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Sammandrag 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en enskild arbetsgivares platsannonser 

förändrats under de senaste 25 åren, språkligt och innehållsmässigt. I min studie ingår 53 

platsannonser från myndigheten Svenska institutet (SI). Det är samtliga utlysningar från 1986, 

1996, 2006 och 2011. Genom att göra textanalyser studerar jag dels platsannonsernas 

språkinterna egenskaper och förändringar, dels vilka externa samhälleliga faktorer som 

påverkat innehåll och utformning.  

En platsannons består av flera komponenter. Min undersökning utgår från den indelning av 

en platsannons i maximalt åtta komponenter som språkforskaren Karin Helgesson redovisar i 

sin avhandling från 2011. Jag har analyserat dessa komponenter separat för att underlätta 

jämförelser mellan SI:s platsannonser från olika år. Resultatet av min undersökning visar att 

språket i dessa platsannonser blivit ledigare med tiden, med enklare meningsbyggnad och du-

tilltal. En förändring är att platsannonserna successivt blivit allt längre. Det som framför allt 

fått större utrymme är informationen om myndighetens uppdrag och verksamhet. Andra 

komponenter som till exempel villkor och förmåner eller varför en tjänst ledighetsförklaras 

förekommer inte lika frekvent. Något som även har förändrats är bilden av den ideala 

sökanden. I dag är de personliga egenskaperna i fokus och utgör viktiga kriterier vid en 

tjänstetillsättning. Antalet olika personliga egenskaper i mitt material har 2011 fyrdubblats i 

jämförelse med 1986. Bland de formella meriterna har goda kunskaper i svenska i tal och 

skrift tillkommit. Kunskaper som tidigare togs för givet, men som nu finns med som krav.  
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1 Inledning och bakgrund 

Platsannonser är en texttyp som många kommer i kontakt med. Syftet med en platsannons är 

att locka lämpliga sökande till en utannonserad tjänst. Det är lätt att snabbt identifiera en 

platsannons. Det beror naturligtvis på flera saker. Det kan vara den grafiska utformningen, 

placeringen i dagstidningen, men också vissa ordval och formuleringar som känns typiska för 

just platsannonser.  

Den som läser en platsannons behöver inte nödvändigtvis vara aktivt arbetssökande. Det 

kan också vara någon som vill hålla sig à jour med vad som händer på arbetsmarknaden. 

Många med mig skummar nog igenom platsannonserna lite översiktligt när vi bläddrar i en 

dagstidning. 

Har platsannonserna alltid sett ut som de gör i dag eller förändras dessa texter med tiden? 

För att undersöka detta har jag gjort en jämförande studie av tjänsteutlysningar vid Svenska 

institutet (SI) som är min arbetsplats sedan många år tillbaka. Min undersökning spänner över 

en 25-årsperiod, 1986–2011. Alla tjänsteutlysningar från och med år 1986 fanns arkiverade på 

SI när jag påbörjade studien. Det föll sig därmed naturligt att välja just den tidsperioden. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera stil och innehåll i SI:s platsannonser. Jag ska 

undersöka om platsannonserna förändras över tid och i så fall på vilket sätt. Det är i första 

hand inte fråga om de allmänna förändringar som svenska språket genomgått under perioden, 

utan om de förändringar som skett i just platsannonser. Jag utgår från följande 

frågeställningar:  

 Hur är SI:s platsannonser uppbyggda, och vilka komponenter består de av? 

 Hur skiljer sig stil och innehåll för olika årtionden? 

 Hur beskrivs SI i platsannonserna?  

 Hur framställs den ideala sökanden? Vilka kvalifikationer och personliga egenskaper 

efterfrågas? 

Jag gör inte någon djupare analys av platsannonsernas grafiska utformning då jag inte alltid 

haft tillgång till de slutgiltiga annonserna, det vill säga så som de såg ut i pressen eller på 

nätet.  
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1.2 Om Svenska institutet (SI) och hur platsannonser skrivs på myndigheten 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet. SI:s huvuduppdrag 

är, och har alltid varit, att öka omvärldens kunskap om Sverige och därmed skapa förtroende 

och intresse för landet. Institutet grundades 1945 och drevs då som en förening med hjälp av 

både privata och statliga medel. Föreningen omvandlades 1970 till en statlig stiftelse, och 

1998 blev SI en myndighet. Fram till i dag har SI haft sju direktörer och tre generaldirektörer 

(SI 2011 [www]). På SI arbetade 2011 cirka 100 personer. I Svenska institutets 

kärnverksamhet ingår att med en utländsk målgrupp i fokus: 

 informera om Sverige och svenska profilfrågor och värderingar 

 marknadsföra svensk akademisk utbildning 

 administrera stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte 

 stödja undervisning om Sverige och svenska språket i utlandet 

 initiera och delta i internationella kultursatsningar och samarbeten 

 arrangera seminarier och utställningar inom vissa tematiska områden. 

SI driver också ett kulturhus i Paris som erbjuder utställningar, konserter, filmvisningar, 

seminarier och undervisning i svenska. En presentation av hur SI beskrivs i platsannonserna, 

det vill säga den självbild som myndigheten lyfter fram, finns i kapitel 5.2.  

Det är många personer som är inblandade när en platsannons ska skrivas på SI i dag. 

Vanligtvis ansvarar närmaste chef för innehållet och gör ett första utkast som diskuteras med 

kollegorna. De fackliga företrädarna gör också en bedömning av utlysningen. 

Personalavdelningen fungerar som bollplank under hela processen. Sedan några år tillbaka 

används en skrivmall (bilaga 5) där vissa delar av annonsen finns standardiserade. Syftet med 

mallen är att SI:s platsannonser ska bli mer enhetliga. Tidsbrist gör att annonserna ibland inte 

är så utarbetade och genomtänkta som de borde vara. Tidigare annonser används i dessa fall 

som förlagor på ett alltför okritiskt sätt. Någon speciell språkgranskning av annonserna 

förekommer inte. För chefstjänster anlitas rekryteringskonsulter som också skriver 

annonserna, men där SI naturligtvis har möjlighet att påverka den slutgiltiga annonsen. 

1.3 Om staten som arbetsgivare 

Staten är en stor och viktig arbetsgivare i Sverige. Inom staten finns många tjänster som 

kräver högutbildad och kvalificerad personal. Nu står man inför ett generationsskifte eftersom 

staten utgör den arbetsmarknadssektor som har flest 40-talister anställda (Arbetsgivarverket 

2009b:19). Arbetsgivarverket har i flera skrifter betonat vikten av att profilera staten som en 
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attraktiv arbetsplats för att i konkurrens med andra arbetsgivare locka ny ung arbetskraft som 

kanske har en annan syn och inställning till arbete än 40-talisterna. 

Strategier 

Vi attraherar kompetenta medarbetare genom intressanta arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och 

attraktiva anställningsvillkor (Arbetsgivarverket 2010:4). 

Att marknadsföra en arbetsgivare innebär ett långsiktigt arbete, och är naturligtvis inte något 

som endast kan göras i samband med nyrekrytering av personal. Men platsannonsen kan för 

många vara det första mötet med arbetsgivaren och utgör därför en mycket viktig text. Under 

1990- och 2000-talet lanserades begreppet ”employer branding” eller ”arbetsgivarvarumärke” 

(Helgesson 2011:251). Med detta avses arbetet med att förtydliga en arbetsgivares identitet 

och samtidigt öka dennas attraktionskraft på arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket 2009a:8). I 

en undersökning som Arbetsgivarverket beställde 2008 frågade Cosmos Communications 

1 100 högskolestudenter inom områdena ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap och teknik 

om deras attityd till att arbeta statligt. Det viktigaste vid val av arbetsplats var enligt 

studenterna ”stimulerande arbetsuppgifter, trevliga arbetskamrater/bra stämning, hög lön och 

goda karriärmöjligheter” (Arbetsgivarverket 2009a:16). Majoriteten av studenterna 

förknippade dessa faktorer med näringslivet och inte med den statliga sektorn. Även frågor 

som rörde ”flexibla arbetstider, hög grad av eget inflytande och kreativt utrymme” 

associerades till den privata sektorn. Att ändra denna inställning är alltså en utmaning för 

staten, och något som borde tas med i beräkningen när man utformar en platsannons. 

