generell erfarenhet av sociala medier och detta har därför räknats som kompetenser, 

Praktikertjänst specificerar dock att det rör sig om sociala medier i yrkeslivet och detta har därför 
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sorterats in under arbetslivserfarenhet.

Jag har däremot räknat förmågan att producera informationsmaterial, erfarenhet av enklare 

filmproduktion, bildredigering och formgivning som kompetenser eftersom platsannonsens 

formuleringar inte säger något om hur den sökande ska ha erhållit dessa förmågor. De kan ha ingått 

i den sökandes utbildning eller i en tidigare tjänsts arbetsuppgifter, men de kan lika gärna utgöra 

den sökandes hobby eller liknande. Ett annat utmärkande drag är att specifika program som 

EPiServer och MS Office lyfts fram som viktiga i kontexten.

6.6.1 Realisering av krav och önskemål

Platsannonsen innehåller fem stycken modalitetsmarkörer som i samtliga fall realiserar kongruent 

förpliktelsemodalitet av hög grad, se exemplen nedan.

(46) Du ska kunna arbeta med allt ifrån text till bild liksom kunna producera 

informationsmaterial såsom artiklar och presentationer.

(47) Du ska kunna arbeta såväl strategiskt som operativt som kommunikatör i olika projekt.

(48) Du kommer också vara ett stöd gentemot lokala redaktörer för intranätet och ska kunna 

hålla utbildningar och demonstrationer av intranätet för användare, redaktörer och andra 

intressenter.

(49) Du ska vara självgående, lyhörd och proaktiv samt kunna samarbeta i både mindre 

grupper och större projekt.

(50) Du ska ha en känsla för språk och vara en god skribent.

Det är genomgående det modala verbet ska som används för att realisera förpliktelsen. När samma 

modalitetsmarkör upprepas så frekvent i den här relativt korta platsannonsen resulterar det i en 

väldigt hård och krävande ton. Arbetsgivaren hamrar in absoluta krav på kompetenser och 

personliga egenskaper ett efter ett och lämnar i princip inget förhandlingsutrymme till den sökande.  

I exempel (48) nyanseras dock kravet något genom det explicita orsakssamband som förmedlas 

genom den inledande motiveringen där det anges vilken del av arbetet som kräver just dessa 

kompetenser.

Platsannonsen innehåller även en objektiv modalitetsmetafor, se exempel (51).

(51) Det är viktigt att du tycker om att producera både stort som smått. 
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Här finns det inget modalt verb eller interpersonellt satsadverbial utan modaliteten förmedlas  

genom den inbäddade satsen Det är viktigt att. Denna formulering resulterar i att kravet framställs 

som ett obestridligt faktum och betoningen på viktigt förstärker intrycket av att det handlar om 

förpliktelse av hög grad.

I platsannonsen används även olika sorters ”inpackad” modalitet som en resurs för att ställa 

krav, se exempel (52), (53), (54) och (55).

(52) Vi söker nu en mångsidig kommunikatör med några års erfarenhet för ett vikariat på 

cirka ett år. 

(53) Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kommunikationsområdet.

(54) Ett krav är att du har goda kunskaper i EPiServer och i MS Office. 

(55) Meriterande är erfarenhet av enklare filmproduktion, sociala medier i yrkeslivet, samt 

erfarenhet av bildredigering och formgivning.

I exempel (52) och (53) är arbetsgivaren synlig som kravställare men modaliteten ligger 

underförstådd i konstruktionerna Vi söker nu en mångsidig kommunikatör med samt Vi söker dig 

som. I båda exemplen ingår verbet söker som här realiserar materiella processer eftersom 

arbetsgivaren söker en verklig person som framöver kommer att delta i det arbete som utförs på den 

fysiska arbetsplatsen. Kraven om mångsidighet och erfarenhet i exempel (52) är i sig absoluta, men 

eftersom de uttrycks i relativt generella termer så öppnar de upp för en viss möjlighet till  

förhandling. I exempel (53) är kravet starkare och tydligare. 

I exempel (54) och (55) förmedlas kraven genom relationella processer, här med hjälp av 

verbet är. Det framgår även explicit vilken grad respektive krav har eftersom konstruktionerna 

placerar orden krav och Meriterande i subjektsposition. Detta innebär att det i exempel (54) rör sig 

om ett absolut krav medan det i exempel (55) handlar om ett önskemål. I exempel (54) bidrar 

dessutom betoningen på goda kunskaper i just dessa två specifika program till att det absoluta 

kravet blir definitivt.

Avslutningsvis finns en mening som framstår mer som en upplysning från arbetsgivaren än 

ett krav eller önskemål, se exempel (56). 

