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Abstract 

English title: ”Motivated system technician wanted” A study of the relationship between two 

parts in job advertisements”. 

The purpose of this study is to describe the linguistics of job advertisements. The focus is on 

discursive practice and how the relation between employer and the proposed employee is 

created through the process of communication in job advertisements. The method concists of 

two parts: A critical discourse analysis using the three dimensional model for critical 

discourse analysis by Fairclough and a text analysis inspired by Hellspong & Ledin. 40 job 

advertisements were examined and the analysis revealed that the majority belongs to the 

category traditional job advertisement and a minority uses more than one discourse. The 

linguistic analysis shows elements that increase communication between transmitters and 

receivers.  
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1 Inledning 

Många av oss kommer i kontakt med platsannonser när vi ska söka jobb och därför är det 

viktigt att studera relationen som uppstår i interaktionen mellan ett företag och en 

arbetssökande. En platsannons är ett sätt för ett företag att finna nya medarbetare och 

samtidigt positionera företaget och kommunicera till mottagaren de krav och kvalifikationer 

jobbet kräver. En jobbrekrytering utgår från minst två personer; den som utlyser tjänsten samt 

den som söker den utlysta tjänsten. I den relationen har man olika förväntningar på varandra, 

och dessa förväntningar börjar i och med att rekryteringsprocessen börjar.  

      Genom annonser i tidningar eller på Internet kan man söka nya medarbetare eller önskade 

tjänster. Det finns flera alternativ för ett företag att annonsera, t ex via Arbetsförmedlingen, 

genom Platsjournalen (Arbetsförmedlingens tidning med lediga jobb), fackförbundens 

medlemstidningar, dagstidningar, fackpress, företagens hemsidor osv. Platsannonsen skapar 

en bild av företaget och den som läser en platsannons får en direkt uppfattning om vilka 

personliga kvalifikationer som krävs för jobbet som utannonseras och vilka förväntningar 

arbetsgivaren har på den nya medarbetaren.  

     Vid en rekrytering måste företaget ta ställning till var annonsen ska publiceras. När 

företaget väljer annonsplats måste det göra en bedömning var det är mest troligt att man kan 

nå ut till rätt personer (Bogislaus & Andersson 2007). Företag och offentliga arbetsgivare 

annonserar vanligtvis sina lediga platser i dagstidningar men allt fler annonser syns numera på 

hemsidor och hos rekryteringsföretag på Internet.  

     Nätrekrytering blev vanligt i Sverige i slutet av 1990-talet när Lars Henrik Friis-Molin 

startade hemsidan Universum som kan beskrivas som en databas för studenter som kunde 

använda webbplatsen för att söka arbete (Karlberg 2001). Idag är nätrekrytering ett enkelt sätt 

att få information om lediga jobb och att utannonsera lediga tjänster. Den som söker jobb kan 

ha sin meritförteckning ständigt uppdaterad och på ett mycket enkelt sätt skicka iväg den till 

företag eller rekryteringsföretag. Även för företaget har Internet fördelar eftersom stora delar 

av rekryteringsprocessen kan skötas elektroniskt vilket underlättar och snabbar på processen. 

      Vilket språk som används i platsannonser är inte oväsentligt. Ord påverkar våra känslor 

och attityder och kan användas för att påverka människor runtomkring. Ett företag kanske 

använder ord med positiv klang för att skapa en positiv bild av företaget och dess värderingar. 

Detta kan kopplas till ett dolt syfte som platsannonser kan sägas ha, att marknadsföra 

företaget och positionera sig på marknaden.    
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          I denna undersökning kommer jag att studera språket i platsannonser med fokus på 

relationen mellan sändare och mottagare och hur detta tar sig språkliga uttryck.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att granska platsannonser på Internet ur ett språkligt 

perspektiv med fokus på hur sändaren närmar sig mottagaren i texten. En språklig analys kan 

avtäcka relationen mellan sändare och mottagare i texten och ge kunskap om hur denna 

relation påverkar hur vi uppfattar och förstår texter. Ett delsyfte är att studera intertextualitet i 

de platsannonser som utgör det empiriska materialet, eftersom det också är en faktor som 

påverkar relationen mellan sändare och mottagare.  

      Mina frågeställningar blir således: Genom vilka språkliga handlingar uppstår relationen 

mellan sändare och mottagare? Vilka olika diskurser finns i platsannonstexterna och vilken 

effekt har de för relationen mellan sändare och mottagare? 

1.2 Metod 
Diskursanalytikern Norman Fairclough (1992) beskriver diskurs ”discourse is used in 

linguistics to refer to extended samples of either spoken or written language” (Fairclough 

1992:3) och en kritisk diskursanalys användbar för en konkret analys av texten i social 

interaktion. Inom den kritiska diskursanalysen ses diskursen som en viktig form av social 

praktik och den formar, omformar och speglar sociala strukturer. Man kan, som Fairclough, se 

den kritiska diskursanalysen som en handling där människor kan påverka världen men också 

som en handling som är socialt och historiskt situerad. Jag kommer att använda en del av 

Faircloughs tredimensionella modell som ramverk för min textanalys. Modellen som helhet 

innefattar tre dimensioner: textanalys, diskursiv praktik och social praktik (se figur 1).  
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Figur 1. Faircloughs tredimensionella textmodell (1992) 

 

Textanalysen fokuserar på den formella delen av texten vilket innebär exempelvis grammatik 

och vokabulär. Texten omsluts av den diskursiva praktiken. Den diskursiva nivån innebär 

produktion och konsumtion av texter och koncentrerar sig på textens intertextualitet. 

Textnivån och den diskursiva nivån ligger nära varandra eftersom arbetet med texten och dess 

egenskaper även är ett arbete med produktions- och konsumtionsprocesser. Den tredje och 

sista nivån utgörs av den sociala praktiken och det är också den bredaste nivån eftersom den 

innefattar kommunikativa händelser. Den sociala praktiken sammanbinder de tidigare 

dimensionerna och kopplar också till det omgivande samhället. Varje del av Faircloughs 

analys kan utföras för sig. Jag har valt att fokusera på den textuella och den diskursiva 

praktiken eftersom det material som jag analyserar inte kan ge svar på frågor om den 

övergripande sociala praktiken.  

1.2.1 Interdiskursivitet  

 Fairclough hävdar att diskurs är en del av den sociala praktik som formas av andra sociala 

strukturer. Diskurs förändrar och påverkar men blir också påverkad av andra diskursiva och 

sociala praktiker. Inom den kritiska diskursanalysen är det möjligt att göra en konkret analys 

av språket i texterna i en social interaktion. Syftet med Faircloughs kritiska diskursanalys är 

att bidra till social förändring eftersom den har som uppgift att visa de sociala relationer som 

är asymmetriska när det gäller maktförhållanden. Denna sociala förändring kommer då att 

  SOCIAL PRAKTIK 

  
 DISKURSIV PRAKTIK 

 TEXT 
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skapa mer jämlika förhållanden i kommunikationsprocesserna (Winther Jørgensen & Phillips 

2000).  

      Faircloughs modell kan ses som en analytisk ram som kan användas vid studier av 

kommunikation och de tre dimensionerna kan användas i en konkret diskursanalys av en 

kommunikativ händelse. En analys av den diskursiva praktiken fokuserar hur skribenter 

bygger på diskurser som redan existerar för att skapa en ny text. Den koncentrerar sig också 

på hur mottagaren använder diskurser och genrer för att motta texten och tolka den. 

Fairclough undersöker hur en text bygger på inslag och diskurser från andra texter, det vill 

säga dess intertextualitet. Genom att fokusera på intertextualiteten kan man se förändring av 

diskurser genom de nya konstruktionerna men även genom reproduktion av diskurser. 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet som innefattar de olika diskurser som finns i en 

text. Hög interdiskursivitet innebär att flera diskurser återfinns i en text och detta tyder, enligt 

Fairclough, på att texten är förändringsbenägen. En låg interdiskursivitet däremot tyder på en 

traditionell text (Fairclough 1992).    

       Det är genom diskursiva praktiker som man skapar texter men även mottar och tolkar 

dem. Genom textproduktion och textkonsumtion äger förändring och reproduktion rum, och i 

och med att den diskursiva praktiken reproducerar och förändrar i diskurserna skapar den 

också ojämlika maktförhållanden. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på de diskursiva 

praktiker som konstruerar världsbilder men också på sociala relationer och maktrelationer 

(Fairclough 1992). När man gör en analys av en diskursiv praktik fokuserar man på hur den 

som författat texten har byggt på redan existerande diskurser och genrer för att skapa texten. 

Textmottagaren använder sig också av existerande diskurser och genrer i sin tolkning av 

texten. 

      När diskurser bildas på ett nytt sätt kallas de för kreativa diskursiva praktiker. Fairclough 

(1992) beskriver den kreativa diskursiva praktiken som sådan att den ligger bakom 

interdiskursiviteten och är bunden till sådana sociala förhållanden som främjar förändring. 

1.2.2 Textanalys    

För att kunna göra en mer detaljerad textanalys har jag använt delar av Lennart Hellspong & 

Per Ledins (1997) modell för textanalys som omfattar den textuella strukturen (textens 

uppbyggnad), den ideationella strukturen (sättet som texten konstruerar sitt innehåll) och 

slutligen den interpersonella strukturen (hur texten framför sitt innehåll och i och med det 

skapar en relation till läsaren).  
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      För den här undersökningen är främst den textuella och den interpersonella aspekten 

intressanta eftersom de handlar om textens struktur och hur den samspelar med dess sociala 

dimensioner. Den textuella strukturen består av tre olika nivåer: lexikogrammatik, 

textbindning och komposition och jag fokuserar främst på lexikogrammatiken som behandlar 

det lexikala och det syntaktiska vilket innebär ord, fraser, satser och meningar.  

     Den interpersonella strukturens främsta syfte är att skapa en relation till läsaren och få 

den att fungera i en social situation. För att kunna upprätta en relation mellan sändare och 

mottagare kan man enligt Hellspong & Ledin (1997) använda sig av språkhandlingar, 

attityder och ramar. När vi använder vårt språk utför vi en handling som förändrar en viss 

situation eller ett tillstånd och man kan se språket som medel för vår handling (Hellspong & 

Ledin 1997). Språkhandlingar kan vara positiva eller negativa och kan yttra sig som 

uppmaningar och frågor. Uppmaningar kan uttryckas på olika sätt bland annat genom 

imperativa satser, påståendesatser och med passiv diates. Påståenden är den vanligaste 

språkhandlingen och ett påstående hävdar något. Passiv diates kan användas i en sats där en 

uppmaning utförs som ett påstående men med passiv form av verbet. Oftast utelämnas 

subjektet vilket gör att du-tilltalet försvinner och distans uppstår mellan två parter. Genom att 

sätta verbet i imperativ kan man uppmana någon att handla. Uppmaningar riktas sig mot det 

som kommer i framtiden medan frågor vänder sig till det som varit. 