Konsumentforskaren Anders Parment (2009) har studerat ”den svenska generationen Y” (80-

talisterna) och deras värderingar. Enligt hans studie betraktar de flesta ur den generationen 

arbete i första hand som ett sätt att förverkliga sig, och först därefter som försörjning, plikt 

och rättighet (2009:83). 

2 Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör jag för vad som kännetecknar en platsannons och hur den är 

uppbyggd. Här finns också en kort sammanfattning av den avhandling om platsannonser som 

gjorts av språkforskaren Karin Helgesson (2011) vid Göteborgs universitet.  

2.1 Platsannonsen som genre 

För att förstå en text fullt ut kan den inte särskiljas från sin sociala kontext. Mellan språk, text 

och samhälle finns ömsesidiga band (Englund & Svensson 2003:61ff). Det blir särskilt tydligt 

när man jämför platsannonser från olika årtionden. Annonserna ger en bild av den för tiden 
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aktuella arbetsmarknaden och avspeglar såväl förändringar på samhällsplanet som de 

förändringar som sker kontinuerligt med vårt språk. 

Begreppet genre är omdiskuterat inom den språkvetenskapliga forskningen. Enligt 

språkforskaren Per Ledins definition (1997), som utgår från tankegångar hos genreanalytikern 

John M. Swales och diskursanalytikern Norman Fairclough, identifieras en genre utifrån dess 

sociala funktion. Det betyder att en genre är något som bestäms av språkexterna snarare än av 

språkinterna faktorer. Det är alltså inte en texts utformning och stil som avgör en texts 

tillhörighet, utan dess syfte och kontext. I detta ligger att en genre kan förändras över tid, i 

och med att de sociala strukturerna förändras, något som också kan ge upphov till nya genrer. 

En förändring på ett språkinternt plan betyder därmed inte automatiskt att en ny genre skapas 

om själva syftet och den sociala processen kvarstår. Texter som tillhör en och samma genre 

innehåller emellertid ofta snarlika textmönster. Enligt Ledin beror det på att texterna är 

förknippade med de språkliga konventioner som gäller för genren vid en given tid. 

”Relationen mellan genrer och texter […] är betingad av prototypföreställningar. Språkliga 

och textuella drag visar i vilken mån texten är typisk för genren” (Ledin 1997:28). Ledin 

påpekar också att ”en genre utgör en tradition som förser texter med en historia” (a.a:29). Det 

finns alltså ett samspel mellan äldre och nyskrivna texter inom en genre, där nya texter 

anknyter till sådant som skrivits tidigare.  

En platsannons kan utifrån detta resonemang klassificeras som en egen genre. Det primära 

syftet och den sociala funktionen är att attrahera lämpliga sökande till en utannonserad tjänst. 

Det är också lätt att identifiera genren utifrån kontexten. En platsannons påträffas till exempel 

på en jobbsajt, i en särskild platsbilaga till en större dagstidning, längst bak i mindre 

landsortstidningar eller under rubriken ”Lediga tjänster” på ett företags eller en organisations 

webbplats.  

Kännetecknande för en platsannons är att den är uppbyggd av flera olika komponenter som 

oftast följer en bestämd ordning. Karin Helgesson har i sin doktorsavhandling Platsannonsen i 

tiden (2011) delat in platsannonsen i följande innehållskomponenter: arbetsgivaren, 

bakgrunden, tjänsten, objektiva kvalifikationer, subjektiva kvalifikationer, villkor och 

förmåner, genus och mångfald och kontaktinformation (Helgesson 2011:67–71).  

Innehållskomponenten arbetsgivaren består av faktauppgifter om vad företaget eller 

organisationen huvudsakligen arbetar med, antalet anställda, omsättning etc. Bakgrunden talar 

om varför en tjänst ledigförklaras. Tjänsten ger en beskrivning av arbetsuppgifterna. Till 

tjänsten räknas också själva yrkesbenämningen om den finns utsatt. När det gäller 

efterfrågade kvalifikationer hos den sökande har Helgesson delat upp dessa i objektiva och 
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subjektiva kvalifikationer. Till de objektiva hör krav på formella kvalifikationer som till 

exempel utbildning och yrkeserfarenhet. De subjektiva består av önskemål om specifika 

personliga egenskaper som arbetsgivaren värdesätter hos den sökande. Komponenten villkor 

och förmåner avser uppgifter om lön, arbetstider och materiella förmåner som den anställde 

åtnjuter. För att få en mer jämställd arbetsplats kan arbetsgivaren uttrycka önskemål om 

sökande av ett bestämt kön eller särskilt välkomna sökande i olika åldrar eller med annan 

etnisk och kulturell bakgrund än övrig personal. Detta omfattas av innehållskomponenten 

genus och mångfald. Kontaktinformation består slutligen av upplysningar om till vem man 

ska skicka sin ansökan, hur man kommer i kontakt med arbetsgivaren och ofta också med de 

fackliga representanterna på arbetsplatsen. 

Det är inte alltid som en platsannons innehåller alla dessa komponenter, men några av dem 

är helt nödvändiga för att platsannonsen ska fylla sitt syfte. Till dessa hör tjänsten och 

kontaktinformation. 

2.2 Presentation av tidigare forskning 

Karin Helgesson (2011) har analyserat orubricerade platsannonser i Dagens Nyheter (DN) 

från 1955 till 2005. Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur platsannonserna 

förändrats under de 50 år som studien omfattar. Helgesson presenterar också vilket inflytande 

samhälleliga förändringar har haft på platsannonsernas innehåll, stil och grafiska utformning. 

Hennes material består av sammanlagt 2 746 orubricerade platsannonser som publicerats 

första veckan i april och första veckan i november 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2000 och 

2005. Utöver detta tillkommer 127 så kallade internethänvisningar från DN år 2005. Med 

internethänvisningar avses ofullständiga platsannonser i pressen där arbetsgivarna hänvisar till 

mer information om tjänsterna på sina webbplatser. 

Under den undersökta tidsperioden utvecklas fasta konventioner för hur en platsannons ska 

se ut. Helgesson konstaterar dock att 2000-talet är en brytningstid då platsannonserna i 

dagspressen förändras. Tidningsannonserna är nu inte lika detaljerade som tidigare och utgörs 

till stor del av kortare annonser med internethänvisning. Dessa annonser kan ses som en 

subgenre till tidigare platsannonser (Helgesson 2011:308). Antalet platsannonser i 

dagspressen minskar också kraftigt, av såväl ekonomiska som praktiska skäl, till förmån för 

jobbannonser på nätet. Dessa följer dock i stor utsträckning de tidigare konventionerna. 

På 50-talet var annonserna relativt kortfattade och kompakta för att med tiden bli mer 

omfångsrika och omsorgsfullt layoutade. Olle Josephson (2004) beskriver hur datorisering 

och ny teknik har påverkat skriftens visualisering. Numera lägger man större vikt vid det 
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visuella. Den nya trycktekniken som infördes under 60- och 70-talet gav gradvis fler 

förutsättningar att påverka textens utformning (Josephson 2004:85). Platsannonserna har 

därmed blivit både mer lättlästa och iögonfallande med hjälp av rubriker och styckeindelning. 

Ytterligare framsteg i trycktekniken gjorde att annonserna från och med 1993 kunde tryckas i 

färg (Helgesson 2011:106). Att använda färgplattor för att separera och framhäva olika delar 

av platsannonsen blev då vanligt. Bilder förekommer i platsannonserna under hela den period 

(1955–2005) som Helgesson undersökt, och användandet av bilder ökar successivt. Motiven 

förändras, från bilder på produkter och kontorshus till bilder på människor i olika situationer 

(Helgesson 2011:97–112). 

Helgesson finner i sin studie att informationen om arbetsgivaren tycks bli både allt 

vanligare och allt fylligare över tid, och från och med 1985 är den så gott som obligatorisk 

(a.a.:265). Platsannonsen i dagspressen har kommit att fungera som en viktig reklampelare för 

arbetsgivaren gentemot kunder och andra intressenter och används för att bygga upp 

organisationens arbetsgivarvarumärke (a.a.:303). Helgesson gör en uppdelning mellan 

verksamhetsorienterad och medarbetarorienterad arbetsgivarinformation (a.a.:262). Den 

förstnämnda sätter arbetsgivaren i centrum och tar upp fakta som verksamhet, storlek och 

framgångsfaktorer. Medarbetarorienterad arbetsinformation fokuserar på de anställda och 

beskriver faktorer som det geografiska läget, arbetsmiljön och möjligheter att utvecklas i 

arbetet. 