(56) Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Exempel (56) kommer allra sist i platsannonsen och är placerad direkt efter uppräkningen av 

Personliga egenskaper, vars innehåll ovan har analyserats som exempel (49), (50) och (51). 
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Uttrycket kan beskrivas som besläktat med uttrycket Stor vikt kommer att läggas vid personlig  

lämplighet, som analyserades i exempel (32). En fritextsökning i Platsbanken visar att det här 

uttrycket inte är fullt lika vanligt, men det förekommer i så pass hög utsträckning att det bör 

betraktas som ett typisk uttryck inom diskursen5. I det här fallet bidrar även meningen till att 

förstärka de krav som redan ställs rörande den sökandes personlighet.

Avslutningsvis kan det konstateras att de absoluta krav som framförs i platsannonsen från 

Praktikertjänst är hämtade från samtliga fyra typer i tabell 6: utbildning, arbetslivserfarenhet,  

kompetenser och personliga egenskaper. De önskemål som framförs rör antingen den sökandes 

arbetslivserfarenhet eller kompetenser. 

5 Fritextsökningen gav 94 träffar den 27 november 2013. Då sökuttrycket fick innehålla högst 50 tecken så sökte jag 
på ”att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper”.
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7 Diskussion

I det här kapitlet kommer jag att sammanställa och diskutera resultaten av respektive analys genom 

att avhandla gemensamma drag och eventuella skillnader mellan platsannonserna samt relatera  

resultaten till tidigare forskning. I avsnitt 7.1 diskuteras hur modalitet och andra språkliga resurser 

används för att realisera krav och önskemål i materialet. De efterfrågade kvalifikationerna inom 

respektive typ kommer sedan att diskuteras i avsnitt 7.2, 7.3, 7.4 och 7.5. I dessa avsnitt diskuteras 

även i vilken mån de absoluta kraven och önskemålen är exkluderande och vilka konsekvenser detta 

får för vem som är välkommen att söka. På detta sätt hoppas jag kunna ge en mer samlad bild av 

den ideala informatören/kommunikatören och ringa in vem som söks samt hur det söks i 

platsannonserna på ett mer övergripande plan.

7.1 Realisering av krav och önskemål

Sätten att realisera krav och önskemål språkligt varierar i materialet, både inom respektive 

platsannons och sinsemellan dem. Modalitet används som en resurs för att modifiera kravens styrka 

i fyra av sex platsannonser i materialet. I alla dessa fyra används kongruent modalitet minst en gång 

vilket gör detta till det vanligaste sättet att använda modalitet. Arbetsgivarna bakom 

platsannonserna i materialet föredrar alltså att signalera modalitet på enklast möjliga sätt direkt i  

satsen. Det är främst modala verb som ska och måste vilka signalerar hög grad av förpliktelse som 

realiseras kongruent i materialet. Detta överensstämmer med den utveckling Helgesson såg i början 

av 2000-talet mot att modalitet när den användes framförallt hade hög styrka och att en ökning av 

måste och ska skedde på bekostnad av bör (2011b s.314).

I de båda platsannonserna hämtade från den ideella sektorn används även subjektiva 

modalitetsmetaforer. I dessa fall där arbetsgivaren explicit kopplas samman med modaliteten 

används främst artigare och mjukare modala verb som vill och tror, men trots den mjukare tonen så 

används subjektiva modalitetsmetaforer inte i första hand för att realisera önskemål utan absoluta 

krav. I dessa fall finns det en risk att modaliteten inte bidrar till att signalera kravens styrka utan att  

det tvärtom blir svårare för den sökande att förstå arbetsgivarens avsikt. Här finns en skillnad mot 

Helgessons observation att platsannonsörerna bara använder subjektiva modalitetsmetaforer när 

kravställandet är ett önskemål (2011a s.133-134). I mitt material syns alltså en utveckling mot att 

arbetsgivaren i större utsträckning ställer sig bakom kravet även med ett explicit vi samtidigt som de 

fortfarande undviker modalitetsmarkörer som måste och ska i sådana konstruktioner.
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Objektiv modalitetsmetafor används endast en enda gång i en av platsannonserna i materialet.  

Att detta sätt att realisera krav är den minst använda resursen i platsannonser stämmer överens med 

Helgessons resultat (2011a s.133).

Det allra vanligaste sättet att realisera krav eller önskemål i materialet är dock olika sorters 

”inpackad” modalitet. Denna resurs används i fem av materialets sex platsannonser. Oftast 

formuleras den ”inpackade” modaliteten med hjälp av relationella processer i en enda sats, som i  

Språkkunskaper är meriterande. Detta sätt används oftast för att signalera låg modalitet med 

substantivet meriterande vilket tydligt förmedlar att det rör sig om önskemål. I Försvarsmaktens 

platsannons signalerar istället själva rubrikerna Kvalifikationer och Meriterande modaliteten. Även 

fall där modaliteten ligger underförstådd i konstruktioner av typen Vi söker dig som följt av en 

nominalgrupp eller inbäddad sats med egenskaper eller kvalifikationer förekommer i några fall.