     Språkhandlingar kan som nämndes ovan vara positiva eller negativa. En positiv 

språkhandling skapar närhet till motparten genom att ge löften, erbjudanden eller beröm. En 

negativ språkhandling däremot gör anspråk på motpartens handlingsfrihet och kan även såra 

eller kränka personen i fråga. Detta gör att en distans kan uppstå mellan sändare och 

mottagare eftersom sändaren försöker styra mottagaren på ett negativt sätt. Men en negativ 

språkhandling behöver inte innebära att mottagaren uppfattar den negativ eftersom de är 

vanligt förekommande i instruktioner (Hellspong & Ledin 1997). 

      Den attityd som deltagarna, i en interaktion, har är av betydelse för deras relation. 

Attityder yttrar sig som värderingar och genom att använda värdeord kan människors 

handlingar påverkas. När man använder värdeord uttrycker man uppskattning, ogillande eller 

avståndstagande. Man skiljer på positiva och negativa värdeord, något Hellspong & Ledin 

benämner plus- och minusord (1997). Plusord är sådana ord som visar uppskattning och 

uttrycker ett positivt ställningstagande, och som kan bekräfta samhörighet vilket förstärker 

relationen mellan sändare och mottagare Minusord står för det negativa vilket innebär 

avståndstagande och ogillande (Hellspong & Ledin 1997). 
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     Ramar syftar på den inre situationen i en text. Viktiga inslag inom ramar är tilltal, omtal, 

närhet och distans (Hellspong & Ledin 1997). Tilltalet blir synligt i och med pronomenbruket 

i texten och är viktigt därför att mottagaren ska placeras i en roll och få en identitet. Med 

tilltalet skapar man kontakt mellan sändare och mottagare, och med rätt tilltal skapas ett 

förtroende. Ett direkt tilltal blir synligt i och med pronomenet ”du”. Med ett du-tilltal riktar 

sig sändaren till mottagaren som individ, och relationen visar närhet och en personlig hållning 

till mottagaren. Uteslutandet av direkt tilltal kan skapa distans. 

      Genom omtal av personer breddas ramen. När det gäller textens jag kan omtalet växla 

mellan andra och tredje person (”du som läser denna text” respektive ”den person som läser 

denna text”). Genom användningen av omtal kan sändaren distansera sig från mottagaren. 

Närhet och distans är viktigt när det gäller den sociala ramen därför att förhållandet mellan 

läsare och skribent blir tydligt (Hellspong & Ledin 1997).  

1.3 Etiska överväganden 
Undersökningsmaterialet är behandlat utifrån Vetenskapsrådets principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Samhällets medlemmar har i detta 

dokument ett skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Principerna är också till för 

att minska möjligheten till negativa konsekvenser för de berörda. De fyra principer som är 

utformade har till syfte att se till att det blir en god avvägning mellan forskningskravet och 

individskyddskravet (vetenskapsrådet.se). I denna studie är konfidentialitetskravet relevant 

eftersom det ligger nära frågan om offentlighet och sekretess: ”Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem ”(Vetenskapsrådet 

2002:12). Jag anser att denna studie inte omfattar användningen av etiskt känsliga uppgifter 

om individer utan om individer som en del i ett större sammanhang d v s företaget de arbetar 

för. Platsannonserna är dessutom publicerade offentligt på Internet och därmed tillgängliga 

för många människor. I studien är därför inte personnamn eller företagsnamn anonymiserade.  

1.4 Material 
Materialet i min undersökning består av 40 platsannonser. För att få en bredd på materialet 

har jag valt 20 platsannonser som utlyser tjänster för chefer och 20 platsannonser som riktar 

sig till andra kategorier av tjänster. Alla 40 platsannonser kan kategoriseras inom 

yrkesområdet IT, alltså arbeten som på ett eller annat sätt innebär hantering av 

informationsteknologi och urvalet skedde slumpmässigt. 
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       Till stor del är det empiriska materialet hämtat från den nätbaserade versionen av 

tidningen Computer Sweden som riktar sig till dem som söker IT-tjänster. Genom Computer 

Sweden fick jag kännedom om andra rekryteringsföretag verksamma på internet som till 

exempel www.stepstone.se, www.jobbet.se och www.chefjobb.se.  

      Förordningen om statliga platsanmälningar 1984:819 innebär att alla företag som har 

lediga befattningar måste anmäla dessa till Arbetsförmedlingen. Jag har därför även hämtat 

mitt material från Arbetsförmedlingens hemsida där uppgifterna om lediga jobb samlas under 

rubriken Platsbanken. En sammanställning av samtliga annonser som ingår i materialet finns i 

bilaga 1. 

      Hemsidor når en stor grupp läsare och tillgängligheten och hur platsannonser är 

formulerade har stor betydelse för den som kommer att söka den utlysta tjänsten vilket är 

anledningen till att jag har valt att hämta mitt material från internet. Att det blev just IT-

branschen beror på att IT är en relativt ny bransch där det har hänt mycket på kort tid och är 

därför intressant i ett studiesyfte. 

1.5 Metod och materialkritik  

De tre nivåerna i Faircloughs tredimensionella modell kan enligt Winther Jørgensen & Philips 

(2000) analyseras var för sig och jag har valt att endast använda den diskursiva nivån i min 

undersökning. Materialet är förhållandevis litet och därför kan inga generaliseringar göras 

men det ger en bild av hur det kan se ut. Undersökningen fokuserar på IT-jobb, där 

platsannonserna är hämtade från Internet och olika nätrekryteringsföretag vilket innebär att 

denna yrkeskategori använder sitt eget medium. 

2 Bakgrund 
Detta avsnitt ger en bakgrund till undersökningen. Avsnitt 2.1 behandlar tidigare studier av 

platsannonser, reklam och IT. Avsnitt 2.2 behandlar maktspråk och 2.3 intertextualitet. 

2.1 Tidigare studier av platsannonser, reklam och IT 
Fokus i den här undersökningen är en språklig analys av platsannonser. I följande kapitel 

beskrivs platsannonsers och reklamens betydelse i media samt hur IT-branschens speciella 

fackspråk har påverkat utformningen av platsannonser. 

http://www.stepstone.se/
http://www.chefjobb.se/
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2.1.1 Platsannonser 

Fairclough har gjort en konkret analys av två platsannonser där han använder sin modell för 

att visa hur diskursiv och social praktik hänger samman (Fairclough 1995). De två 

platsannonserna skiljer sig åt på flera sätt.  Den ena är från ett gammalt brittiskt universitet, 

Newcastle upon Tyne, och den andra från ett nytt universitet, Sheffield City Polytechnic. 

Genom en detaljerad analys av texterna kunde Fairclough kartlägga de sociala relationerna i 

platsannonserna. De två annonserna företräder två olika diskurser som skapar de sociala 

relationerna mellan universiteten och den sökande på olika vis. Undersökningen visade att 

inom den diskursiva praktiken hade Sheffieldannonsen en hög grad av interdiskursivitet 

eftersom olika diskurser är blandade i den annonsen. Sheffielduniversitetet speglar en del av 

konsumtionssamhället, alltså en plats där man kan köpa och sälja produkter. Dess annons står 

för den nya tidens universitet. De polytekniska lärosätena är inriktade på specifika 

arbetsområden och har en tradition med starka förbindelser till näringslivet. Newcastle 

däremot tillhör de mer traditionella universiteten där gränsen mellan universitet och näringsliv 

är mer markant (Fairclough 1995). I Newcastles annons var interdiskursiviteten låg vilket 

tyder på att benägenheten för förändring är liten. 

      Hellspong & Ledin (1997) har gjort en analys av en platsannons med utgångspunkt i den 

textuella strukturen. De undersökte den lexikala nivån och fann att platsannonser oftast är 

nominala vilket innebär att de är informationstäta och mer konstaterande än andra texter. 

Detta gör också annonstexten kompakt. En text blir mer effektfull om längden på meningarna 

växlar. Annonsen domineras av högertunga konstruktioner vilket innebär att de flesta orden 

kommer efter det finita verbet.  Resultatet av Hellspong & Ledins analys av platsannonsen är 

att den inte är påverkad av reklamspråk och inte heller journalistikspråk. Hellspong & Ledin 

menar att detta delvis kan förklaras med att annonsen står i en speciell bilaga för 

platsannonser och behöver därför inte mäta sig med reklamannonser eller nyhetsartiklar. Det 

byråkratiska språket är dominerande i texten eftersom den är fri från reklamens typiska 

diskurs. Trots den slutsats Hellspong & Ledin drar i sin analys av platsannonsen har jag ändå 

valt att undersöka om reklamdiskursen kan framträda i platsannonser. 

      Maria Westlander (1991) fokuserar i sin studie på formuleringar i platsannonser ur ett 

genusperspektiv. Westlander (1991) undersöker i sin uppsats om man kan se ett 

könspreferentiellt språk i platsannonser. Genom att fokusera på yrkesområdet teknik berör 

undersökningen ett mansdominerat yrkesområde och Westlander undersöker om språket i 

dessa platsannonser utgör ett osynligt hinder för kvinnor som söker jobb. Westlander 

presenterar tre kriterier som utgångspunkt för sin analys: arbetsuppgifter, kvalifikationer, 
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kvalifikationsformuleringar samt ”kvinnliga” adjektiv. Resultatet av Westlanders studie visar 

att det genomgående finns en manlig språkdominans i platsannonserna även om graden av 

dominans varierar i de olika undersökta områdena.  

2.1.2 Reklam 

Reklam definieras av Karl Erik Gustafsson (2005) som information som säljer med en tydlig 

avsändare. Avsikten med reklam är enligt Gustafsson oftast att marknadsföra produkter eller 

tjänster för ett specifikt företag med förhoppning att öka försäljningen och därmed också öka 

företagets inkomster. Reklam sprider information om och skapar uppmärksamhet runt tjänster 

eller varor men ska också påverka och ändra människors värderingar och handlingar. För att 

fånga uppmärksamheten och skapa en relation med läsaren används olika diskurser i 

platsannonser. I platsannonser kan man bland annat finna uttryckssätt som påminner om 

reklam och kan därför kategoriseras som reklamdiskurs.  I en reklamdiskurs kan humor, 

ordlekar eller frågor förekomma för att fånga mottagarens uppmärksamhet. 