Den tidsanda som råder reflekteras i platsannonserna när det gäller önskemål om den 

sökande. På 1950- och 60-talet var det inget uppseendeväckande om arbetsgivarna 

uttryckligen skrev att de önskade sökande av manligt kön. Det var också vanligare att just 

män efterfrågades. I platsannonserna från 1985 har detta vänt, det vill säga det finns fler 

annonser som uttalat efterfrågar kvinnor än män (a.a.:209–210). På 2000-talet finns det i 

många platsannonser några rader om att man gärna ser sökande med annan etnisk och 

kulturell bakgrund (a.a.:70). Det blir även allt vanligare att specifika personliga egenskaper 

efterfrågas hos den sökande. Däremot blir det med tiden mindre vanligt att platsannonserna 

upplyser om särskilda villkor och förmåner som är förknippade med tjänsten. Enligt 

Helgesson beror det troligen på att arbetslivet under den undersökta tidsperioden blir allt mer 

reglerat genom lagstiftning. Lediga lördagar och 40-timmarsvecka är, för att nämna några 

exempel, något som tas för givet. Men synen på arbetet förändras också. Numera lockar man 

sökande genom att erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter snarare än särskilda 

materiella förmåner (a.a.:218–224). 
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När det gäller mer språkliga förändringar i platsannonserna tycks dessa följa svenskans 

allmänna utveckling. En viss fördröjning sker dock i jämförelse med språket i annan sakprosa, 

som myndighetsbroschyrer och tidningstexter (a.a.:311). Det kan bero på att arbetsgivarna är 

rädda för att inte framstå som seriösa och därför använder ett mer konservativt språkbruk. En 

förändring av språket mot en mer familjär ton, intimisering, i offentliga texter har skett sedan 

70-talet (Josephson 2004: 89–98). I platsannonser slår du-tilltalet igenom först 1985 

(Helgesson 2011:151). Dessförinnan undviks tilltal helt och hållet med hjälp av olika 

omskrivningar. Däremot används på ett tidigt stadium pronomenet vi med syfte på 

arbetsgivaren (a.a.:159). Olle Josephson (2004) menar att det är viktigt att lägga sig på rätt 

stilnivå när man skriver offentliga texter. Detta är inte så enkelt eftersom stillägen kan 

upplevas olika av olika generationer. ”Myndigheter kan missbruka ett alltför närgånget 

stilläge, precis som de kan missbruka ett alltför distanserat och auktoritativt” (Josephson 

2004:98). Den språkhandling som skribenten väljer kan ha betydelse för hur läsaren uppfattar 

texten. Lennart Hellspong och Per Ledin (1997:161ff) redogör för fem grundläggande 

språkhandlingar: påståenden, frågor, uppmaningar, interjektioner och utrop. Frågor och 

uppmaningar som används i platsannonser kan ses som olika strategier att närma sig läsaren.  

För många arbetsgivare som annonserar i dagspressen är det viktigt att få plats med så 

mycket information som möjligt på en liten yta för att minska annonskostnaderna. Det kan 

vara en av anledningarna till att platsannonserna ofta kännetecknas av nominaliseringar 

(Helgesson 2011:136) och icke satsformade meningar (a.a.:140–141) vilket gör texterna 

kortare. Det blir också allt vanligare med uppställningar i punktform, men då är syftet snarare 

att göra platsannonserna tydligare och mer lättlästa än att spara plats.  

3 Material 

Mitt material består av samtliga tjänsteutlysningar 1986, 1996, 2006, 2011 från min 

arbetsplats Svenska institutet. Exempel från de olika åren finns som bilagor. I tabell 1 visas 

det totala antalet utlysningar per år. 

Tabell 1: Antal tjänsteutlysningar per år 

År 1986 1996 2006 2011 Totalt 

Antal tjänster 17 9 9 18 53 

 

Sammanlagt består materialet av 53 tjänsteutlysningar. I undersökningen ingår också en 

annons från 2011 med internethänvisning (se bilaga 6). Jag tog med den som exempel 

eftersom de annonser som publiceras i dagspressen i dag ser helt annorlunda ut i jämförelse 
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med tidigare år. Det är dock den fullständiga platsannonsen som hänvisningsannonsen 

refererar till som ingår i det statistiska material som redovisas i olika tabeller.  

Som redan nämnts är anledningen till att jag började med år 1986 helt enkelt att 

utlysningarna från och med detta år fortfarande fanns arkiverade på myndigheten när jag 

påbörjade min studie. Undersökningsmaterialet var därför lättåtkomligt. En tjänsteutlysning är 

en allmän handling, vilket betyder att den ska finnas tillgänglig för allmänheten och arkiveras 

för framtiden. Med jämna mellanrum förs SI:s allmänna handlingar över till Riksarkivet där 

alltså tidigare tjänsteutlysningar finns. 

Jag har inte haft tillgång till alla slutgiltiga annonser, det vill säga så som de såg ut i 

pressen eller på nätet. Mitt material består framför allt av själva textunderlagen. För 

annonsering i pressen har ofta en annonsmakare fungerat som mellanhand. I de fall jag kunnat 

kontrollera har dock textunderlaget alltid överensstämt med den slutgiltiga platsannonsen.   

Innan internet fanns annonserade SI de lediga tjänsterna i Arbetsförmedlingens tidning 

Platsjournalen, i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt ibland även i Svenska 

Dagbladet. I några fall har det varit möjligt att se var annonserna varit införda då ett följebrev 

med sådan informationen har arkiverats. Men för det mesta saknas dessa upplysningar. På 

senare år annonseras tjänsterna på SI:s webbplats och ibland via Arbetsgivarverket och 

Arbetsförmedlingens kanaler. Högre tjänster utlyses i dagspressen. Om det redan finns 

kvalificerade kandidater inom myndigheten utlyses tjänsterna endast internt. 

4 Metod 

Platsannonserna analyseras mot bakgrund av sin samhälleliga kontext som jag också delvis 

beskriver. Förändringar i språk och stil hänger ofta samman med förändringar i samhället 

vilket blir särskilt tydligt i studier av platsannonser. Min undersökning utgår från den 

indelning som Karin Helgesson (2011) gjort avseende platsannonsernas olika komponenter 

(se kap. 2.1). Komponenterna studeras var och en för sig för att underlätta jämförelser mellan 

olika år. Jag har valt att framför allt studera arbetsgivaren, tjänsten, objektiva kvalifikationer, 

subjektiva kvalifikationer och kontaktinformation. Övriga komponenter villkor och förmåner 

och genus och mångfald kommenteras mer övergripande ur en samhällelig aspekt. 

Innehållskomponenten bakgrund förekommer endast i något enstaka fall i mitt 

undersökningsmaterial och är därför inte med i min studie. Generellt sett är den heller inte så 

vanligt förekommande (Helgesson 2011:80). Det faller sig naturligt att löpande göra 

jämförelser med de resultat som Helgesson redovisar. Till skillnad från hennes studie omfattar 

min undersökning platsannonser från endast en arbetsgivare från den offentliga sektorn. 
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Helgessons undersökning täcker däremot platsannonser från såväl offentlig som privat sektor, 

där den privata sektorn står för 79 procent av platsannonserna (Helgesson 2011:55). 

I min undersökning använder jag både kvantitativa och kvalitativa metoder. Med 

kvantitativa metoder visar jag i tabeller antalet olika personliga egenskaper som efterfrågas 

respektive år, vilka krav på språkkunskaper som förekommer i platsannonserna samt vilka 

yrkesbenämningar som används. Mitt material består, som redan nämnts, av samtliga 

tjänsteutlysningar från 1986, 1996, 2006 och 2011, vilket motsvarar 53 tjänster. För att jag 

lättare ska kunna se om utlysningarna förändras över tid har jag valt att göra nedslag med tio 

och fem års mellanrum. Jag är dock medveten om att det finns en risk för att resultatet av min 

studie skulle se annorlunda ut om andra eller fler år hade valts. Genom att låta alla 53 

utlysningar ingå i studien minskar jag riskerna för att mitt resultat ska bli beroende av vilken 

typ av befattning det rör sig om och var i organisationen tjänsten är placerad.  