Även det andra typfallet som Helgesson beskriver när påståendesatser med finit verb i presens 

och du-subjekt används, som Du har en relevant examen, är relativt vanligt i mitt material. Denna 

resurs används i tre av sex platsannonser. Här skiljer sig mitt resultat från Helgessons. I hennes 

undersökning var det denna resurs för kravställande som var den mest använda i början av 2000-

talet (Helgesson 2011b s.314). Om den ökning av ”inpackad” modalitet som märks i min 

undersökning skett på bekostnad av konstruktioner utan modala element är dock svårt att säga 

utifrån ett så litet material.

Samtliga sex platsannonser innehöll både absoluta krav och önskemål. I fyra fall förekom 

absoluta krav inom alla de fyra typerna: utbildning, arbetslivserfarenhet, kompetenser och 

personliga egenskaper. I de två resterande fallen saknades endast absoluta krav rörande den 

sökandes personliga egenskaper. Typerna av önskemål som framfördes varierade mer och hämtades 

från en till två olika typer. I fyra fall handlade önskemålen om kompetenser och i tre fall vardera om 

arbetslivserfarenhet samt personliga egenskaper. Det förekom alltså inga önskemål kopplade till  

typen utbildning.

7.2 Utbildning

Samtliga sex platsannonser i materialet kräver att den sökande ska ha utbildning på eftergymnasial  

nivå. Vilken utbildning det ska vara pekas däremot inte ut så tydligt. I två fall krävs endast relevant  

examen, utan någon angivelse av vad denna skulle kunna utgöras av. I de resterande fyra 

platsannonserna specificeras att det handlar om utbildning inom kommunikationsområdet. I ett av 

dessa fall inkluderas även marknadsföringsområdet och i ett annat nämns information, journalistik 
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och webbutveckling som andra accepterade utbildningsinriktningar. I tre av fallen kombineras även 

det angivna området med det väldigt generella uttrycket eller motsvarande. En fritextsökning i 

Platsbanken visar att uttrycket används frekvent6 inom diskursen, troligtvis som en platsbesparande 

metod för att slippa räkna upp alla potentiella alternativ som kan accepteras av arbetsgivaren.  

Överlag tenderar platsannonserna alltså att ha en inkluderande inställning rörande den sökandes 

utbildning. Detta hänger troligtvis ihop med att renodlade informatörs/kommunikatörsutbildningar 

är ett relativt nytt påfund och att många med annan utbildningsbakgrund, exempelvis journalister,  

idag är yrkesverksamma som informatörer/kommunikatörer.

Platsannonsen från Göteborgs universitet avviker dock från de andra då deras tjänst utöver 

ovan nämnda utbildning dessutom kräver god insyn i det genusvetenskapliga forskningsfältet. Detta 

kan knappast ses som ett typisk inslag i de utbildningar som förknippas med yrket och fungerar 

därmed kraftigt exkluderande då en stor del av de potentiella sökande framstår som oönskade.

7.3 Arbetslivserfarenhet

Samtliga sex platsannonser i materialet kräver att den sökande ska ha någon form av tidigare 

erfarenhet inom kommunikationsområdet. I fem fall antyds det även hur länge den sökande ska ha 

varit yrkesverksam, det rör sig om absoluta krav i alla platsannonser förutom Skogssällskapets som 

endast har detta som ett önskemål. Oftast används formuleringar som några år eller ett par år,  

eftersom dessa uttrycks i plural så rör det sig alltså om två år eller mer. I platsannonsen från 

Försvarsmakten anges det explicit att det krävs minst tre års erfarenhet. Det sjätte fallet rör 

platsannonsen från Göteborgs universitet där ingen tidsangivelse alls förekommer. Däremot kräver 

de erfarenhet inom många olika områden, bland annat intern och extern kommunikation, 

journalistik/informationsförmedling samt arbete med jämställdhet. Denna uppräkning kanske i sig 

presupponerar att den sökande har arbetat en längre tid inom yrket.

Det faktum att det generellt krävs flera års arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet innebär 

att nyutexaminerade studenter exkluderas från de potentiella sökande. Detta är troligtvis en 

konsekvens av den höga konkurrensen om jobben. Arbetsgivarna bedömer alltså att de får 

tillräckligt många lämpliga sökande även om kraven är så höga att de stänger ute dem som har en 

aktuell utbildning inom området men saknar flerårig erfarenhet. 