       Birgitte Mral & Larsåke Larsson (2004) ser reklamen som en ideologisk maktfaktor som 

har stor ekonomisk betydelse. Ofta målar reklamen upp ett problem som måste lösas. 

Problemet kan vara direkt eller indirekt och lösningen är ofta relativt enkel. Reklamen ger 

svaret att produkten är lösningen på problemet och detta presenteras effektivt i en 

reklamannons (Mral & Larsson 2004). Avsändaren är alltid ett företag och mottagaren en 

konsument. Reklamen påverkar både vårt sociala och vårt kulturella liv. Reklambranschen har 

stor ekonomisk betydelse och är även en ideologisk maktfaktor och fyller därför en viktig 

funktion för företag (Mral & Larsson 2004). 

      En avhandling om reklamspråk (Korpus 2008) belyser den svenska reklambranschens 

utveckling. Fokus är på hur reklamannonsers språk, bild, och layout är konstruerade. Korpus 

har två huvudsyften varav det ena är att undersöka vad det är som utmärker annonser språkligt 

samt att hitta förklaringar till varför annonserna har dessa kännetecken. Det andra huvudsyftet 

är att undersöka annonsernas förändring i språk och uppbyggnad ur ett tidsperspektiv. Enligt 

Korpus är det märkbart att reklam på 2000-talet är integrerad i kulturen och samhället. 

Språket i annonserna har genomgått förändringar genom att gå från ett språk som har varit 

påverkat av myndighetsspråket till ett språk som liknar talspråket. Påståenden, frågor och 

utrop och talspråklig stavning är vanligt i reklam och ofta tituleras avsändaren som vi och 

mottagaren som du för att öka närheten. Ordvalen är vardagliga och humor är vanligt 

förekommande. Korpus relaterar vi- och du-situationen och den språkliga humorn till 

”privatlivsdiskursen” (2008:282). Reklamannonser kan beskrivas som en mötesplats för olika 
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diskurser och man har enda från början lånat in andra diskurser i reklamen, visar Korpus 

undersökning. Diskurserna skiftar men Korpus härleder vissa diskurser som journalistikens 

och privatlivets men även vetenskapens och skönlitteraturens.  

      Lars A Boisen (2003)  skriver om reklamkampanjer från 60-talet fram till idag. I början av 

60-talet bröt den kreativa revolutionen ut som förändrade den svenska reklambranschen. 

Enligt Boisen växte reklamen fram ”som en konsekvens av den moderna marknadsekonomin” 

(2003:19). Reklamens syfte, enligt Boisen, är att skapa varumärken där en speciell produkt 

visas upp. Idag används fler och mer sofistikerade metoder för att göra detta och framför allt 

för att nå fram till köparna på bästa möjliga sätt. En hel kommunikationsindustri har vuxit 

fram och Boisens studie bygger på den skapande delen av verksamheten. Boisens syfte med 

studien var att se hur kampanjerna har vuxit fram, vilka processer de har satt igång och hur 

samhället har reagerat. Han studerar även hur reklamen har påverkat kommunikationen 

mellan företag och människor och vad den nya typen av reklam medförde. Studien visar en 

motbild av den stundtals negativa syn på reklam som har debatterats och Boisen (2003) 

antyder att reklam och kommersiell kommunikation kan vara till nytta för mänskligheten.  

 

2.1.3 IT som språk och diskurs 

Olle Josephson (1997) har sammanställt ett tiotal språkvetares artiklar om hur svenska språket 

påverkas av datorer och IT-teknik. Huvudfokus är vad datorerna har för inverkan på språket 

men även språkfrågor diskuteras. Ola Karlsson skriver i sin artikel om engelskans inflytande 

på svenskan och hur den ökade internationaliseringen medför att främmande ord ständigt 

strömmar in. Enligt Karlsson levererar fler områden som t ex teknik och vetenskap, nya ord 

och det går snabbare och snabbare. Karlsson poängterar att det är främst i datavärlden som 

utvecklingen är mest synlig och där råder det även en förvirring inom terminologi som 

Karlsson beskriver på följande sätt ”Etablerade fenomen benämns med olika termer, och 

samma termer skrivs på olika sätt;”(Karlsson 1997:167). I och med att tekniken ständigt 

förnyas lanseras även nya termer och begrepp. Detta skapar enligt Karlsson problem för alla 

de som jobbar med datorer som t ex IT-företag, för översättare men även för den vanliga 

datoranvändaren. De svenska IT-termerna består ofta av engelska låneord, vilket är naturligt 

eftersom många datorprodukter kommer från engelskspråkiga länder. Amerikanska IT-företag 

har normerat språkbruket och flera av de operativsystem som används är engelska. Att de 

instruktioner och handböcker som följer med systemen inte översätts till svenska förklarar 

Karlsson med tidsbrist, vilket leder till att de svenska företagen anammar de främmande 

orden. Dessa direktlån är vanliga idag och i många fall bygger den svenska benämningen på 



                          
    

11 

den engelska och man utvecklar svensk böjning eller försvenskad stavning istället för att 

översätta det. 

      Patrik Hall (2003) gör en analys av den offentliga, IT-politiska diskursen i Sverige.  Hall 

hävdar att Sverige befinner sig i en utvecklingsfas. IT-samhället skapas enligt Hall av 

informationstekniken och utvecklingen och inte av människan själv. Det är för människan 

bara att anpassa sig till utvecklingen och till tekniken. Detta är inget nytt fenomen. 1994 fick 

Sverige en officiell IT-politik i och med att IT-kommissionen bildades. IT-politiken hade stor 

betydelse för alla samhällssektorer och en central betydelse i offentligt material fram till 2000. 

Från 2001 kan man enligt Hall se en minskning i IT-diskursen på central nivå. 2003 lades IT-

kommisionen ned. 

2.2 Maktspråk 
Jan Einarsson (2004) tar upp kopplingar mellan språk och samhälle. Enligt Einarsson är makt 

ett centralt begrepp inom språksociologin eftersom det står för människors eller institutioners 

möjlighet att påverka andra människor.  Makt kan vara en synlig eller dold kraft och man bör 

skilja mellan tydlig maktutövning och dold maktutövning. Ibland är maktutövningen så dold 

att motparten styrs utan att vara medveten om det och det är den typen av maktform som 

enligt Einarsson finns i de flesta sammanhang. Användningen av språket kan vara makt och 

en av språksociologins uppgifter är att diskutera språkets makt och samhällig makt och 

synliggöra relationen mellan dem. Einarsson tar upp begreppet ackommodation som betyder 

anpassning och kopplar det samman med makt. Att i en kommunikation anpassa sig till den 

man kommunicerar med kan göra kommunikationen asymmetrisk eller symmetrisk. Ett 

exempel på hur makt är kopplat med ackommodation är när en försäljare i en 

försäljarsituation ändrar sitt sätt att tilltala kunderna för att närma sig och minska avståndet 

mer än vad kunderna anpassar sig efter försäljaren. Kunden har inte bara det ekonomiska 

övertaget utan har litet eller inget intresse av att närma sig försäljaren. Einarsson tar också upp 

närhet och distans som ett sätt att utöva makt. Med närhet och distans menar Einarsson att hur 

man använder tilltalet är av betydelse för hur maktrelationen mellan överordnad och 

underordnad ser ut. 

      S. Jack Odell (1987) gör en allmän uppskattning av språkvetenskaplig manövrering som 

inkluderar grundläggande dimensioner och fundamentala element av kommunikation med 

tonvikt på vad det betyder att tala om betydelse. Genom förståelsen av de grundläggande 

variabler som bidrar till språklig manövrering kan man styra språket. Odell beskriver i sin 

analys diskurser som informerande, produktiva, avslöjande, välgörande, provokativa och 



                          
    

12 

lönande. Språket har liksom diskurser många funktioner och kan användas till att varna, 

informera, lära, diskutera och ge löften men också missleda, skada, vilseleda, kontrollera och 

manipulera. Odells syfte med analysen är att undersöka en menings betydelse och vad den 

betyder i en kontext. Analysen består av olika delar. Den första delen undersöker när en 

språkhandling i en sats används i en helt annan mening i en annan sats. I den andra delen 

studerar Odell när en språkhandling betyder samma sak i en sats som det gör i en annan sats 

och i den tredje delen när en språkhandling är oklar i en sats för att det kan betyda mer än en 

sak. Enligt Odell finns det en variation av betydelser man använder för att vinna makt över 

andra. Människor kontrollerar varandra genom att använda pengar, titlar, religion och 

demokratiska procedurer. Genom detta manipuleras och kontrolleras människor och kan på 

det viset styras så att de gör det vi vill att de ska göra. Motivationen är känslor som t ex rädsla 

och hat. Människor är inte maskiner som kan programmeras att göra det vi vill att de ska göra, 

hävdar Odell, utan människor behöver bli manipulerade via känslorna. Språket spelar en 

avgörande roll i detta spel, skriver Odell. Vad en person verkligen menar när han eller hon 

använder språket är mer beroende på kontexten än på de ord som uttrycks i meningen (Odell 

1987). 

      En annan tydlig typ av maktutövning, fast på en helt annan språklig arena återfinns i 

skolan (Hultman 1990).  Där förs främst asymmetriska samtal, alltså samtal som styrs av den 

ena parten och motpartens uppgift är att bidra med sådant som anses relevant av den som styr 

samtalet. Hultman har studerat relationen mellan språket, skolan och makten och liksom 

Einarsson tar han upp den öppna respektive dolda makten som utövas. De språkliga 

företeelser som förknippas med språk och makt är framför allt tilltalspronomen och titelbruk 

och användningen av dessa kan göra en relation asymmetrisk: ”Språkets ord är bärare inte 

bara av sakinnehåll utan också av värderingar” (Hultman 1990:53).  

2.3 Intertextualitet 
En text består inte bara av en diskurs utan ofta av flera diskurser. Hellspong & Ledin (1997) 

tar upp fenomenet intertextualitet vilket innebär att alla texter bär spår av andra texter. En 

intertextuell kontext innebär att texten för en dialog med andra texter eftersom den lånar från 

andra texter men även återskapar, omformar och knyter an till andra texter. Hellspong & 

Ledin skiljer på vertikal intertextualitet som innebär att texten bygger på en tradition av äldre 

texter i samma genre, och horisontell intertextualitet som innebär att en text knyter an till 

andra texter i andra genrer. I en platsansökan spelar intertextualitet en stor roll, enligt 

Hellspong & Ledin.  
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       Fairclough (1995) menar att intertextualiteten visar hur texter påverkar varandra. Inter-

diskursivitet är en del av intertextualiteten och interdiskursiviteten fokuserar på de olika 

diskurstyper som används i en text, det vill säga diskursordningen. Fairclough visar hur 

diskurser reproduceras och förändras. Med ett citat från Kristeva ”the insertion of history 

(society) into a text and of this text into history” (Fairclough 1992:102) förklaras 

intertextualitet som ett tecken på social och kulturell förändring och genom att analysera 

intertextualitet och interdiskursivitet kan man få en inblick i den roll diskursen har när det 

gäller sociala förändringsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Fairclough är en av 

nyckelpersonerna när det gäller att föra in intertextualitet i språkvetenskapen. Genom att 

analysera intertextualitet sammanbinder Fairclough den sociala praktiken med 

språkvetenskaplig textanalys.  