Med hjälp av kvalitativa metoder gör jag närstudier av olika komponenter i 

platsannonserna och jämför om språk och stil skiljer sig för olika årtionden. De texter som jag 

analyserar är representativa för de olika åren som undersöks. I analyserna utgår jag från 

Hellspong & Ledins (1997) metoder avseende studier av texters lexikogrammatiska och 

interpersonella struktur. Med lexikogrammatik avses studier av en texts lexikon och dess 

syntax (Hellspong & Ledin 1997:67). Med hjälp av en lexikogrammatisk analys kan man dra 

vissa slutsatser om en texts svårighetsgrad. Jag studerar bland annat ordval för att hitta 

tidstypiska ord, substantivens beskaffenhet och undersöker även meningsbyggnaden i 

platsannonserna. För att se hur platsannonserna närmar sig läsarna har jag undersökt den 

interpersonella strukturen i texterna. Jag har således studerat förekomsten av olika dialogiska 

markörer i materialet som tilltal, omtal och vilka typer av språkhandlingar som finns.  

5 Analys och resultat 

I det här kapitlet analyserar jag, utifrån SI:s tjänsteutlysningar, de komponenter som bygger 

upp en platsannons. Först redovisas i 5.1 de språkhandlingar som förekommer i annonserna. I 

de följande avsnitten, 5.2–5.7, analyseras i tur och ordning de olika innehållskomponenterna. 

Jag inleder dessa avsnitt med ett resonemang om kontexten och fortsätter sedan med en 

textanalys.  

5.1 Språkhandlingar och stil 

I likhet med reklamannonsen vill platsannonsen övertyga läsaren om något, i det här fallet att 

söka en tjänst. Men även om det handlar om annonser så saknar SI:s platsannonser det som 
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ofta förknippas med reklamtexter, nämligen glimten i ögat, överdrifter, det mycket personliga 

tilltalet etc. Antalet ansökningar är dock inte ett självändamål utan platsannonserna vill bara 

övertyga ”rätt” sökande. 

Påståenden är den språkhandling som är vanligast i SI:s platsannonser, och det gäller ju för 

de flesta texter. Men det finns också exempel på uppmaningar, direkta och indirekta, för att få 

den intresserade att söka den utlysta tjänsten. Direkta uppmaningar används till exempel för 

att hänvisa till mer information på nätet (”Läs mer om tjänsten”) eller för att meddela hur man 

ansöker (”Skicka din ansökan”). 

Ett sätt att få en text att både närma sig läsaren och väcka uppmärksamhet är att använda 

sig av frågor. SI:s platsannonser från 2006 och 2011 inleds ofta med en fråga som i följande 

exempel: ”Vill du vara med och sätta Sverige på kartan?”; ”Vill du administrera och 

kommunicera våra ledarskapsprogram?”. Frågekonstruktionen för med sig ett du-tilltal där 

arbetsgivaren följaktligen vänder sig direkt till den potentiella sökanden vilket gör ingången 

till texten mer personlig. I tidigare platsannonser rubricerades i regel endast tjänsten (jfr 

bilaga 1, 2 och 3) utan att läsaren tilltalades. Frågor används ofta i dagens korta annonser med 

internethänvisningar. I ett exempel från 2011 (se bilaga 6) består hela brödtexten av tre frågor:  

Vill Du sätta Sverige på kartan och bygga relationer i Frankrike och Europa? Kan och vill Du arbeta med 

interkulturell kommunikation? Har Du gedigen kunskap om svenskt och franskt kultur- och samhällsliv? 

Frågorna fungerar som uppmaningar att söka tjänsten samtidigt som de utgör en beskrivning 

av både arbetet och kravet på den sökande. Men för en kvalificerad sökande är frågorna i det 

närmaste retoriska. Stor bokstav på ”du” och ”ditt” tolkar jag här som en artighetsstrategi, 

men detta sätt att skriva kan tvärtom av somliga upplevas som stelt och otidsenligt. 

5.2 Arbetsgivaren – Svenska institutet (SI) 

En platsannons förmedlar en bild av arbetsgivaren. Bilden byggs upp genom hela 

platsannonsen, men är särskilt koncentrerad i den kortfattade informationen om arbetsgivaren 

som finns med som en egen enhet i de flesta platsannonser. Ibland används en annan typografi 

för att grafiskt särskilja denna enhet och ibland en mer formell stil.  

Arbetsgivarinformationen i SI:s tjänsteutlysningar är framför allt verksamhetsorienterad. 

Beskrivningen av verksamheten skiljer sig inte så mycket åt från år till år. Det som lyfts fram 

är att SI arbetar internationellt med frågor som rör svensk kultur, utbildning och samhällsliv 

eller näringsliv. Texten skrivs i regel inte av den eller de som skriver själva tjänsteutlysningen 

utan består av en fast malltext. Tjänster som annonseras på SI:s webbplats saknar den typiska 
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arbetsgivarinformationen som annars inleder annonserna. Den sökande får i stället på egen 

hand klicka sig vidare på webbplatsen för mer information.  

Följande exempel på arbetsgivarinformation är representativa för de olika åren som jag 

undersökt och förekommer mer eller mindre ordagrant i flera tjänsteutlysningar. Jag har valt 

ut dem för att de visar på både språkliga och innehållsliga förändringar.  

Exempel på arbetsgivarinformation 1986 (från bilaga 1): 

SVENSKA INSTITUTET 

som är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att utomlands sprida kännedom om svenskt samhälls- 

och kulturliv, att främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder och att bidra till 

internationalisering inom studier och forskning söker en …   

(38 ord) 

Det som är typiskt för platsannonserna från 1986 är att de är kortare i jämförelse med följande 

år, vilket också gäller arbetsgivarinformationen. Här består den av en enda grafisk mening 

som omfattar 38 ord om man inte räknar in själva yrkesbenämningen: Svenska institutet som 

är en […] söker en … Följden blir en mycket lång och vänstertung mening som ger ett 

komprimerat och byråkratiskt intryck. Verksamheten beskrivs sakligt och opersonligt. 

Substantiven överväger och är påfallande långa då många sammansatta substantiv används. 

Versaler används för att tydligare markera avsändaren då inga logotyper förekommer i SI:s 

platsannonser från 1986.  

Exempel på arbetsgivarinformation 1996 (från bilaga 3): 

SVENSKA INSTITUTET 

ger världen kunskap om Sverige 

- Vi informerar om svenskt samhälls- och kulturliv, utbildning och forskning 

- Vi främjar också Sveriges internationella kontakter genom kultur- och erfarenhetsutbyte samt utbyte 

inom högre utbildning och forskning 

Svenska Institutet svarar även för verksamheten vid Svenska kulturhuset i Paris.  

(45 ord) 

Arbetsgivarinformationen från 1996 är den som skiljer sig mest från övriga exempel. Här 

beskrivs myndigheten på ett sloganliknande sätt vilket ger ett informellt intryck: Svenska 

institutet ger världen kunskap om Sverige. Genom att använda dynamiska verb blir texten mer 

fartfylld (Hellspong & Ledin 1997:70): Svenska institutet ger, informerar, främjar. SI 

framstår därmed som aktiv i de handlingar som beskrivs. Uppräkningen, Vi informerar …, Vi 

främjar.., förstärker detta intryck. Även användandet av omtal, vi, bidrar till att informationen 

blir mindre formell. Upplysningar om organisationsformen (statlig finansierad stiftelse 

alternativt statlig myndighet) saknas helt, vilket annars tycks vara standard. Det kan möjligen 

bero på att organisationsformen var ifrågasatt, med tanke på att SI sedan omvandlades till en 

statlig myndighet 1998.  
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Exempel på arbetsgivarinformation 2006: 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet med uppgift att sätta Sverige på kartan och att bygga 

relationer med omvärlden inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. I institutets arbete 

spelar s.k. nation branding och det svenska varumärket en central roll. SI har ca 85 anställda och 

attraktiva lokaler i Gamla stan (Skeppsbron/Slottsbacken) i Stockholm.   

(57 ord) 

År 2006 beskrivs myndighetens arbete på ett mer reklam- och marknadsmässigt sätt med hjälp 

av metaforer. SI ska sätta Sverige på kartan och bygga relationer med omvärlden. Nya 

begrepp som ursprungligen kommer från näringslivet används: nation branding, det svenska 

varumärket. Under 1990-talet får varumärkesbegreppet en allt bredare betydelse (Helgesson 

2011:258–261). Från att ursprungligen ha syftat på arbetet med att bygga upp och 

marknadsföra produkter och företag, börjar det användas för att profilera arbetsgivare, 

personer, platser och till och med länder (nation branding). Någon svensk term tycks inte 

finnas för nation branding. Detta förstärks i annonsen med markören s.k. SI förutsätter att den 

potentiella arbetssökaren förstår vad som avses då inga ytterligare förklaringar av begreppet 

ges. År 2006 förekommer även medarbetarorienterad arbetsgivarinformation. Arbetsplatsens 

läge beskrivs i positiva ordalag: attraktiva lokaler i Gamla stan (Skeppsbron/Slottsbacken) i 

Stockholm.  