I två av platsannonserna krävs även erfarenhet inom webbområdet vilket snävar in gruppen 

potentiella sökande ytterligare. I det ena fallet krävs erfarenhet av att förvalta webbplatser och 

dessutom framförs ett önskemål att den sökande ska ha erfarenhet av webbutveckling. I det andra 

6 Fritextsökningen på uttrycket ”eller motsvarande” gav 1846 träffar den 28 november 2013.
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fallet krävs att den sökande ska ha arbetat med webbutveckling. Gemensamt för dessa båda 

platsannonser är att de rör en tjänst med titeln kommunikatör vilket indikerar att det finns en 

koppling mellan webbområdet och titeln kommunikatör, åtminstone i den här undersökningen. 

En annan koppling finns mellan titeln kommunikatör och efterfrågan på erfarenhet av 

projektledning som förekommer i två platsannonser, i det ena fallet som ett krav och i det andra som 

önskemål. När det gäller erfarenhet av projektledning så ställer det implicit vissa krav på den 

sökandes tidigare arbetsplatser och att det inom dessa verksamheter genomförs arbete i projektform.

Byggnads-Väst framför ett önskemål om att den sökande ska ha jobbat i EPiServer tidigare 

och Praktikertjänst önskar att den sökande ska ha erfarenhet av sociala medier i yrkeslivet. 

Inom kvalifikationstypen arbetslivserfarenhet förekom det även skillnader kopplade till olika 

sektorer rörande förhållandet mellan absoluta krav och önskemål. Platsannonserna från den 

offentliga sektorn utmärkte sig genom att uteslutande ställa krav. Inom den ideella sektorn 

kombinerades i båda fallen krav och önskemål.

7.4 Kompetenser

I majoriteten av de sex platsannonserna i materialet framstår den sökandes kompetenser som det 

centrala eftersom de tar upp störst utrymme. Dessa kompetenser är överlag nära kopplade till de 

arbetsuppgifter som traditionellt ingår i informatörens/kommunikatörens yrkesroll.

I fem av sex fall krävs det att den sökande är en skribent utöver det vanliga. Detta förmedlas 

dels med klassiska förstärkande ord som duktig eller god skribent, dels med ord som pekar mer mot 

den sökandes personlighet som driven eller säker skribent och dels genom det väldigt specifika 

uttrycket god stilistisk förmåga. Nära förknippat med yrkets skribentroll är kunskaper om 

målgrupps- och kanalanpassning av texter och budskap, i tre av platsannonserna uttrycks explicita 

krav på sådan kompetens. Att arbetet kan involvera produktion av journalistiska texter framgår i två 

fall där det krävs att den sökande kan skriva reportage samt informationsmaterial som artiklar och 

presentationer. I båda dessa fall är det en person med titeln informatör som söks.

Trots att goda språkkunskaper är en förutsättning för att den sökande ska kunna leva upp till 

ovanstående kompetenskrav så är det endast i två av platsannonserna som det uttalas absoluta krav 

på goda kunskaper i svenska och engelska. Det är dock knappast så att de arbetsgivare som inte 

explicit kräver språkkunskaper anser att dessa är oviktiga. Jag tror snarare att de inte nämner detta 

eftersom de presupponerar att den som har gått en högskoleutbildning och har yrkeserfarenhet 

behärskar i synnerhet det svenska språket på en högre nivå. Rörande kunskaper i engelska kan det 
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däremot vara så att arbetsplatsen inte arbetar internationellt och att högre engelskspråkig kompetens  

därmed inte är en nödvändighet för att sköta arbetet.

De senaste åren har såväl organisationer som myndigheter och företag ökat sin närvaro på 

internet i och med de nya kommunikationskanaler som uppstått i form av sociala medier. Redan i  

föregående avsnitt om arbetslivserfarenhet förekom ett önskemål om erfarenhet av sociala medier i  

yrkeslivet. Mer generell kunskap och erfarenhet av sociala medier och digitala informationskanaler 

efterfrågas i ytterligare tre fall. I båda platsannonserna från den offentliga sektorn ställs absoluta 

krav rörande detta och i ett fall uttrycks sådan erfarenhet som ett önskemål. Begreppet sociala 

medier kan ju inbegripa en mängd olika kanaler, men i ingen av platsannonserna ges någon precis 

definition av vilka som avses. Här får den sökande själv ta reda på exakt vilka kanaler det kan 

tänkas handla om genom att kartlägga arbetsgivarens närvaro på internet. 