3 Analys 
I analysavsnittet behandlas först interdiskursivitet i platsannonser och därefter görs en 

språklig analys. Siffrorna inom parentes i exemplen anger platsannonsens numrering i 

bilagan. 

3.1 Interdiskursivitet – diskurser möts och blandas 

Diskursordningen inom platsannonser kan variera och ibland bygger platsannonser på mer än 

en diskurs. I det här avsnittet studeras platsannonsdiskursen, reklamdiskursen och IT-

diskursen. 

3.1.1 Platsannonsdiskurs 

En platsannons som är uppbyggd enligt vad som fortsättningsvis kallas en traditionell 

platsannonsdiskurs följer en struktur som blir synlig bland annat genom platsannonsens 

återkommande indelning i olika delar. De delar som oftast ingår i en sådan struktur är; titel på 

tjänsten, företagspresentationer och beskrivning av bakgrund och kvalifikationer på den 

tilltänkte jobbsökaren, men även kontaktuppgifter och instruktioner för ansökan. 

       I 37 av de 40 undersökta annonserna finns ovan nämnda delar och de följer även en 

bestämd struktur och kategoriseras därför in i den traditionella platsannonsdiskursen. 3 av 40 

annonser är utformade på ett annat sätt vilket studeras i 3.1.2. 
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1) Titel på tjänsten 

33 av 37 annonser som kategoriseras som traditionell platsannons har titeln för tjänsten som 

rubrik som i exemplet nedan: 

Hej! Vi söker supporttekniker. (7) 

Av de 33 annonserna var det 20 annonser som vänder sig till chefer: 

  Nu söker FordonsData en Teknikchef (chef 4) 

Från företagets sida kan man tänka sig att det är viktigt att informationen till mottagaren är 

enkel och tydlig, därför har de flesta företag valt att ha titeln redan i rubriken.  

     2 av 37 annonser har titeln på jobbet som utlyses i brödtexten: 

För uppdrag hos en av våra kunder, med start omgående, söker vi en ”helpdesk-

person” till 2nd line. (8) 

Vi söker ”systemutvecklare” JAVA/J2EE till vårt Malmökontor. (18) 

Återstående 2 annonser skiljer sig åt därför att de indirekt beskriver befattningen som i 

exemplet nedan: 

  VI SÖKER DIG SOM BRINNER FÖR TEST (3) 

Beskrivningen av befattningen är initialt otydlig, men efter inledningen följer en längre 

brödtext där företaget mer detaljerat beskriver vad befattningen innebär. Nästa exempel har på 

ett liknande sätt en inledning som inte heller den ger direkt information till mottagaren om 

vilken typ av befattning tjänsten innebär: 

  Är du nyutexaminerad och vill arbeta med inbyggda system? (9) 

För att få ytterligare information måste läsaren fortsätta att läsa annonsen, vilket kan vara 

sändarens ambition. 

2) Företagspresentationer 

För att få mottagaren intresserad av annonsen är företagspresentationen viktig. 35 av 37 

undersökta annonser i traditionell platsannonsdiskurs har en företagspresentation. 28 av dessa 

35 annonser har presentationen först i annonsen. 4 av 35 annonser har företagspresentationen 
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sist i annonsen och 3 av 35 annonser har företagspresentationen till höger eller vänster om 

brödtexten. Presentationerna varierar men är ofta kortfattade som i följande exempel: 

Elan är marknadsplatsen för IT-kompetens- ett av världens ledande konsult- och 

bemanningsföretag inom IT. (6) 

2 av de undersökta 37 annonserna har inte någon företagspresentation. Genom att inte ha en 

presentation fråntar sändaren mottagaren chansen att skapa sig en bild av företaget.  

3) Beskrivning av bakgrund och kvalifikationer på den tilltänkte jobbsökaren 

Genom att beskriva befattningen tidigt i annonsen underlättar sändaren för mottagaren som då 

i ett tidigt skede kan avgöra om den utlysta tjänsten är av intresse. En del annonser har enbart 

personliga kvalifikationer beskrivna medan andra annonser har både personliga 

kvalifikationer och krav på utbildning eller examen. Ingen annons har enbart utbildnings- eller 

examenskrav. 

      34 av 37 annonser i kategorin traditionell platsannonsdiskurs har personliga 

kvalifikationer i befattningsbeskrivningen som i exemplet nedan: 

För att kunna göra ett bra jobb krävs stor kommunikativ begåvning och 

erfarenhet av att leda i stora organisationer. Du är synlig och närvarande i ditt 

ledarskap och tycker om att arbeta i och under förändring. Dessutom har du 

inköpserfarenhet av IT-tjänster och givetvis ett stort intresse för heminredning! 

(2) 

Samtliga 20 annonser som utlyser chefsjobb har med personliga kvalifikationer som i 

exemplet som följer: 

 Kunna programmera och kunna webb. Personen i fråga kommer under 

en tid att programmera helt själv och ska inte ha problem med att göra 

det. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i .NET och ASP 3.0 

programmering. Du har också erfarenhet av JavaScript. Dessutom är du 

grymt duktig på Microsoft SQL databaser. 

 Doer i första hand. 

 Ödmjuk som kan ta emot önskemål från personer som kan mindre om 

it, och omvandla dessa önskemål till verkliga funktioner. Detta kräver 

ödmjukhet tillsammans med påhittighet och kunskap. 

 Samarbetsförmåga. Ska kunna samarbeta med produktutvecklare. 

 Självgående och strukturerad. MediaPilot ska växa globalt och IT 

plattformen måste alltid ligga före konkurrenternas. Din uppgift blir att 

realisera detta. 

 Affärsdriven. Ska inte vara en renodlad programmerare som bara 

tänker på sin kodning. Denna person ska kunna se över dessa ettor och 

nollor för att tillsammans med produktutvecklare ta fram nya produkter 

och tjänster. 
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 Erfarenhet. Att denna person har erfarenhet av liknande uppgifter och 

om branschen är än bättre. (chef 18) 

 19 av de 37 undersökta annonserna i traditionell platsannonsdiskurs har en beskrivning med 

både personliga kvalifikationer och krav på utbildning eller examen som i exemplet som 

följer: 

Du har ingenjörsexamen inom Data/IT och vill nu omsätta dina kunskaper i 

praktiken. Arbetet förutsätter att du är en serviceinriktad och handlingskraftig 

person som arbetar snabbt och strukturerat. (6) 

Av 19 annonser med beskrivning av både personliga kvalifikationer och krav på utbildning är 

10 annonser som utlyser chefsjobb: 

Vi söker dig med en väldokumenterad och flera års erfarenhet av liknande 

arbetsuppgifter i en ledarroll. Vi vill att du som söker har högskole- eller 

universitetsutbildning. Att du är en resultatinriktad, affärsmässig person med 

hög integritet utgår vi ifrån. (chef 6) 

 

De personliga kvalifikationerna beskrivs i det övre exemplet du är en serviceinriktad och 

handlingskraftig person som arbetar snabbt och strukturerat och i det nedre exemplet du är 

en resultatinriktad, affärsmässig person med hög integritet utgår vi ifrån. Det övre exemplet 

visar ett utbildningskrav som ingenjör inom Data/IT och det nedre exemplet beskriver 

utbildningskravet tydligt Vi vill att du som söker har högskole- eller universitetsutbildning.   

3.1.2 Reklamdiskurs 

I 3 av 40 undersökta platsannonser är interdiskursiviteten hög och användningen av andra 

diskurser är tydlig. Korpus (2008) beskriver reklamannonsen som en mötesplats för olika 

diskurser. På samma sätt kan man beskriva de tre annonserna i min undersökning som 

innehåller spår av en reklamdiskurs. I dessa platsannonser finns inslag av humor, ordlekar och 

engelska uttryck. Detta gör att det finns vissa likheter med en reklamannons och dessa 

annonser är därför kategoriserade som besläktade med en reklamdiskurs. De drag som 

analyseras är 1) engelska ord och uttryck och 2) ordlekar.  

1) Engelska ord och uttryck 

1 av 3 annonser använder engelska inledningsvis i rubriken: 

Are you Qurius? We are! (12) 
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Qurius står dels för företagets namn, dels för en förvrängning av adjektivet nyfiken. I detta 

sammanhang är det troligt att engelskan används för att företaget ska kunna konstruera en 

ordlek med företagsnamnet. I flera annonser förekommer dock engelska i form av namn på 

produkter och tjänster men kategoriseras då inte in under reklamdiskursen. 

2) Ordlekar 

3 av 3 annonser använder en ordlek som i exemplet ovan Are you Qurius? We are. I exemplet 

som följer förekommer ordet JAVA, som kan syfta på kaffe eller ett objektorienterat 

programspråk för programmering: 

JAVA-sugen? (13) 

Vid en första anblick kan man tolka det som om det vore reklam för kaffe eftersom java-

sugen skulle kunna betyda kaffe-sugen. Platsannonsen anspelar på reklamdiskursen för att 

fånga uppmärksamheten hos mottagaren, men med den talspråkliga attityden även för att 

skapa en relation med mottagaren. Annonsen fortsätter: 

Slå dig ner med en kopp kaffe. (13) 

Textens funktion är fortfarande inte helt klar eftersom kaffetermer fortfarande används. Det är 

först efter nästa sats som det blir tydligt att det är en platsannons eftersom det beskrivs en 

jobbprocess: 

Starta Eclipse. Koppla upp dig på databasen och utmana dina kunskaper i 

JAVA. (13) 

Språket är fortfarande talspråkligt och kamratligt även om sändaren nu har övergått i att 

beskriva arbetet som utlyses i platsannonsen. 

      Följande exempel visar rubriken i en platsannons där rubrikens position är i mitten av 

annonsen: 

VI SÖKER DIG SOM BRINNER FÖR TEST! (3) 

Annonsen följer inte strukturen för den traditionella platsannonsen och har även en rubrik som 

kan antyda en reklamdiskurs. Sändaren använder ett starkt ord brinner för att fånga 

mottagarens uppmärksamhet. Hade sändaren istället använt orden är intresserad hade inte 

rubriken varit lika effektfull. 