Arbetsgivarinformation 2011 (malltext från bilaga 5): 

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för 

Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv 

främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. 

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat. Se vidare på www.si.se. 

(51 ord) 

Arbetsgivarinformationen från 2011 följer en mall som gjorts för tjänsteutlysningar (se bilaga 

5). Texten innehåller flera uppräkningar. De många abstrakta substantiven gör det svårt för 

läsaren att på djupet förstå vad myndigheten gör. Information om myndighetens verksamhet 

finns dock 2011 även i brödtexten. Här finns också en vänstertung mening: Genom strategisk 

kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi … 

Strategi och kommunikation är vanliga begrepp på 2000-talet, vilket avspeglas även i andra 

delar av platsannonsen till exempel bland yrkesbenämningarna (kommunikatör, strateg) och i 

kompetenskrav. Näringsliv ersätter 2011 samhällsliv. En orsak till detta kan vara att SI:s 

främjandeverksamhet efter regeringsskiftet 2006 placerades under handelsministern på 

Utrikesdepartementet. SI:s samarbete med svenska ambassader och konsulat lyfts fram, något 

som förstärker den internationella prägeln och eventuellt attraherar fler sökande. I texten finns 

en hänvisning till SI:s webbplats: Se vidare på www.si.se. Det är enda gången som en direkt 

uppmaning till läsaren förekommer i själva arbetsgivarinformationen. 

http://www.si.se/
http://www.si.se/
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I annonsen med internethänvisning från 2011 (bilaga 6) förekommer ingen direkt 

arbetsgivarpresentation. Här upptar i stället logotypen en stor del av annonsutrymmet och 

framhäver avsändaren. Annonsen är satt i en gul färgplatta som gör att den syns bra. Den gula 

färgen är dessutom en av SI:s profilfärger.  

5.3 Tjänsten och objektiva kvalifikationer 

Arbetslivet har förändrats mycket under de 25 år som min uppsats behandlar. Detta märks i 

tjänstebeskrivningarna och i kraven på formella kvalifikationer. I det här kapitlet visar jag 

vilka yrkesbenämningar som förekommer i platsannonserna och vilka språkkunskaper som 

efterfrågas. Därefter redogör jag för några iakttagelser som gäller språk och stil i 

tjänstebeskrivningarna.  

5.3.1 Yrkesbenämningar  

Yrkesbenämningar och titlar speglar samhälleliga förändringar som i sin tur påverkar 

terminologin i platsannonserna. De flesta av de tjänster som utlystes 1986 var så kallade 

assistenttjänster, 11 av 17 utlysta tjänster. Den anställde fick titeln kontorist, assistent eller 

byråassistent beroende på tidigare arbetslivserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Det här 

var innan persondatorernas stora intåg i arbetslivet och mycket av skrivandet sköttes av 

administrativ personal. Några av de objektiva kvalifikationer som efterfrågades var 

följaktligen mycket goda färdigheter i maskinskrivning, goda språkkunskaper eller helt enkelt 

sekreterarutbildning (se bilaga 2). Enklare persondatorer började dock komma, och för några 

av tjänsterna är erfarenhet av ord- och textbehandling meriterande, liksom erfarenhet av 

arbete vid dataterminal och kunskaper i ADB (automatisk databehandling). Arbetsuppgifter, 

ordval och formuleringar skvallrar om andra tider. Några exempel: ”skötsel av enhetens 

kontorsgöromål”, ”skriva telex”, ”besvarande av brev”, ”framställning av katalogkort”, 

”ombesörja utsändandet av informationsmaterial”. I tjänstebeskrivningar för 

assistenttjänsterna används verb som biträda, upprätta, ombesörja, iordningsställa och 

sammanställa. Det speglar i sin tur de personliga egenskaper som efterfrågades 1986, till 

exempel samarbetsförmåga, noggrannhet, ordningssinne (se tabell 4). 

Från och med 1990-talet blir det vanligt med yrkesbenämningar på engelska (Helgesson 

2011:225). Det finns bara två exempel på detta i mitt material. År 2006 utlystes en tjänst som 

Content Manager/Ansvarig redaktör, där titeln står både på engelska och på svenska. Tjänsten 

vänder sig till sökande med mycket goda kunskaper i engelska. Det andra exemplet är från 

2011 och gäller en tjänst som Media Relations Manager.   
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En tjänst som förändrats mycket under den undersökta tidsperioden är assistenttjänsten. 

Sedan många år tillbaka förväntas alla som arbetar på SI kunna använda dator och mer eller 

mindre sköta sin egen korrespondens. Assistenten har fått nya arbetsuppgifter och i stället 

blivit administratör eller ibland kommunikatör. Yrkesbenämningen assistent förekommer 

endast i sammansättningen GD-assistent. Informatör verkar också försvinna och ersättas med 

kommunikatör. En annan yrkeskategori som tillkommit under 2000-talet är projektledare. 

Tabell 2 visar de olika yrkesbenämningarna som förekommer i annonserna respektive år. 

Tabell 2: Yrkesbenämningar som förekommer i SI:s platsannonser  

År 1986* 1996 2006 2011 

Titel  

 

kontorist/assistent/byrå-

assistent 

byråassistent kommunikatör administratör 

 byråsekreterare/1:e 

byråsekreterare 

handläggare informatör/ 

pressekreterare 

administratör/ 

kommunikatör 

 

 kamrer/byrådirektör sommarvikarie 

(i bokhandeln) 

handläggare internkommunikatör 

 byråchef  projektledare GD-assistent 

 korrekturläsare   analytiker handläggare 

   bokhandelsansvarig projektledare 

   webbredaktör arkivarie 

   Content Manager/ 

ansvarig redaktör 

Media Relations 

Manager 

    nätverkstekniker 

    vaktmästare/tekniker 

    chef (för SI Paris) 

*År 1986 hade man inom staten fasta titlar som var direkt kopplade till lönen och särskilda lönegrader (se kap. 

5.5). Vid utlysningen av tjänsten som korrekturläsare har dock dessa titlar inte använts i annonsen.  

5.3.2 Språkkunskaper 

Då SI bedriver en internationell verksamhet har kraven på språkkunskaper alltid varit höga. I 

takt med att världen förändras och SI får nya arbetsfält skiftar språkkraven. Tabell 3 visar en 

sammanställning av de språkkunskaper som efterfrågats respektive år. Alla är dock inte 

uttryckta som krav, jag har även tagit med meriterande språkkunskaper. I några annonser 

efterfrågas endast ”goda språkkunskaper” utan närmare precisering. Eftersom kunskaper i 

franska är ett krav för att arbeta på Svenska institutet i Paris vill jag precisera att bara en av 

utlysningarna (år 2011) gäller en tjänst där. 
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Tabell 3: Efterfrågade språkkunskaper  

År/språkkunskaper 1986 

(17 tjänster) 

1996 

(9 tjänster) 

2006 

(9 tjänster) 

2011 

(18 tjänster) 

Svenska 0 0 5 16 

Engelska 14 4 9 17 

Franska 11 1 2 3 

Tyska 10 2 2 0 

Spanska 5 0 2 0 

Ryska 0 0 1 0 

Arabiska 0 0 0 1 

Goda språkkunskaper 2 1 0 0 

Ytterligare språk=merit 3 2 1 3 

Inga språkkrav ställs 1 4 0 0 

 

Goda språkkunskaper i svenska var 1986 och 1996 inget krav. Troligtvis ansågs det som 

något självklart som därför inte behövde omnämnas i annonserna. Numera är kunskaper i 

svenska ett uttalat krav. Det kan säkert bero på flera saker som till exempel den snabba 

utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin som fört med sig ett ökat 

skrivande för hela personalen och kanske också en större medvetenhet om vikten av 

kommunikation. En annan förklaring kan vara att man helt enkelt började få ansökningar från 

personer som inte hade svenska som modersmål och som saknade tillräckliga kunskaper i 

språket.  