I tre av platsannonserna pekas kompetens inom specifika program ut som absoluta krav. Det 

handlar dels om MS Office, som förekommer i båda annonserna från den privata sektorn, och dels 

om InDesign, Photoshop, Adobe Creative Suite, Sharepoint och EpiServer. Dessa krav får en 

exkluderande effekt eftersom de diskvalificerar eventuella kunskaper i liknande program, trots att  

sådana kunskaper säkerligen innebär att den potentiella sökande skulle kunna lära sig de aktuella 

programmen relativt fort. I vissa fall är programmen så pass välkända att de inte behöver någon 

närmare presentation men det kan knappast anses som en självklarhet att alla informatörer/

kommunikatörer är bekanta med samtliga. Eftersom inga beskrivningar ges av vad det är för sorts 

program så blir effekten än mer exkluderande.

Det märks även att dagens informatörer/kommunikatörer inte enbart förväntas arbeta med 

text utan ta ett helhetsgrepp när det gäller produktionen av olika sorters informationsmaterial. I fyra  

fall ges uttryck för att den sökande bör behärska exempelvis layout, formgivning och 

bildredigering. I två fall handlar det om absoluta krav och i två fall om önskemål. Förmåga att  

fotografera efterfrågas i två av platsannonserna som söker en person med titeln informatör, i det ena 

fallet formuleras det som ett krav och i det andra som ett önskemål. Efterfrågan av en sökande som 

även kan producera rörliga bilder är dock inte lika stor. Endast två platsannonser i materialet  

nämner film- eller videoproduktion och i båda fallen rör det sig om önskemål.

I två fall efterfrågas kompetensen att kunna hålla i utbildningar, i ett fall formuleras det som 

ett absolut krav och i det andra som ett önskemål. I båda dessa fall är det en person med titeln 

informatör som söks. I tre fall krävs kompetenser som är relaterade till projektledning, vilket även 

behandlades i föregående avsnitt om arbetslivserfarenhet. Det formuleras dock på skilda sätt vilket 

ger delvis olika innebörd. I det ena fallet efterfrågas förmågan att driva projekt från start till mål 

vilket är i princip identiskt med projektledarrollen. I det andra framhävs projektformen som ett  
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arbetssätt som den sökande måste behärska såväl strategiskt som operativt. I det tredje fallet är det 

den något snävare kompetensen att driva och utveckla administrativa processer som krävs. Exakt 

vad detta innebär är dock oklart men jag tolkar det som att det är mer renodlade administrativa  

projekt som avses. Två av platsannonserna som kretsar kring arbete i projektform är hämtade från 

den privata sektorn.

Några kompetenser avviker från resten av materialet. Försvarsmakten framför ett önskemål 

gällande den sökandes förmåga att hantera journalister vilket antyder att tjänsten hos dem 

inbegriper arbetsuppgifter som förknippas med rollen som pressansvarig. Göteborgs universitet 

framhåller att språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.

Inom kvalifikationstypen kompetenser förekom även en skillnad kopplad till olika sektorer 

rörande förhållandet mellan absoluta krav och önskemål. Platsannonserna från den ideella sektorn 

innehöll endast krav medan annonserna från de övriga sektorerna hade både krav och önskemål.

7.5 Personliga egenskaper

Inledningsvis kommer jag att bortse från vad som formuleras som krav eller önskemål i 

platsannonserna eftersom personliga egenskaper inte är mätbara på samma sätt som tidigare typer 

av kvalifikationer. Exakt vad arbetsgivaren syftar på med ett adjektiv som exempelvis självgående 

och hur väl denna avsikt sedan överensstämmer med den potentiella sökandes tolkning och självbild 

går inte att fastslå eftersom det är subjektivt. De egenskaper som lyfts fram nedan är grupperade 

utifrån innebörd eftersom platsannonserna inte genomgående använder samma formulering, men 

jag bedömer att de syftar på i princip samma sak.

De mest efterfrågade personliga egenskaperna i mitt material var driven och självgående7, 

prestigelös8, samarbetsförmåga9 och initiativförmåga10 vilka förekom i minst hälften av 

platsannonserna. Att dessa egenskaper även på ett generellt plan hör till de mest efterfrågade för 

informatörer/kommunikatörer bekräftas av Jakobsson vars undersökning visade att de tre personliga 

egenskaper som efterfrågades i störst utsträckning var självständig, vilket jag tolkar som synonymt 

med självgående, samarbetsförmåga och drivande (2012 s.25). Resultatet ligger även i linje med 

Helgessons konstaterande att driven och självständig under den första halvan av 2000-talet seglade 

7 Följande formuleringar har jag räknat som driven och självgående: självdrivande, driven, självgående, kan fungera 
drivande internt, driven och självgående, självgående.

8 Följande formuleringar har jag räknat som prestigelös: beredd att hugga tag i stort och smått, prestigelös, 
serviceinriktad och prestigelös, tycker om att producera både stort som smått.