     Ingen av de 3 undersökta annonserna är annonser som utlyser chefstjänster. 
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3.1.3 IT-diskurs 

Genom att använda fackspråk i arbetsbeskrivningen och kvalifikationerna på den tilltänkte 

jobbsökaren kan sändaren locka till sig sökande till tjänsten men även stänga ute de personer 

som inte har erfarenhet inom området och därför inte bör söka tjänsten. Platsannonserna 

kategoriseras in under IT-diskursen genom användningen av IT-terminologi i beskrivningen 

av den tilltänkte jobbsökaren eller i befattningsbeskrivningen. 32 av de undersökta 40 

annonserna använder IT-terminologi. I detta avsnitt kommer jag att ta upp 1) IT-diskurs i 

beskrivningen av den tilltänkte jobbsökaren, och 2) IT-diskurs i befattningsbeskrivningen. 

 

1) IT-diskurs i beskrivningen av den tilltänkte jobbsökaren 

19 av 32 undersökta annonser som använder IT-terminologi har det i beskrivningen av 

kvalifikationer av den tilltänkte jobbsökaren som i exemplet som följer: 

                         Vi söker dig som: 

Har en klar och tydlig ambition att lära dig mer om utveckling av inbyggda 

system. 

Är nyutexaminerad högskoleingenjör/civilingenjör 

Har kunskap i C7C ++ /J2ME (9) 

 

Qurius Sweden, fd Ibitec söker utvecklare till respektive region inom vårt team 

Microsoft Solutions. Du har ett eller några års erfarenhet och brinner för 

systemutveckling. Du vill utvecklas i teknikens framkant och arbetar idag med 

någon av teknikerna WSS 3.0/ MOSS, .NET, ASP .NET 2.0, SOA eller BI, 

Microsoft Team Foundation, Scrum eller RUP. (12) 

IT-terminologin syns tydligt i de två ovanstående exemplen i och med förkortningar som 

C7C++/J2ME, WSS 3.0, NET, ASP.NET 2.0, SOA, BI . Förkortningarna använder ett språk 

som bara den invigde förstår och exkluderar dem som inte bör söka tjänsten. 

13 av 19 annonser vänder sig till chefer, som exemplet som följer: 

God kunskap om Microsoft plattform och produkter som MOSS, BizTalk, 

Performance Point med flera. God kunskap om SOA, SOI. (chef 3) 

Majoriteten av annonserna som använder IT-terminologi i beskrivningen av kvalifikationerna 

är annonser som utlyser chefsjobb. 
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2) IT-diskurs i befattningsbeskrivningen. 

19 av 32 annonser som använder IT-terminolog har det i befattningsbeskrivningen. I exemplet 

nedan visas hur detta kan se ut: 

Våra lösningar är utvecklade i en objektorienterad Microsoft-miljö med .Net, C# 

och C++.(10) 

2 av 19 annonser som har IT-terminologi i befattningsbeskrivningen är annonser som utlyser 

jobb på chefsnivå som visas i exemplet nedan: 

Vi söker dig som är en öppen och driven ledare. Du som vill arbeta med ett 

kunnigt, erfaret och spännande gäng arbetskamrater. Du som vill arbeta 

självständigt med kontinuerlig möjlighet till insyn i och påverkan av 

verksamheter. Avdelningen ansvarar för applikationsdrift i IBMz/OS-miljö 

främst för kunden TeliaSonera Sverige AB. (chef 20) 

Genom att implementera IT-diskursen i platsannonsen får sändaren chansen att i förväggallra 

ut de som inte besitter de kunskaper som företaget kräver.  

3.2 Språket som skapare av närhet eller distans 
I detta avsnitt studeras platsannonserna utifrån explicita språklighandlingar för att undersöka 

om det förekommer en strategi som påverkar relationen mellan sändare och mottagare. 

      I 3.2.1 studeras språkhandlingar med fokus på uppmaningar från sändaren, positiva och 

negativa språkhandlingar och artighetsmarkörer som sändaren använder. I 3.2.2 studeras den 

attityd deltagarna i en interaktion har som är av betydelse för deras relation. Attityder yttrar 

sig som värderingar och genom att använda värdeord kan människors handlingar påverkas. 

När man använder värdeord uttrycker man uppskattning, ogillande eller avståndstagande. 

Man skiljer på positiva och negativa värdeord, något Hellspong & Ledin benämner plus- och 

minusord (1997). Plusord är sådana ord som visar uppskattning och uttrycker ett positivt 

ställningstagande, och som kan bekräfta samhörighet vilket förstärker relationen mellan 

sändare och mottagare. Vidare studeras i 3.2.3 ramar som syftar på den inre situationen i en 

text. Viktiga inslag inom ramar är tilltal och omtal (Hellspong & Ledin 1997). Tilltalet blir 

synligt i och med pronomenbruket i texten och är viktigt därför att mottagaren ska placeras i 

en roll och få en identitet. Slutligen i 3.2.4 studeras den närhet och distans som uppstår 

mellan sändare och mottagare. 
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3.2.1 Språkhandlingar skapar relation 

Språkhandlingar är viktiga när det gäller skapandet av sociala relationer. Man kan använda sig 

av språkhandlingar för att upprätta en relation mellan sändare och mottagare (jfr Hellspong & 

Ledin 1997). I detta avsnitt studeras 1) Uppmaningar i den del av platsannonsen där 

jobbsökaren uppmanas att skicka in sin ansökan. I 2) Artighetsmarkörer undersöks de ord 

som används för att göra tilltalet mjukare och i 3) Löften studeras språkhandlingar som kan 

uppfattas som positiva.  

1)  Uppmaningar 

I följande avsnitt ligger fokus på imperativa satser som uttrycker uppmaningar, 

påståendesatser med presensform, satser med hjälpverb och verb i infinitiv och satser med 

passiv diates. 

       I 9 av 40 av de undersökta annonserna används imperativ form när läsaren uppmanas 

söka en tjänst: 

Läs mer om tjänsten och ansök  på WWW.IKEA.se/jobb (2) 

Skicka gärna din ansökan till oss via e-mail: forsakring@softronic.se (10) 

Ansök genom att klicka på ”Sök detta jobb”-knappen ovan! (5) 

Skicka en kortfattad ansökan till Nicklas Froborg (18) 

 3 av 9 annonser som använder imperativ form är annonser som riktar sig till chefer som i 

exemplet som följer: 

Sök tjänsten på www.sogeti.se/jobb (chef 11) 

I 16 av 40 annonser används påståenden med presensform av verbet när jobbsökaren 

uppmanas skicka in en ansökan. Följande exempel använder presens:  

Din ansökan med meritförteckning behöver vi senast den 29 februari. (4) 

Av 16 annonser som använder påståenden med presensform är 11 annonser som utlyser 

chefsjobb som i exemplen nedan: 

Du skickar din ansökan senast 15/2. (chef 3) 

Du ansöker tjänsten via registrerad eller bifogad CV på www.elanit.se 

alternativt via mail till elan@elanit.se (chef 6) 

http://www.ikea.se/jobb
http://www.elanit.se/
mailto:elan@elanit.se
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4 av 40 annonser använder konstruktionen Vi vill ha som visas i exemplen som följer: 

  Vi vill ha din ansökan senast 22 februari. (chef 9) 

2 av 4 annonser som använder ovanstående konstruktion är annonser som utlyser chefsjobb.  

      3 av 40 annonser använder passiv form av verbet och utelämnar subjektet som i exemplen 

som följer: 

Ansökan- och din CV sändes vänligen, märkt ” Karlskrona” till Håkan 

Angelström på e-post: haka.angelstrom@xpeedio.se (7) 

Ansökan skickas till: job.south@cybercomgroup.com (9) 

Ingen av de 3 annonserna är annonser som utlyser chefsjobb. Det innebär att uppmaningar 

som utesluter subjekt och därför ökar distansen inte verkar förekomma i utlysningen av 

chefsjobb. 

I 32 av de undersökta 40 annonserna används någon form av uppmaning till den tilltänkte 

jobbsökaren i delen som ger information om hur man ansöker tjänsten.  

2) Artighetsmarkörer 

18 av 40 annonser använder sig av ord som välkommen, vänligen och gärna för att göra 

tilltalet i platsannonserna mjukare. Exemplen nedan visar artighetsmarkörer i delen där jobb-

sökaren uppmanas skicka in sin ansökan: 

Välkommen med din ansökan genom att klicka på ”Sök detta jobb”-knappen 

ovan. (20) 

Skicka gärna din ansökan till oss via e-mail: företagsnamn.se (10) 

Ansökan och din CV sändes vänligen, märkt ”Karlskrona” till Förnamn 

efternamn på e-post: förnamn2efternamn.se (7) 

Genom användningen av ord som vänligen och skicka gärna mildras instruktionen. 

Artighetsmarkören i exemplen ovan kombineras med verb i imperativ, presens och passiv 

diates.  

    I exemplen som följer visas hur sändaren försöker göra tilltalet mjukare i andra delar av 

platsannonsen:  

   Om du trivs och har lyckats med liknande uppdrag vill vi gärna att du söker dig  

                                                     till oss. (chef 17)             

mailto:haka.angelstrom@xpeedio.se
mailto:job.south@cybercomgroup.com
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För frågor var vänlig och kontakta Kontorschef Johan Edlund Tlf 0761 18 15 

69. (1) 

För övriga frågor är du välkommen att kontakta Denise Nilson på 031-708 67 

87. (6) 

Då rekrytering sker löpande ser vi gärna din ansökan snarast. (7) 

Användningen av artighetsmarkörer skapar närhet mellan sändare och mottagare. I och med 

användningen av artighetsmarkörer kan man anta att sändaren försöker upprätta en personlig 

relation till mottagaren.  

3) Löften 

Positiva språkhandlingar skapar närhet till den andra parten t ex genom uppskattning och 

löften om förmåner (Hellspong & Ledin 1997). Positiva språkhandlingar i platsannonser 

utgörs främst av löften om vad som väntar den som söker det utannonserade jobbet. 