Kunskaper i främmande språk har däremot alltid varit mycket meriterande. 

Engelskkunskaper efterfrågas under hela undersökningsperioden. Näst vanligast önskemål är 

färdigheter i franska. Arabiska och ryska är språk som tillkommit de senaste åren. År 2011 är 

efterfrågan på kunskaper i de traditionella skolspråken tyska, franska och spanska inte särskilt 

stor. Engelskan har därmed intagit en klart dominerande ställning som det främmande språk 

som nästan alla måste behärska.  

5.3.3 Språkliga förändringar  

SI:s tjänstebeskrivningar kännetecknas i många fall av en byråkratisk stil. Det gäller särskilt 

de tidigare annonserna. Något som bidrar till detta är de många verbalsubstantiven, det vill 

säga substantiv som avletts från verb, här med hjälp av suffixen -ing och -ande som i följande 

exempel från 2011 ”I arbetsuppgifterna ingår beredning och uppföljning […] samt planering 

och genomförande”.  

Tjänstebeskrivningarna är för det mesta utförliga. År 1986 var de i regel både konkreta och 

detaljerade (se bilaga 2). År 2012 är de fortfarande detaljerade men inte alltid lika konkreta. 

Syftet beskrivs ofta väl, men inte alltid den handfasta arbetsinsats som krävs.   
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År 2006 och 2011 används genomgående du-tilltal för att tala om vilka kvalifikationer den 

sökande bör ha. I de tidigare annonserna från 1986 räknade man endast upp kraven (se bilaga 

1 och 2) under rubriken ”Kvalifikationer” och undvek på så sätt att tilltala läsaren. År 1996 är 

något av ett mellanår då några annonser har du-tilltal och andra är mer formella och består av 

påståendesatser utan tilltal (”Arbetsuppgifterna kräver för verksamheten lämplig akademisk 

grundexamen samt gedigen erfarenhet av kulturadministrativt arbete och bidragsgivning”). 

Senare, år 2006 och 2011, listas kraven i tydlig och lättöverskådlig punktform som föregås av 

både omtal och tilltal ”Vi söker dig som: + punktlista”. Du-tilltalet kan också upplevas som 

exkluderande då den som saknar de kvalifikationer som efterfrågas troligvis inte känner sig 

tilltalad i annonserna (Helgesson 2011:233). 

Det är även intressant att studera hur kravprofilen framställs. Rör det sig om absoluta krav 

eller endast önskvärda, och hur uttrycks detta i så fall? På 2000-talet målas en idealbild upp av 

den sökande som förstärks med hjälp av formuleringar som du är eller du har, det vill säga 

påståenden som uttrycks som fakta om den sökande. På så vis får också arbetsgivaren en mer 

auktoritär roll visavi den sökande. Ibland tillåts ett visst mått av avvikande som uttrycks med 

modala hjälpverb eller modala satsadverbial: Du bör vara; Du kan vara; Vi ser helst (gärna) 

att du har; Du har förmodligen. Helgesson (2011:239) observerar att konstruktionen Vi söker 

dig som, som också används flitigt i SI:s platsannonser, blivit så typisk för platsannonser att 

den till och med ”signalerar platsannons”. 

Metaforer är inte så vanligt förekommande men används ibland för att beskriva en tjänsts 

funktion. Den tidigare så populära metaforen i platsannonser, spindeln i nätet, används i en 

annons från 2011. Även en liknande metafor det administrativa navet finns med i mitt 

material.   

5.4 Subjektiva kvalifikationer 

I många platsannonser efterfrågas, förutom utbildning och erfarenhet, personliga egenskaper 

som i Helgessons studie definieras som subjektiva kvalifikationer. Vilka dessa är beror delvis 

på tjänstebefattning och arbetsuppgifter. Hur kvalifikationerna eller egenskaperna beskrivs 

varierar. ”Nya” egenskaper kan plötsligt dyka upp och bli modeord i 

rekryteringssammanhang. Genom att studera vad som efterfrågas kan man få en uppfattning 

om vem som är attraktiv på arbetsmarknaden, något som kan skifta med tiden.   

Jag har listat och räknat samman alla specifika personliga egenskaper som efterfrågas i SI:s 

platsannonser för att se vilka som är vanligast förekommande. Jag har valt att endast räkna 

samman identiskt eller nästan identiskt uttryckta egenskaper. Initiativrik och kreativ, som till 
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viss del kan uppfattas som synonymer, räknas alltså som två olika egenskaper. Detta för att 

undvika godtyckliga bedömningar om egenskapernas innebörd. Jag har däremot räknat 

samman uttryck med likalydande initiala ordled, till exempel initiativrik och initiativförmåga, 

serviceinriktad och serviceförmåga. I hela mitt material är det bara i en platsannons från 1986 

(se bilaga 1) och i två från 2011 som inga personliga egenskaper efterfrågas.  

Tabell 4 visar alla efterfrågade personliga egenskaper per år. Procenttalet avser 

förekomsten av en specifikt efterfrågad egenskap i förhållande till antalet utlysta tjänster för 

varje år. Några av egenskaperna följs av en asterisk. Det betyder att dessa egenskaper 

påträffats med olika slutled i materialet.  

Av tabellen kan man utläsa att antalet personliga egenskaper som efterfrågas ökar 

successivt. Om man jämför 1986 och 2011, då nästan lika många tjänster utlystes (17 resp. 18 

tjänster), ser man att antalet egenskaper har fyrdubblats. Det kan bero på en strävan efter att 

mer noggrant uttrycka den egenskap som efterfrågas. Men det skulle också kunna vara ett 

tecken på att flera personer än tidigare uppfyller de formella kraven, och att man därför lägger 

större vikt vid de personliga egenskaperna. I en utlyst tjänst från 2011 förekommer önskemål 

om hela 14 specifika personliga egenskaper. Den sökande ska helst vara kreativ, omsorgsfull, 

ansvarsfull, flexibel, idé- och initiativrik, uppgiftsfokuserad, ha god språkkänsla och social 

förmåga, vara lyhörd, ha servicekänsla, ha hög arbetskapacitet och hög samarbets- och 

kommunikationsförmåga. År 2011 kan man också hitta formuleringar som ”Eftersom såväl 

externt som internt arbete ställer stora krav på ett relationsskapande arbetssätt ställer vi stora 

krav på dina personliga egenskaper”. Kanske är det så att de personliga egenskaperna har 

blivit mycket viktigare i ett samhälle där individen allt mer står i centrum. 

Tabellen visar att samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är de mest 

eftertraktade egenskaperna såväl 1986 som 1996. År 2006 finns över huvud taget inte 

samarbetsförmåga med. Då är i stället följande egenskaper i topp: kreativ, drivande och 

initiativ*. År 2011 är den viktigaste egenskapen kommunikativ förmåga. En egenskap som 

inte alls har efterfrågats tidigare år. På delad andra plats kommer serviceförmåga och 

administrativ förmåga och på tredje plats finns samarbetsförmåga med på nytt. 
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Tabell 4: Andelen efterfrågade personliga egenskaper i förhållande till antalet utlysta tjänster respektive år  

1986 (17 tjänster) 1996 (9 tjänster) 2006 (9 tjänster) 2011 (18 tjänster) 

samarbet* 35 % samarbet* 67¨% kreativ 56 % kommunikativ 56 % 

självständ* 29 % självständ* 44 % drivande 56 % service* 50 % 

noggrannhet 24 % initiativ* 44 % initiativ* 44 % administrativ* 50 % 

organisationsförmåga 18 % service* 44 % självständ* 33 % samarbet* 44 % 

ordningssinne 12 % organisations* 22 % idé* 33 % självständ* 39 % 

initiativ* 12 % ordningssinne 22 % ansvar* 33 % initiativ* 33 % 

  

flex* 22 % arbetskapacitet 33 % idé* 28 % 

  

stress* 22 % säljinriktad 11 % flex* 22 % 

  

noggrannhet 11 % service* 11 % utåtriktad 22 % 

  

säljinriktad 11 % utåtriktad 11 % relation* 22 % 

  

kreativ 11 % språkkänsla 11 % kreativ 17 % 

    

öppet/trev. sätt 11 % social* 17 % 

    

administrativ* 11 % h. arbetskapacitet 17 % 

      

hög integritet 11 % 

      

kvalitetskänsla 11 % 

      

gott omdöme 11 % 

      

lyhörd 11 % 

      

drivande 6 % 

      

språkkänsla 6 % 

      

omsorgsfull 6 % 

      

uppgiftsfokuserad 6 % 

      

öga för detaljer 6 % 

      

trovärdig 6 % 

      tillit 6 % 

      analytisk 6 % 

6 egenskaper   11 egenskaper   13 egenskaper   25 egenskaper 

Helgesson konstaterar att många personliga egenskaper återkommer i olika annonser oavsett 

vad det gäller för sorts tjänster. De tre vanligaste egenskaperna 1965, 1975, 1985 och 1995 i 

Helgessons material är samarbet*, självständ* och initiativ* (Helgesson 2011:214). 