9 Följande formuleringar har jag räknat som samarbetsförmåga: samarbetsförmåga, lagspelare med god 
samarbetsförmåga, kunna samarbeta i både mindre grupper och större projekt.

10 Följande formuleringar har jag räknat som initiativförmåga: ta egna initiativ, tar egna initiativ, initiativkraft.
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upp som de mest efterfrågade egenskaperna (2011b s.248). Den utvecklingen som Helgesson såg är 

således fortfarande bestående och speglar såväl informatören/kommunikatören som den nya tidens 

arbetstagare i vidare bemärkelse. Men resultatet visar att även de mer tidslösa egenskaperna 

samarbetsförmåga och initiativförmåga som enligt Helgesson användes frekvent hela perioden från 

50-talet och framåt (2011b s.248) är centrala för yrkesrollen. Resultatet att den ideala sökande även 

ska vara en prestigelös person som är beredd att hugga tag i stort och smått skiljer sig dock från den 

tidigare forskningen. Huruvida det är en slump att det råkade förekomma i majoriteten av de sex 

platsannonserna i min undersökning eller om det verkligen är en egenskap som blivit viktigare såväl 

för informatörer/kommunikatörer som generellt i dagens arbetsliv är svårt att säga.

Resterande personliga egenskaper som efterfrågades i mitt material var överlag unikt 

kopplade till respektive arbetsgivare. I båda platsannonserna från den ideella sektorn efterfrågades 

intresse för eller kunskap om arbetsgivarens verksamhetsområde och värderingar. Byggnads-Väst 

vill även att den sökande ska vara en kreativ och energisk person som vill utvecklas. Göteborgs 

universitet efterfrågar ansvarskänsla. EVRY förmedlar bilden av en målinriktad, kommunikativ och 

social person med stor genomförande och avslutande förmåga och Praktikertjänst vill att den ideala 

sökande ska vara lyhörd, proaktiv och ha känsla för språk.

Försvarsmakten sticker ut rejält genom att inte nämna några personliga egenskaper 

överhuvudtaget i sin platsannons. Detta är anmärkningsvärt med tanke på deras uppdrag att skydda 

och försvara landets frihet vilket borde innebära att vissa personliga egenskaper, intressen eller 

värderingar är direkt olämpliga för tjänsten.

Inom kvalifikationstypen personliga egenskaper förekom det även skillnader kopplade till de 

olika sektorerna rörande förhållandet mellan absoluta krav och önskemål samt omfång. De två 

platsannonserna från den privata sektorn förmedlar endast absoluta krav och de är dessutom relativt 

många vilket ger intrycket av att dessa arbetsgivare har en tydlig bild av vem de söker. Samtidigt  

finns det en risk att denna bild blir övermänsklig och riskerar att antingen ignoreras av de sökande 

eller exkludera potentiella sökande i onödan. I platsannonserna från den ideella sektorn kombineras 

krav och önskemål vilket ger en mer förhandlingsbar bild för den sökande att förhålla sig till. 

Platsannonserna från den offentliga sektorn är fåordiga rörande den sökandes personlighet. 

I ett fall nämns tre personliga egenskaper och i det andra inga alls. Detta kan bero på att deras 

platsannonser är utformade med de faktiska urvalskriterierna i åtanke och att sådant som är svårt att  

mäta därför inte passar in. Det råder även hårdare regler för hur anställningsprocessen ska gå till 

inom offentlig sektor där ett uttalat fokus ligger på att det är den sökande ”med bäst förtjänst och 

skicklighet som ska ha jobbet” (Sjöquist 2012). Personlighet är alltså sekundärt.
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8 Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen var att med utgångspunkt i den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) undersöka hur bilden av den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören ser ut från 

arbetsgivarnas horisont genom att analysera hur denne konstrueras i sex platsannonser hämtade från 

den ideella, offentliga och privata sektorn. För att besvara detta syfte utgick jag från två 

frågeställningar. Den första frågan som fokuserade på platsannonsernas innehåll besvaras i avsnitt 

8.1 och den andra som rörde platsannonsernas språkliga utformning besvaras i avsnitt 8.2.

Avslutningsvis reflekterar jag kring undersökningen och dess metod samt ger förslag på fortsatt 

forskning i avsnitt 8.3.

8.1 Vilka kvalifikationer efterfrågas i platsannonserna?

De kvalifikationer som efterfrågas i den här undersökningens sex platsannonser ger en 

förhållandevis tydlig bild av hur den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören bör vara 

enligt arbetsgivarna. I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta de viktigaste gemensamma dragen 

rörande de efterfrågade kvalifikationerna.

Den ideala sökande informatören/kommunikatören ska på det formella planet vara en 

välutbildad och yrkeserfaren generalist med flera olika kompetenser och som person vara driven, 

självgående, prestigelös samt kunna samarbeta med andra och ta egna initiativ.