     I 16 av 40 annonser som innehåller löften är positiva språkhandlingar tydliga. Nedan följer 

några exempel: 

Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete där du får stora möjligheter att 

påverka företagets fortsatta teknikutveckling (16) 

Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb där du får jobba med den 

senaste tekniken och verktygen. Här finns goda möjligheter till 

kompetensutveckling och karriär.(11) 

Det här är en bra chans för dig som vill hamna i en spännande miljö med goda 

utvecklingsmöjligheter. (18) 

Biner Consulting är en arbetsplats fylld med utmaningar och möjligheter. (4) 

Vi på Elan hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina 

behov och önskemål. Genom varierande uppdrag kan du bygga upp ett stort 

kontaktnät och få mycket erfarenheter på kort tid. Genom att utnyttja vårt 

kontaktnät får du möjlighet att komma in på tjänster som inte kommer ut på den 

öppna marknaden. (6) 

I januari drar vi igång i fina lokaler i Michano Business Center. (7) 

Vi som jobbar här strävar efter att ha balans i livet, kul på jobbet och utmanande 

arbetsuppgifter. (20) 
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Löftet som positiv språkhandling inbegriper vad arbetsplatsen har att erbjuda när det gäller 

arbetsuppgifter; självständigt och varierat arbete, utmanande arbetsuppgifter, arbetsmiljö; i 

en spännande miljö med goda utvecklingsmöjligheter, fina lokaler och vad jobbet kan leda till 

både privat och i arbetslivet; balans i livet, forma din framtid utifrån din kompetens samt dina 

behov och önskemål, bygga upp ett stort kontaktnät och få mycket erfarenheter på kort tid. 

5 av 16 annonser som innehåller löften var annonser som riktar sig till chefer som i exemplen 

som följer:  

IT-enheten på White Label Insurance omfattar ca 8 personer, vilket innebär att 

vi kan erbjuda ett mångsidigt och varierande arbete. (chef 1) 

Erbjudande: 

 Nyckelroll – karriär inom Qurius 

 Frihet under ansvar 

 Personlig utveckling 

 Marknadsmässig lön och provisionsmöjligheter (chef 3) 

Vi sitter mitt i stan i trevliga lokaler på Vasagatan 12 med mycket goda 

kommunikationsmöjligheter. (chef 6) 

I de undersökta platsannonserna förekommer endast positiva språkhandlingar. En negativ 

språkhandling kan såra eller kränka personen i fråga och detta gör att en distans kan uppstå 

mellan sändare och mottagare. I en platsannons används de positiva språkhandlingarna för att 

skapa närhet mellan sändare och mottagare. 

3.2.2 Attityd: Värdeord 

Attityder yttrar sig som värderingar och genom att använda värdeord kan människors 

handlingar påverkas. När man använder värdeord uttrycker man uppskattning, ogillande eller 

avståndstagande. Attityder bygger på tidigare erfarenheter är därför öppna för förändring och 

kan hela tiden skapas och omskapas. Attityden till andra har stor betydelse för hur en relation 

kan se ut mellan två parter eftersom det kan få oss positivt eller negativt inställda. Ett sätt att 

visa sin attityd är att använda sig av värderingar. För att få en bild av sändarens och 

mottagarens relation studeras i Värdeord i företagspresentationer och i beskrivningen av 

kvalifikationerna hos den tilltänkte jobbsökaren.  
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Värdeord 

Värdeord är ord som uttrycker positivt ställningstagande och genom att använda värdeord 

påverkas handlingar och inställningar hos människor. Hellspong & Ledin (1997) skiljer på två 

typer av värdeord, plusord och minusord. Plusord uttrycker gillande och uppskattning och 

exempel på plusord kan vara samspelt. Minusord uttrycker snarare ogillande och 

avståndstagande som t ex egensinnig (Hellspong & Ledin 1997). I platsannonserna är 

plusorden i majoritet, vilket är rimligt eftersom sändaren strävar efter att upprätta en positiv 

relation med mottagaren, men det förekommer även ord som kan tolkas som minusord. I det 

här avsnittet undersöks plusord i företagspresentationer och i beskrivningen av kvalifikationer 

av den tilltänkte jobbsökaren men även de ord som i en platsannons kan tolkas som minusord. 

       I de annonser som har en företagspresentation (totalt 35 stycken) används plusord i 

samtliga. Sändaren vill framstå som positiv och orden som används i företagets presentation 

är positivt laddade. Varje företag använder en specifik vokabulär som står för det företag 

sändaren representerar vilket innebär att plusorden i företagspresentationerna varierar som 

visas i exemplen nedan:  

Marknaden är relativt omogen och det finns därför en given plats för en hungrig 

och expansiv aktör som MediaPilot (chef 18) 

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, 

Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med visionen att skapa 

en bättre och tryggare vardag.(chef 7) 

Sogeti expanderar kraftigt. (chef11) 

Sveriges femte mest attraktiva arbetsgivare (chef 10) 

Biner är ett ungt och dynamiskt företag, verksamt i en spännande och 

framåtskridande bransch. (4) 

I 4 av 35 annonser som har företagspresentation förekommer beskrivningar som i exemplen 

nedan där företagen lyfter fram sin globala position: 

Elan är marknadsplatsen för IT-kompetens- ett av världens ledande konsult och 

bemanningsföretag inom IT. (6) 

IKEA IT är en global organisation som bland annat stödjer IKEA koncernen 

med affärslösningar, service och support. (2) 

2 av de 4 annonserna som lyfter fram sin globala position är chefsannonser som i exemplen 

som följer: 
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Storck Sverige AB är ett dotterbolag till August Storck KG – världens största 

producent av konfektyrprodukter. (chef 15) 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. (chef 10) 

I 9 av 35 annonser som använder företagspresentation kan man i företagsprofilen finna ordet 

ledande eller största som i exemplen som följer nedan: 

  Företagsnamn är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag inom IT. (8) 

Vi är med 950 anställda och kontor på 25 orter ett av Sveriges största 

konsultföretag inom avancerad teknikutveckling. (20) 

2 av 9 annonser som använder ord som ledande eller största är annonser som utlyser 

chefsjobb:   

Poståkeriet Sverige AB är ett dotterbolag till Posten Logistik och är ett av          

Nordens största åkerier med 2300 fordon och 3700 anställda. (chef 17) 

FordonsData är marknadsledande inom fordonsåterförsäljarsystem. (chef 4) 

 I 34 av 40 annonser beskrivs kvalifikationerna på dem som söker jobbet med hjälp av 

plusord, oftast adjektiv. De adjektiv som förekommer i beskrivningen av jobbsökarens 

kvalifikationer är listade i tabellerna som följer. I tabell 1 nedan visas andel plusord i icke 

chefsannonser uträknat i procent: 

Tabell 1. Plusord räknat i andel procent inom kategorin icke chefspositioner   

__________________________________________________________ 

Plusord   Andel i procent  

driven           10 

noggrann           10 

engagerad             6 

flexibel             6 

utåtriktad             6 

analytisk             3 

målinriktad             3 

nyfiken             3 

serviceinriktad            3 

strukturerad             3 

_____________________________________________________________ 



                          
    

26 

Driven och noggrann är de adjektiv som används mest i beskrivningen av kvalifikationer för 

den tilltänkte jobbsökaren i annonser som inte utlyser chefsjobb. I tabell 2 nedan visas de 

främst förekommande plusorden i annonser som utlyser chefsjobb. 

Tabell 2. Plusord räknat i andel procent inom kategorin annonser som riktar sig till chefer  

____________________________________________________________ 

Plusord   Andel i procent (av 100%) 

Driven   10 

Affärsorienterad, Affärsmässig   8 

Strukturerad     7 

Självgående     5 

Flexibel     3 

Självständig     3 

Uthållig     3 

Utåtriktad     3 

Analytisk     2 

Ansvarstagande    2 

Engagerad     2 

Förtroendeingivande    2 

Initiativrik     2 

Kommunikativ    2 

Lyhörd     2 

Naturlig     2 

Rak     2 

Tydlig     2 

Visionär     2 

____________________________________________________________ 

 

Även bland chefsjobben som utlyses är driven oftast förekommande. Som nummer två 

kommer affärsorienterad och affärsmässig i chefsannonserna vilket kan jämföras med 

engagerad, flexibel och utåtriktad i annonser som vänder sig till andra än presumtiva chefer. 

Plusorden är dubbelt så många och mer varierande i de annonser som utlyser chefsjobb vilket 

framgår av tabellerna. 

      Till plusorden knyts det ibland andra plusord. Det förekommer i form av satser med 

verbkonstruktion som i exemplet som följer: 
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Du är en driven person som vill utvecklas inom kvalitets- och testområdet. Du  

är naturligt engagerad och har en jordnära attityd, med ambition att alltid ge 

det där lilla extra som gör att du skiljer dig från mängden. (3) 

 

I 3 av 34 annonser som använder plusord används formuleringar med verbet brinna eller 

brinner som visas i följande exempel: 

Du ska liksom vi brinna för att hjälpa andra och snabbt kunna identifiera 

problem för att på kortast möjliga tid komma fram till bra och enkla lösningar. 

(7) 

Du kan snabbt ta dig in på nya områden och du gillar att lära dig nya saker samt 

brinner för systemintegration. (11) 

Samtliga tre exempel är från annonser som inte utlyser chefsjobb. 

      16 av 34 annonser som använder plusord utrycker önskemål om språkkunskaper i 

engelska som i exemplen nedan: 

 

Goda kunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt är ett krav, samt goda 

kunskaper inom nordiska språk. (chef 9) 

   

9 av 16 annonser som uttrycker önskemål om språkkunskaper är annonser som utlyser 

chefsjobb. 

         8 av 34 undersökta annonser med beskrivningar av jobbsökarens kvalifikationer har ord 

som kan tolkas som minusord. I 5 av 34 annonser använder sändaren bör i beskrivningen av 

den tilltänkte jobbsökarens kvalifikationer som i exemplet som följer: 

För att trivas hos oss bör du gilla att ta eget ansvar, vara drivande och 

framförallt sätta våra kunder i fokus. (7) 

3 av 5 annonser är annonser som utlyser chefsjobb: 

Du bör även vara lyhörd för nya användningar och teknikinriktningar inom det 

område. (chef 14) 

Bör kan tolkas som ett minusord eftersom det signalerar en attityd från sändaren som kan 

påverka hur mottagaren uppfattar kontexten. Skall ha kan också tolkas som minusord 

eftersom sändaren beordrar mottagaren att göra något genom den byråkratiska formen skall. 

Skall ha förekommer i 3 av de undersökta annonserna och samtliga 3 är annonser som utlyser 

chefsjobb som i exemplet nedan: 
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Du skall ha analytisk förmåga, god förståelse för försäljning och god 

presentationsteknik. (chef 8) 

Krav förekommer i 2 annonser och tolkas in under minusord eftersom mottagaren kräver 

något från mottagaren som i exemplen som följer: 

  Tillgång till bil samt körkort är ett krav. (chef 16) 

  Ytterligare ett krav är att du har körkort och egen bil. (6) 

När sändaren kräver något från mottagaren uppstår en maktsituation där sändaren är i 

överläge. 