Egenskaper som också är mycket vanliga i SI:s platsannonser. Man kan därmed misstänka att 

arbetsgivarna ibland använder dessa begrepp av slentrian, och kanske har själva innebörden 

av dem till och med urholkats. Helgessons undersökning visar vidare att år 2000 ersätts 

samarbet* av driv* (Helgesson 2011: 216). Även för detta finns det belägg i min 

undersökning i platsannonserna från 2006.  
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Att driv* är mest frekvent år 2000 kan bero på den förändring i synen på den ideala medarbetaren som 

skett under 1990-talet. Medarbetaren i den nya ekonomin ska ju kunna ta eget ansvar och handla enligt 

organisationens intentioner utan att behöva övervakas och styras av en direkt överordnad, och då behövs 

alltså medarbetare med egen drivkraft mer än medarbetare som kan samarbeta. (Helgesson 2011:216) 

 

Vilka egenskaper som förekommer i en tjänsteutlysning beror säkert till viss del på vem eller 

vilka som skrivit den. Eftersom mitt undersökningsmaterial inte är så omfattande är jag 

medveten om att detta kan ha påverkat mitt resultat. Det är möjligt att de personliga 

egenskaperna också speglar den organisationsmodell som rådde vid tiden för 

tjänsteutlysningen. Svenska institutet har genomgått ett antal omorganisationer. En ny 

generaldirektör innebär ofta en ny organisation, och med detta medföljer nya namn på 

verksamheten, och ibland också en efterfrågan på nya kompetenser eller nya sätt att beskriva 

dem på. I den här undersökningen har jag dock inga möjligheter att undersöka om de 

egenskaper som efterlyses är sådana som saknades i organisationen vid rekryteringstillfället, 

eller om det rör sig om egenskaper vilkas beskrivningar snarare speglar tidsandan och de ord 

som för tillfället är på modet. Bland egenskaperna 2011 finns till exempel social kompetens, 

kommunikativ och lyhörd, begrepp som känns typiska för just dagens platsannonser. 

5.5 Villkor och förmåner 

En utannonserad tjänst bör framstå som attraktiv för att locka sökande. I platsannonserna kan 

arbetsgivaren till exempel redogöra för villkor för lön, arbetstid, semester och beskriva 

möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning. I Helgessons undersökning är det 

år 1985 två faktorer som arbetsgivaren framför allt lockar med, nämligen löften om 

intressanta arbetsuppgifter och goda inkomster. År 1995 är intressanta arbetsuppgifter det 

vanligaste, följt av löften om god framtid och möjligheter till personlig och yrkesmässig 

utveckling. Personlig utveckling kommer på första plats 2000 och 2005 (Helgesson 

2011:220). 

Inom staten finns i regel bra villkor för arbetstid, semester och föräldraledighet. Statliga 

arbetsgivare ska också verka för att de anställda får möjlighet att utvecklas i sitt arbete. I SI:s 

platsannonser förekommer upplysningar om villkor och förmåner mycket sparsamt. 

Myndigheten lyfter i stället fram den internationella verksamheten och det kontaktnät som 

erbjuds. Detta uttrycks inte explicit som en förmån i utlysningarna, men genomsyrar 

arbetsgivarinformationen och ofta även tjänstebeskrivningarna. 

Upplysningar om lön finns endast med i tjänsteutlysningar från 1986, vilket troligtvis beror 

på de nya löneplanerna som infördes inom det statliga området i juli 1985 (Sjölund 1987:12). 

Lönerna motsvarade olika statliga yrkesbenämningar som tydligt angavs i utlysningarna. I 
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SI:s utlysningar från 1986 förekommer fyra olika lönegrader: N1–N13 för kontorist, assistent 

och byråassistent; N13–N19 för byråsekreterare och förste byråsekreterare; N19–N25 för 

kamrer och byrådirektör samt N26–N31 för byråchef. Lönerna var vidare knutna till bestämda 

tjänster och de arbetsuppgifter som tjänsterna omfattade. 

Individuell lönesättning infördes i staten 1989–1990 (Arbetsgivarverket 2011). Lönen 

bygger därmed på en värdering av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, arbetstagarens 

presentation och skicklighet samt det allmänna löneläget på arbetsmarknaden. Lönesättningen 

blir således en fråga för förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta avspeglas 

också i SI:s tjänsteutlysningar. År 1996 ber man den sökande inkomma med löneanspråk i 

samband med ansökan. Det försvinner sedan från platsannonserna, kanske beroende på att 

löneförhandlingar blivit praxis. I tjänsteutlysningarna från 2006 och 2011 nämns över huvud 

taget inte något om lön eller löneanspråk.  

5.6 Genus och mångfald  

I Sverige kom den första jämställdhetslagen 1979. Lagen föreskrev bland annat att 

arbetsgivarna ska verka aktivt för att främja jämställdhet i arbetslivet och arbeta för en jämn 

könsfördelning (SFS 1979:1118). Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. 

Förutom att förhindra diskriminering på grund av kön syftar diskrimineringslagen till att 

motverka inskränkning av rättigheter som beror på etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567). 

Önskemål om sökande av ett bestämt kön eller med annan etnisk och kulturell bakgrund än 

den svenska bör alltså ses mot bakgrund av lagstiftningen. I SI:s platsannonser från 1986 finns 

inga sådana önskemål. Men år 1996 står följande i tre tjänsteutlysningar av totalt nio: ”På 

grund av den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor vid Svenska Institutet uppmanas 

särskilt män att söka.” I enlighet med diskrimineringslagen från 2009 uttrycker arbetsgivarna 

på 2000-talet önskemål om personal med annan etnisk och kulturell bakgrund (Helgesson 

2011:307). Så också SI där detta önskemål uttrycks i majoriteten av platsannonserna från 

2006. År 2011 har det omvandlats till en fast fras som alltid tas med (se bilaga 5). 

5.7 Kontaktinformation 

Kontaktinformationen utgör en nödvändig komponent i en platsannons. Texten är ofta 

standardiserad och placeras sist i platsannonsen. Kontaktinformationen innehåller anvisningar 

om hur man ansöker och vem man kan kontakta för att få veta mer om den utlysta tjänsten.  
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År 2006 och 2011 uppmanas intresserade att ansöka elektroniskt via ett formulär på SI:s 

webbplats. I platsannonserna från 2006 ges en detaljerad beskrivning av hur detta ska gå till, 

och det finns även en särskild kontaktperson för frågor om ansökningsförfarandet. I 2011 års 

annonser behövs inte längre några instruktioner. Elektroniska ansökningar har blivit så 

vanliga att det räcker med att endast hänvisa till den webbsida där formuläret finns. 

Utmärkande för 2006 och 2011 är att SI endast vill få ett personligt brev och ett CV från den 

sökande. ”Kompletterande dokumentation (betyg, intyg och arbetsprover) begärs in vid 

behov.” Det kan möjligen bero på att det i dag är fler sökande till tjänsterna och att man först 

gör en gallring av alla ansökningar där dessa dokument inte har någon relevans. Eller, som 

nämnts tidigare, att de personliga egenskaperna är det som är viktigast. 

En uppmaning att söka en tjänst kan formuleras på olika sätt. I SI:s platsannonser finns 

sällan direkta uppmaningar av typen Skicka din ansökan till … Direkta uppmaningar i 

imperativ kan upplevas som auktoritära och används därför sparsamt. I stället är indirekta 

uppmaningar vanliga: Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda …; Ansökan med 

meritförteckning ska skickas till …. I skrivmallen från 2011 används formuleringen Vi ser 

gärna att du skickar … Omtal (vi) och direkt tilltal (du) borde göra uppmaningen mer 

personlig, men det är möjligt att den bara uppfattas som ett vanligt uttryckssätt i 

platsannonser. 