Att den sökande har någon form av högre utbildning inom eller i nära anslutning till 

kommunikationsområdet är visserligen en förutsättning för att överhuvudtaget söka tjänsterna men 

relaterat till andra efterfrågade kvalifikationer så framstår det som att detta krav är underordnat.  

Flerårig arbetslivserfarenhet och faktiska välutvecklade kompetenser inom yrkets centrala delar 

väger tyngre. 

I alla de undersökta platsannonserna efterfrågas många olika kompetenser vilka spänner 

över ett brett spektrum. Detta förmedlar bilden av en generalist som har kunskap och förmåga att ta 

ett helhetsgrepp om arbetsplatsens informations- och kommunikationsarbete. Den ideala sökande 

ska kunna producera material i form av text, bild och layout för olika kanaler vilket kräver 

specialistkunskaper eller åtminstone god kompetens inom det svenska språket, bildbehandling, 

fotografi samt en rad olika program vilka pekas ut explicit i flera av platsannonserna. Utöver detta 

efterfrågas även mer strategiska förmågor som att anpassa det producerade materialet till olika 

målgrupper och kanaler eller driva olika projekt och insatser. Kompetenser inom webbområdet och 
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sociala medier efterfrågas i hög utsträckning och ligger i tiden. Eftersom utvecklingen av ny teknik 

går så fort kan det vara så att det är inom detta område som arbetsplatserna upplever att de har störst 

behov av att komplettera den nuvarande personalstyrkan.

De personliga egenskaperna som efterfrågas illustrerar att den ideala sökande måste kunna 

klara sig själv och ta ansvar för att arbetet hela tiden fortlöper. Samtidigt måste denne även kunna 

samarbeta med andra utan att sätta sin egen prestige i första rummet.

I flera fall efterfrågas dessutom att den sökande har någon koppling till arbetsplatsens 

verksamhetsområde antingen i form av kunskaper om detta, intresse eller värderingar. För ett yrke 

som inte är bundet till någon specifik bransch kan detta vara ett effektivt sätt att begränsa urvalet.

8.2 Hur bidrar modalitet och andra språkliga resurser till att 

realisera absoluta krav respektive önskemål?

Modalitet används som en resurs för att modifiera kravens styrka i en stor del av materialet. Det är 

främst kongruent förpliktelsemodalitet av hög grad som används för att realisera absoluta krav. 

Denna resurs fungerar som ett relativt okomplicerat och tydligt sätt för arbetsgivaren att signalera 

med vilken styrka de efterfrågar olika kvalifikationer. Även modalitetsmetaforer förekom i 

materialet men inte i lika hög utsträckning. I dessa fall visade analysen att det fanns en risk att  

modaliteten inte bidrar till att tydliggöra kravens styrka för den potentielle sökande. I synnerhet när  

modala verb lånades in från andra modalitetsskalor än förpliktelse då ett trevligare tilltal  

konstrueras på bekostnad av tydlighet. Sammantaget kan konstateras att modalitet kan vara en 

effektiv hjälp när det handlar om att skilja på vad som är absoluta krav och önskemål förutsatt att  

det används på ett medvetet sätt av arbetsgivaren.

De andra språkliga resurser som används för att realisera absoluta krav eller önskemål kan i 

stor utsträckning härledas till de två typfall som Helgesson pekade ut. Olika sorters ”inpackad” 

modalitet var det vanligaste sättet att signalera styrka. Denna resurs tillämpades främst för att  

realisera önskemål, vilka då förmedlades med hjälp av relationella processer i en enda sats . Detta 

förmedlar styrka på ett tydligt sätt. Ett relativt vanligt sätt att realisera absoluta krav var att använda 

påståendesatser med finit verb i presens istället för modalitet.

Det faktum att det i så hög utsträckning är absoluta krav som förmedlas och att det främst är 

hög grad av förpliktelsemodalitet, eller konstruktioner som du har, som realiserar dessa säger i sig 

något om hur arbetsgivarnas bild av den ideala arbetssökande informatören/kommunikatören ser ut. 

Den ideala sökande accepterar att denne är hierarkiskt underlägsen arbetsgivaren och är medveten 
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om att den hårda konkurrensen på dagens arbetsmarknad medför höga krav och förväntningar. 

Kanske är det just därför som en prestigelös person efterfrågas.

En annan resurs som används för att förstärka kraven ytterligare är att efterfråga exempelvis 

god stilistisk förmåga, mycket goda kunskaper eller helt enkelt betona att något är viktigt. Analysen 

visade även att punktlistor behövde tydliga rubriker för att signalera styrkan i det listade. I 

platsannonsen från EVRY bidrog rubriker som Personlig kompetens till att det blev svårt att avgöra 

om det var krav eller önskemål som realiserades.