3.2.3 Ramar: Tilltal och omtal 

Hur annonsen placerar sig i ett socialt sammanhang påverkar mottagarens förutsättning att 

förstå annonsen. Det är mottagarens uppgift att förstå både det explicita och det implicita i 

annonsen. Det som Hellspong & Ledin (1997) kallar för ram kan påverka hur mottagaren, i 

det här fallet läsaren av platsannonsen, uppfattar kontexten. I analys av tilltal och omtal visas 

hur dessa används för att öka eller minska distansen i annonserna och på så sätt upprättar en 

relation mellan sändare och mottagare. 

Tilltal och omtal  

Genom att använda ett direkt tilltal upprättas en relation till läsaren. I platsannonserna 

används ett direkt tilltal och det är synligt i och med pronomenet du. I följande avsnitt 

studeras arbetsbeskrivning och kvalifikationer.  

      I 37 av 40 annonser används du som tilltal som visas i exemplet nedan: 

  Du har mycket god erfarenhet av webb-baserad produkt/tjänsteutveckling 

  Du har dokumenterad teknisk förståelse och kunskap inom området 

Du är strukturerad och noggrann 

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift (14) 

 

I 3 av 40 annonser används opersonliga konstruktioner se exemplet som följer: 

Grundläggande meriter för denna tjänst är: 

  Relevant eftergymnasal IT utbildning 

  Erfarenhet av objektorienterad systemutveckling i Microsoft-miljö 
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  Erfarenhet av utveckling av administrativa tjänster (10) 

När du utelämnas upprättas inte en personlig relation mellan sändare och mottagare. Detta gör 

att distans uppstår. 

I 2 annonser som utlyser chefsjobb saknas subjektet och meningen är ofullständig som visas i 

exemplet nedan:  

Har teknisk bakgrund som utvecklare, arkitekt och/eller projektledare. Har 

tidigare arbetat som säljare, säljchef, account manager eller liknande. (chef 2) 

Genom denna konstruktion skapas distans i annonsen. I samma annons används omtal när den 

tilltänkte jobbsökaren omtalas med säljchefen som exemplet visar nedan: 

Säljchefen får själv vara med och i hög grad styra vilka områden och koncept 

som Qurius ska satsa på i ett längre perspektiv. (chef 2) 

När personligt pronomen som t ex du används tillsammans med vi blir avståndet i relationen 

kortare och visar på närhet. 31 av 40 annonser använder vi som visas i exemplet nedan: 

Vi tror att Du antingen har en högskoleutbildning (5) 

Versalerna i Vi och Du kan ses som artighetsmarkörer eftersom det ger att respektfullt tilltal. 

9 av 40 annonser använder inte vi och 8 av dessa 9 annonser är chefsannonser. Detta innebär 

att sändaren inte är lika tydlig i texten. När sändaren inte syns i texten kan relationen bli 

asymmetrisk. 

3.2.4 Närhet och distans 

Flera av annonserna har drag som verkar närhetskapande och inom den sociala ramen är 

närhet och distans viktigt. När sändaren i texten använder ett du-tilltal blir närheten som 

störst. Imperativformen är oftast det mest direkta sättet att uttrycka en anvisning på och i 

exemplet nedan är det kombinerat med ett du-tilltal: 

Koppla upp dig på databasen och utmana dina kunskaper i Java. (7) 

 I följande exempel utförs anvisningen i passiv form:   

Ansökan- och din CV sändes vänligen, märkt ”Karlskrona”, till Håkan 

Angelström på e-post: hakan.angelstrom@xpeedio.se. (7) 

Ordet sändes visar på en handling och mottagaren kan förstå anvisningen. Däremot har den en 

arkaisk form vilket bidrar till distans i annonsen. Endast i 3 av 40 annonser förekommer 

mailto:hakan.angelstrom@xpeedio.se


                          
    

30 

passiva verb och då i den delen där jobbsökaren uppmanas söka jobbet. I övrigt förekommer 

aktiv form av verbet som i exemplet nedan: 

Du söker tjänsten via Dfind.se.(17) 

När den aktiva formen används minskar distansen i texten. 

 

 I 3 av 40 annonser används omtal som man kan se i exemplet som följer: 

Vi söker en person som kan vara den som skapar affärsmöjligheter och driver 

dem till avtal med kund. (chef 3) 

Omtalet en person ökar distansen mellan sändare och mottagare. Genom olika språkliga 

handlingar som visas ovan kan en text skifta från närhet till distans. Flertalet platsannonser 

har flera olika typer av språkliga handlingar som gör att avståndet mellan sändare och 

mottagare minskar. Det finns dock en minoritet av platsannonserna som har språkliga 

handlingar som till synes ökar distansen. 

4 Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur sändaren närmar sig mottagaren i 

platsannonser. För att kunna göra det undersökte jag hur platsannonser bygger på diskurser 

från andra texter och gjorde även en språklig analys med fokus på hur relationen mellan 

sändare och mottagare tar sig språkliga uttryck. 
      Tidigare forskning om platsannonser visar att språket i texterna varierar beroende på om 

platsannonsen bygger på andra diskurser. Forskning inom reklamdiskursen visar att språket 

som används inom den diskursen påminner om talspråket och använder sig av ordspråk, 

ordlekar och humor. IT-diskursen består ofta av engelska låneord och direktlån är vanligt 

vilket innebär att man utvecklar försvenskad böjning och svensk böjning på de inlånade 

orden. En minoritet av de 40 platsannonser som jag har undersökt bygger på andra diskurser 

vilket innebär att de har ett mer varierat språk medan IT-diskursen blir tydlig i beskrivningen 

av jobbsökaren samt i arbetsbeskrivningen. 

          En begränsning i undersökningen som kan påverka resultatet kan vara valet av IT-

branschen som yrkesdomän och att platsannonserna är hämtade från bestämda hemsidor på 

Internet. En annan begränsning som kan förknippas med ett problem när det gäller rekrytering 

över Internet är att långt ifrån alla har tillgång till Internet vilket skulle kunna innebära att 

vissa grupper blir exkluderade.  
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     Odell (1987) beskriver i sin analys diskurser som informerande, produktiva, avslöjande, 

välgörande, provokativa och lönande. En minoritet av platsannonserna har fler än en diskurs 

och visar tecken på en hög interdiskursivitet. Hög interdiskursivitet innebär att flera diskurser 

återfinns i en text och detta tyder på att texten är förändringsbenägen. Det är när man 

analyserar interdiskursiviteten som man kan få en inblick i den roll diskursen har när det 

gäller förändringsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). När diskurser bildas på ett 

nytt sätt kallas de för kreativa diskursiva praktiker (Fairclough 1992). Fairclough (1995) fann 

i sin undersökning av två platsannonser att annonsen från det nya universitetet hade en hög 

grad av interdiskursivitet. Fairclough beskriver den kreativa diskursiva praktiken som sådan 

att den ligger bakom interdiskursiviteten och är bunden till sådana sociala förhållanden som 

främjar förändring. Trots att vi lever på 2000-talet fann jag att majoriteten av platsannonserna 

kan kategoriseras som traditionella vilket innebär att de har en låg interdiskursivitet. 

Faircloughs (1995) undersökning av en platsannons från ett traditionellt universitet tyder 

också på låg interdiskursivitet och därmed en låg benägenheten för förändring.  De tre 

annonser som har en hög interdiskursivitet innehåller uttryck, ordlekar och till viss del 

talspråklighet som kan kopplas till språket i dagens samhälle. Gustafsson (2005) beskriver 

reklamdiskursen som sådan att den innehåller humor och ordlekar vilket stämmer på de tre 

annonser som utpekar sig som annonser med hög interdiskursivitet i mitt material. Av de 3 

annonser som visar spår av interdiskursivitet är det ingen annons som utlyser chefsjobb. Ett 

språk är ständigt i förändring och om några år har dessa ordlekar och uttryck förmodligen 

bytts ut. Om förändringar uteblir hävdar Fairclough att maktförhållandet i en text stärks. I 

majoriteten av platsannonserna kan man inte se någon förändring utan de hör till traditionella 

platsannonser vilket också innebär att ett visst språk används och de är uppbyggda på ett 

liknande sätt. Detta skulle då kunna vara ett sätt för sändaren att stärka maktförhållandet 

enligt Faircloughs teori. Majoriteten av platsannonserna kan räknas till kategorin traditionella 

platsannonser och resultatet visar att i de traditionella platsannonserna är interdiskursiviteten 

låg. Låg interdiskursivitet tyder enligt Fairclough (1992) på en traditionell text.  Jag drar 

slutsatsen att de företag som utlyser en tjänst i det här materialet håller fast vid en mer 

traditionell typ av annons där vissa delar som t ex företagspresentation, 

befattningsbeskrivning, och beskrivning av personliga kvalifikationer på den tilltänkte 

jobbsökaren finns med.  

      Att inte anpassa sig till den man kommunicerar med kan göra kommunikationen 

asymmetrisk (Einarsson 2004). Resultatet visar dock att en majoritet av platsannonserna 

använder ett språk som syftar till att relationen ska vara symmetrisk. Einarsson (2004) kopplar 
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ackommodation samman med makt, vilket man till viss del kan se i min undersökning. 

Sändaren använder olika språkhandlingar i sitt tilltal till mottagaren för att minska avståndet. 

Språket har liksom diskurser många funktioner och kan användas till att lära, informera, 

varna, diskutera och ge löften men också missleda, skada, vilseleda, kontrollera och 

manipulera (Odell 1987) vilket är synligt i den språkliga analysen. Sändaren styr sina 

språkhandlingar för att nyttja situationen och upprätta en relation med mottagaren. 

       Resultatet visar att majoriteten av annonserna anger arbetets titel redan i rubriken. Här 

dominerar de annonser som vänder sig till chefer. Det verkar vara viktigt att man i en 

chefsannons är tydlig och tidigt i annonsen visar vilken typ av tjänst som utlovas för att man 

vill vara säker på att rätt person söker den utlysta tjänsten. Genom en handling som till synes 

är tillrättalagd försöker sändaren använda sin makt och gallrar redan inledningsvis i annonsen. 

Sändaren använder olika strategier för att påkalla mottagarens uppmärksamhet och för att få 

rätt person att söka vilket är ett sätt att kontrollera, men även att informera. 