Det som karaktäriserar SI:s kontaktinformation från alla år är exaktheten och den formella 

stilen. Ord som tillhanda och åberopa, som ofta används, bidrar till att ge texterna en formell 

prägel. Personligen tror jag inte att den sökande fäster så stor vikt vid hur 

kontaktinformationen formuleras. Som läsare får man det man förväntar sig, nämligen 

uppgifter om när, hur och vart ansökan ska skickas. Tilltal och stil för att närma sig läsaren 

har säkert större betydelse i andra delar av platsannonsen.   

6 Sammanfattande diskussion 

Resultatet av min studie visar att platsannonser utgör en egen genre. Det finns ett syfte och en 

social funktion. Texten följer en struktur som inte ändrats nämnvärt under de 25 år som min 

studie omfattar, om man bortser från de ofullständiga annonserna i dagspressen som hänvisar 

till mer information på en webbplats. I SI:s platsannonser, oavsett år, finns information om 

arbetsgivaren, arbetsuppgifter, krav på sökande och kontaktuppgifter. Platsannonsernas 

innehåll och utformning speglar samhälleliga förändringar. Lagar och förordningar som rör 

arbetsmarknaden får stort inflytande på texten. Formuleringar från tidigare utlysningar 

återanvänds.  
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Min undersökning överensstämmer i många fall med de iakttagelser som Karin Helgesson 

(2011) presenterar i sin doktorsavhandling om platsannonser. Det tyder på att alla 

tjänsteutlysningar, oavsett arbetsgivare, utvecklas och förändras parallellt.  

SI:s platsannonser har med tiden blivit allt längre. Den del som framför allt blivit mer 

omfattande är informationen om myndighetens uppdrag och verksamhet. Det kan bero på att 

man i dag ser ett mervärde i annonserna och vill utnyttja dem för att stärka sitt 

arbetsgivarvarumärke. År 2011 finns inte bara de generella raderna om SI med högst upp i 

annonserna (se kap. 5.2). Nya innehållskomponenter är ”Avdelningsbeskrivning” och 

”Uppdragsbeskrivning” i annonsernas brödtext. En annan förklaring till längre texter är att 

tjänsterna numera annonseras på nätet där platstillgången är näst intill obegränsad. 

Platsannonsernas utformning påverkar också textomfånget. År 1986 listades arbetsuppgifter, 

kvalifikationer, tillträde, lön etc. under olika rubriker i icke satsformade meningar, kanske i 

platssparande syfte (se bilaga 1 och 2). Men i annonserna från 1996 och framåt skrivs allt i 

löptext vilket för med sig längre texter. Texternas visualisering har också blivit allt viktigare i 

takt med att ny teknik gjort det möjligt för gemene man att laborera med layout. Punktlistor 

används till exempel för att göra tydligare uppställningar av de formella kvalifikationer som 

krävs (se bilaga 4 och 5) vilket också gör annonserna längre. 

Om man bara studerar arbetsgivarinformationen, det vill säga den ofta grafiskt markerade 

informationen som placeras högst upp i annonserna, tycks SI:s uppdrag och verksamhet inte 

ha ändrats så mycket från år till år. Här framträder en myndighet som arbetar för att sprida 

kännedom om Sverige internationellt och då i synnerhet i frågor som rör samhälle, utbildning 

och kultur. Informationen är verksamhetsorienterad och ger sällan några upplysningar om 

arbetsmiljön eller förmåner som den anställde erbjuds. Myndighetens verksamhet är i fokus 

och presenteras i faktiska påståenden. I de korta texterna kan man skönja olika språkliga 

trender. Från en byråkratisk beskrivning 1986, till sloganer och ett frejdigare tilltal 1996, 

metaforer och modeord 2006 och tillbaka till en mer uppstramad text med nya modeord i 

mallen från 2011.  

Bilden av den ideala sökanden framgår av tjänstebeskrivningarna och de kvalifikationer 

som efterfrågas. Mycket har hänt på arbetsmarknaden och det är en succesivt förändrad 

yrkesroll som framträder i SI:s platsannonser. Kontoristen och assistenten från 1986 är i dag 

ersatta av administratören och kommunikatören. Projektledarens popularitet på 2000-talet 

vittnar om nya arbetsmetoder. Befattningsbenämningar på engelska börjar användas på 2000-

talet på SI, liksom på arbetsmarknaden i stort. Krav på nya språkkunskaper som arabiska och 

ryska tillkommer. År 2011 dominerar engelskan som främmande språk. Goda 
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engelskkunskaper krävs för 17 av 18 utlysta tjänster. Kunskaper i svenska, som tidigare togs 

för givet, är numera också ett uttalat krav. Samtidigt uttrycks önskemål om sökande med 

annan bakgrund än den svenska. En svårighet är att språkkraven ofta är vaga. Vad betyder det 

egentligen att ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift?  

År 2011 är SI-tjänstemannen utrustad med en uppsjö olika personliga egenskaper. Jag 

misstänker att dessa begrepp många gånger används slentrianmässigt i annonserna i och med 

att tidigare utlysningar konsulteras. Den ideala medarbetaren 2011 är framför allt 

kommunikativ, serviceinriktad, har god administrativ förmåga och gillar att samarbeta. 

Kanske för att matcha idealet 2006 där den sökande först och främst skulle vara kreativ, 

drivande och initiativrik. Samtidigt värderas förmågan att arbeta självständigt mycket högt 

under alla undersökta år. De personliga egenskaperna spelar helt enkelt en stor roll i dag i 

rekryteringssammanhang. Kanske värderas de lika mycket eller i vissa fall mer än formella 

meriter.  

Själva språket i platsannonserna har genomgått en del förändringar. Det är förändringar 

som också kan märkas i andra sorters myndighetstexter, men som i platsannonserna uppträder 

med en viss fördröjning. Det gäller till exempel utvecklingen mot ett personligare tilltal, 

enklare ordval och meningsbyggnad.  

År 1986 kännetecknas SI:s platsannonser av en formell stil med passiva konstruktioner och 

icke satsformade meningar. Omskrivningar gör att inga pronomen behöver användas, och man 

kan på så sätt helt undvika ett direkt tilltal. Detta förändras gradvis och i annonserna från 1996 

finns både omtal och du-tilltal. De intimiserande dragen blir särskilt tydliga i de 

huvudrubriker i form av frågor som används 2006 och 2011. Ett bra exempel på det är 

rubriken ”Vill du vara med och sätta Sverige på kartan?” från 2006 (bilaga 4). Samtidigt kan 

jag ana en tillbakagång till ett mer formellt språkbruk när jag läser vissa platsannonser från 

2011. Men det kan även bero på enskilda skribenter, och det känns därför vanskligt att dra 

några definitiva slutsatser av detta. 
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Bilaga 1: Platsannons, chefstjänst, DN 1986-03-16 
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Bilaga 2: Underlag till platsannons från 1986, assistenttjänst 
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Bilaga 3: Underlag till platsannons, 1996 
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Bilaga 4: Underlag till platsannons, 2006 
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Bilaga 5: Mall för tjänsteutlysningar 2011 

 

 

 

Svenska institutet  

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. 

Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi 

samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.  

 

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat. Se vidare på www.si.se. 

 

 

 
Vill du arbeta med xxxx 
Svenska institutet (SI) söker en xxxx. 
 

Avdelningsbeskrivning 
 

 
 
Uppdragsbeskrivning  
 

 
 
Tjänstebeskrivning 
 

 

 

Vi söker dig som: 

 

  

  

  

  

 

 

Tjänsten är xxxxx  tillträde xxxx. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt  en jämn 

könsfördelning.  
 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef NN och NN. Fackliga 

ombud är Eva Kersten för SACO-S och Katharina Holmén för ST. Samtliga kan nås på 

telefon 08-453 78 00.  
 

Din ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 2011-xx-xx.  
Vi ser gärna att du skickar ansökan och CV elektroniskt på www.si.se/ledigajobb  

Alternativt skicka din ansökan till Svenska institutet BOX 7434, 103 91 STOCKHOLM.  Märk 

ansökan med dnr. xxx/2011. 

Skicka endast ansökan och CV. Övrig dokumentation begärs in vid behov. 

 

 

http://www.si.se/
http://www.si.se/ledigajobb
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Bilaga 6: Platsannons med internethänvisning, DN 2011-09-25 

 

 

 

 

 