Det faktum att det inte bara är en allmän modelläsare utan en mer precis teoretisk 

konstruktion av en ideal sökande som finns inbyggd i platsannonserna borde tala för att språkliga 

resurser som modalitet skulle användas på ett medvetet sätt för att tydligt signalera vad som är 

absoluta krav respektive önskemål. Detta bekräftas delvis av analysen då de tydliga sätten att 

signalera styrka används mest frekvent. Men det är samtidigt anmärkningsvärt att språkliga resurser 

i flera fall används på ett sätt som försvårar tolkningen för den potentiella sökande, trots att 

tydlighet borde ligga i både arbetsgivarens och den sökandes intresse. 

Sammantaget visar detta på vikten av hur man formulerar sig. Arbetsgivare bör vid 

utformandet av en platsannons fundera över vilka krav som är absoluta och måste uppfyllas av alla 

sökande samt vilka önskemål som kan bidra till att underlätta urvalsprocessen. De bör även fundera 

över om den bild de förmedlar är realistisk och kommer att generera tillräckligt många relevanta  

ansökningar. Kraven och önskemålen bör dessutom signaleras tydligt till den potentiella sökanden 

så att denne kan avgöra om den motsvarar den ideala sökande. Detta blir extra viktigt när man 

vänder sig till en yrkesgrupp med hög språklig medvetenhet.

8.3 Reflektion och förslag på fortsatt forskning

Detta är en kvalitativ undersökning baserad på sex platsannonser. Eftersom ingen arbetsplats, tjänst 

eller platsannons är exakt likadan så är det sannolikt att ett större material med platsannonser  

hämtade från hela landet hade gett ett delvis annorlunda resultat. Med det sagt anser jag ändå att jag  

inom ramen för denna undersökning har analyserat ett material som spänner över många olika 

sektorer och branscher i dagens svenska arbetsliv. Eftersom materialet omfattar tjänster inom en 

ideell stiftelse, en facklig organisation, ett statligt universitet, en myndighet, ett IT-företag samt ett  

privat vårdföretag så torde chansen för ett nyanserat resultat öka. De slutsatser som har presenterats 

visar på tendenser som troligtvis är möjliga att applicera även på ett mer generellt plan.

Den kvalitativa ansatsen har möjliggjort textnära analyser vilka har redovisats på ett sådant 
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sätt att det tydligt framgår såväl var platsannonserna kommer ifrån, hur de är formulerade och hur 

jag har tolkat dem i min analys.

Begreppet den ideala sökande var mycket användbart för att synliggöra konsekvenserna av 

att platsannonserna riktar sig till just en sökande och inte en läsare i allmänhet eftersom den kontext  

som detta medför även påverkar hur modaliteten tolkas.

Det faktum att jag kunde ta avstamp i Helgessons analysmodell har bidragit till att jag har 

lärt mig mer om SFG som metod under arbetsprocessen. Jag anser att modalitet var ett bra redskap 

för att synliggöra skiljelinjen mellan absoluta krav och önskemål. Analysen av processtyper blev 

sekundär främst eftersom de två typfall av kravställande som Helgesson pekat ut täckte in stora 

delar av det undersökta materialet. Dessa typfall som generellt involverar processer användes dock i 

högre utsträckning än olika modalitetsmetaforer i materialet vilket visar att det trots allt var rätt att  

inkludera både den interpersonella och den ideationella metafunktionen i analysmetoden. På grund 

av den här undersökningens omfång är metoden begränsad till ett fåtal analysredskap. Kanske finns 

det ytterligare aspekter som medverkar i konstruktionen av den ideala sökande som hade kunnat 

blottläggas om man använt andra kompletterande analysredskap.

Utifrån en kommunikatörsstudents perspektiv kan den här undersökningens resultat kännas 

lite nedslående eftersom kraven på flerårig yrkeserfarenhet och den gedigna kompetens som 

efterfrågas i dessa platsannonser pekar på ett glapp mellan högskoleexamen och arbetslivet. Därför 

vore det intressant att undersöka hur väl innehållet i olika utbildningar inom kommunikations-

området motsvarar det som arbetsgivarna efterfrågar. Exempelvis så skulle mina resultat kunna 

jämföras med utbildnings- och kursbeskrivningar. Ett sätt skulle kunna vara att utgå från SFG:s 

språkhandlingar och analysera hur det utbildningsinnehåll som högskolorna formulerar som 

erbjudanden till en potentiell student dialogiskt kan relateras till de uppmaningar i form av krav och 

önskemål som förmedlas till den ideala sökande informatören/kommunikatören i platsannonserna.
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