      35 av 37 annonser som ingår i kategorin traditionella platsannonser har en 

företagspresentation med i sin annons vilket är ett sätt att dels marknadsföra företaget men 

även få mottagaren intresserad av jobbet som utlyses. Platsannonsen är en viktig del i ett 

företags marknadsföring. Genom att utlysa en tjänst signalerar företaget att man behöver 

arbetskraft. Ett företag kan genom sin företagsprofil visa i vilken fas företaget befinner sig i 

och även vilka man samarbetar med. Företagsprofilen är den del där företaget får en chans att 

presentera sig i positiva termer för att stärka sin position. Sändaren kan då överföra sin 

världsbild till mottagaren vilket knyter an till den maktposition sändaren har.  En annan 

gallring där sändaren relativt osynligt utövar sin makt är i de annonser som IT-terminologin 

används. Enligt Karlsson (1997) är engelskans dominans tydlig i IT-världen eftersom 

tekniken ständigt förnyas och nya begrepp och termer tillkommer. För den som jobbar inom 

IT-branschen krävs det att ständigt vara uppdaterad när det gäller dessa begrepp och termer. 

Genom användningen av IT-terminologi upprättas en relation mellan sändare och mottagare 

eftersom de är insatta i terminologin. Majoriteten av annonserna har med IT-terminologin i 

både beskrivningen av jobbsökarens kvalifikationer och arbetsbeskrivningen. Sändaren 

uttrycker klart vad de vill ha utan omskrivning eller förklaring. Westlander (1991) fokuserar i 

sin forskning på teknikbranschen och fann att det fanns en manlig språkdominans i det 

undersökta materialet. Jag upplever inte att IT-terminologin har en manlig språkdominans i 

mitt material utan att det istället vänder sig till de som är insatta i IT-terminologin med dess 

begrepp och termer.   
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     Den språkliga analysen visar att en minoritet av annonserna använder uppmaningar och 

passiv diates. Användningen av uppmaningar och passiv diates vilket innebär att man 

utesluter subjektet vilket ökar distansen i en text. Att så få använder uppmaningar och passiv 

diates kan visa att sändaren är medveten om vikten av språket och goda formuleringar och 

försöker därför att minimera distansen i texterna för att istället öka närheten. Genom att 

minska distansen förändras också maktförhållandet och relationen blir symmetrisk. 

       Cirka hälften av platsannonserna använder artighetsmarkörer. Användningen av dessa ord 

visar att maktbalansen är jämn och minskar avståndet mellan sändare och mottagare. Genom 

att använda artighetsmarkörer verkar relationen mer personlig och att sändaren står för något 

positivt. Detta är viktigt i framställningen av sändaren eftersom denne vill skapa ett 

förtroendeingivande intryck.  

      16 av 40 annonser använder positiv språkhandling varav en tredjedel är chefsannonser. 

Med positiva ord hoppas sändaren att tilliten stärks och att detta påverkar relationen mellan 

sändare och mottagare. Attityden speglar värderingarna hos företaget och blir socialt 

betydelsefulla i sammanhanget (jfr Hellspong & Ledin 1997). 

      Majoriteten av platsannonserna använder sig av plusord. 35 av 35 annonser med 

företagspresentation använder plusord för att positionera sig och 34 annonser använder 

plusord i delen som beskriver vilka kvalifikationer den tilltänkte jobbsökaren ska ha. Detta är 

måhända inte så uppseendeväckande, eftersom man inte söker efter en person som exempelvis 

är lat, hånfull eller osäker. Det intressanta i undersökningen av plusorden är däremot hur de 

skiljer sig åt beroende på om annonsen utlyser ett chefsjobb eller inte. Förekomsten av 

plusorden var nästan det dubbla i annonser som utlyser chefsjobb och det efterfrågades också 

andra kvalifikationer i dessa annonser. Jag drar slutsatsen att de personliga kvalifikationerna 

är viktiga när det gäller en rekrytering av en chef. Hälften av alla 40 undersökta annonser 

uttrycker också ett krav på språkkunskaper i engelska och majoriteten av dessa är 

chefsannonser. De ord som skulle kunna kategoriseras som minusord är ord som mer utrycker 

ett krav än en önskan som till exempel bör, skall ha och kräver. Även här är chefsannonserna 

i majoritet. Man ställer kanske större explicita krav på dem som söker ett chefsjobb. 

      En majoritet av platsannonserna använder du-tilltal. Ett direkt tilltal drar in mottagaren i 

texten och en relation upprättas. Hultman (1990) skriver att användningen av tilltalspronomen 

kan göra en relation symmetrisk vilket jag tycker stämmer i min studie. Med du-tilltalet riktar 

sig sändaren till mottagaren och gör relationen personlig. Av de tre annonser som utelämnar 

du-tilltal är två chefsannonser. Anmärkningsvärt för de två chefsannonserna är att från samma 

företag även en annons i den andra kategorin som inte vänder sig till chefer eller blivande 
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chefer. I annonserna för chefsjobben utelämnas du-tilltalet men i den andra annonsen finns 

du-tilltalet med. Jag drar slutsatsen att sändaren förmodligen medvetet valt att använda ett mer 

distanserat språk i platsannonsen som utlyser ett chefsjobb. I och med detta språkval blir 

förhållandet opersonligt och asymmetriskt. 

      Sammanfattningsvis kan man säga att den minoritet av platsannonser som använder sig av 

fler än en diskurs ökar närheten mellan sändare och mottagare genom användningen av humor 

och ordlekar eftersom det skapar en mer talspråklig och informell känsla i texten. De annonser 

som använder sig av andra diskurser som t ex reklamen fångar mottagarens uppmärksamhet 

och lockar kanske till sig sökande.  

      I den språkliga analysen kan man se många inslag som ökar närheten mellan sändare och 

mottagare i texten. Sändaren utövar en relativt osynlig makt genom att använda olika 

språkliga handlingar som minskar distansen och ökar förtroendet för sändaren. Denna makt är 

inte negativ utan ett sätt för sändaren att få rätt person att söka den utlysta tjänsten. Det är 

dock inte bara sändaren som har makt utan även mottagaren. Man kan också tolka det som att 

företaget utlyser en tjänst och för att deras verksamhet ska fungera behöver de någon på den 

platsen. Den som sitter inne med kompetensen har till viss del makt ur det perspektivet. 

       I de flesta fall försöker sändaren upprätta en personlig relation med mottagaren och 

därmed minskar maktförhållanden i texten. En platsannons kan ses som en 

tvåvägskommunikation där arbetsgivare väljer jobbsökare och jobbsökare väljer arbetsgivare. 

Genom att använda exempelvis plusord framställer företaget både sig själv och den tilltänkte 

jobbsökaren så positivt som möjligt vilket kan vara en strategi för att minska distansen i 

texten. I och med detta blir relationen mellan sändare och mottagare symmetrisk. 

      Resultatet av Hellspong & Ledins analys av platsannonser är att den inte är påverkad av 

reklamspråk och inte heller journalistikspråk vilket de antyder delvis kan förklaras med att 

annonsen står i en speciell bilaga för platsannonser och behöver därför inte mäta sig med 

reklamannonser eller nyhetsartiklar. I min undersökning kom jag fram till samma resultat 

eftersom 37 av 40 annonser inte visar någon påverkan av andra diskurser. Jag tror snarare att 

platsannonser har en tradition som inte är förändringsbenägen och därför förekommer endast 

ett fåtal avstickare från denna tradition. Kanske att vi i framtiden får ser fler otraditionella 

platsannonser när nya generationers sätt att kommunicera förändrar rekryteringsbranschen. 

4.1 Vidare forskning 
Mina resultat berör endast IT-branschen. I kommande undersökningar vore det intressant att 

jämföra olika yrkesområden. En historisk aspekt kan också vara av intresse där man jämför 
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platsannonser från idag med äldre annonser för att se om det förekommer någon förändring av 

språkbruket.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 

 

Undersökningsmaterial 

Företag/ 

Rekryteringsföretag 

       Befattning 

 

         Hämtat från: Benäm- 

ning 

Sigma- 

Information Design 

Informationsingenjör Arbetsförmedlingen      1 

IKEA IT-ledare Computer Sweden jobb      2 

Sigma – Solutions Testledare Computer Sweden jobb      3 

Biner Consulting IT-arkitekt Computer Sweden jobb      4 

TELEOPTI AB Teknisk 

integrationskonsult 

Jobbet      5 

Elan IT civilingenjör Computer Sweden jobb      6 

Xpeedio Supporttekniker Telecomcity      7 

IT-Resurs Helpdesk Computer Sweden jobb      8 

Cybercom Group  Computer Sweden jobb      9 

Softronic AB Systemutvecklare, 

programmerare 

Computer Sweden jobb     10 

TietoEnator Integrationsexpert Jobbet     11 

Qurius MOSS utvecklare Computer Sweden jobb     12 

Enovation Systemutvecklare Telecomcity     13 

Proffice Konsult Stepstone     14 

Cybercome Group Problemlösare Arbetsförmedlingen     15 

MSA Sordin AB 

Mercuri Urval 

Projektledare Stepstone     16 

Dfind Systemutvecklare Computer Sweden jobb     17 



                          
    

38 

Avalon Information 

System 

Systemutvecklare Computer Sweden jobb     18 

Ekelöw-Infosecurity Konsult Computer Sweden jobb     19 

Epsilon  Tekniska 

projektledare 

Jobbet     20 

Hays IT-chef Computer Sweden jobb  Chef 1 

Qurius Säljchef-Open 

Solutions 

Computer Sweden jobb  Chef 2 

Qurius Säljchef-Microsoft 

Solutions 

Computer Sweden jobb  Chef 3 

Fordonsdata Nordic 

/Elan 

Teknikchef Computer Sweden jobb  Chef 4 

Lantmäteriet IT-chef Arbetsförmedlingen  Chef 5 

Fora/Elan Systemchef Arbetsförmedlingen  Chef 6 

Coop Sverige IT/ 

Elan 

Teamleader Computer Sweden jobb  Chef 7 

Jobbexpressen AB Produktchef Arbetsförmedlingen  Chef 8 

TDC Produktchef Computer Sweden jobb  Chef 9 

KPMG 

Elan 

IT-chef Computer Sweden jobb  Chef 10 

Sogeti Konsultchef Computer Sweden jobb  Chef 11 

Sogeti Konsultchef Computer Sweden jobb  Chef 12 

Assistera AB/Occasio Konsultchef Stepstone  Chef 13 

Storegate Produktchef Webb Computer Sweden jobb  

Storck Sverige 

AB/Mercuri Urval 

Operativ VD Stepstone  Chef 15 

Avalon Technology Konsultchef Computer Sweden jobb  Chef 16 

Poståkeriet Sverige 

AB/Adecco 

Platschef Chefjobb  Chef 17 

MediaPilot IT-chef Arbetsförmedlingen Chef 18 
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OptiServe AB Marknadschef Stepstone   Chef 19 

TietoEnator Avdelningschef Arbetsförmedlingen   Chef 20 

 

 

 

 

 

 

 


