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Sammanfattning 

I denna studie har platsannonser inom yrkesgruppen Human Resources analyserats för att 

studera hur krav, kontroll och stöd balanseras i platsannonser. Därefter diskuteras detta i 

förhållande till organisatorisk och social arbetsmiljö. Forskning visar att det råder stora 

brister inom området arbetsmiljö. Bristerna behöver förebyggas från arbetsgivarens sida 

då dessa vanligtvis hanteras när arbetsmiljöproblem uppstår. Denna studie har gjorts då vi 

ser en möjlighet för arbetsgivaren att arbeta förebyggande genom att tillämpa arbetet med 

arbetsmiljön redan i platsannonsering. Eftersökta egenskaper och kompetenser visade sig 

omfatta en stor del av platsannonserna medan resurser påträffades i betydligt mindre grad. 

Resultatet visar att det ställs högre krav på den arbetssökande än vad arbetsgivaren kan 

erbjuda utrymme för vilket går emot arbetsmiljöreglerna då krav, kontroll och stöd inte 

balanseras.  

 

 

Nyckelord: Platsannons, HR, egenskap, kompetens, resurs, krav, kontroll, stöd, 

organisatorisk och social arbetsmiljö 
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Inledning 
Dagens arbetssamhälle är mer psykiskt krävande än tidigare och innebär psykisk 

påfrestning i form av mer komplicerade arbetsuppgifter men också i de sociala 

relationerna då människan ständigt förväntas vara tillgänglig (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Samhället utvecklas i snabb takt mycket tack vare digitaliseringen, vilket kräver att 

organisationerna anpassar sig till marknaden för att vara konkurrenskraftiga (Taute & 

Taute, 2012). Detta medför i sin tur att människor behöver vara anpassningsbara och 

flexibla, egenskaper som i och med en föränderlig arbetsmarknad ses som 

överlevnadsstrategier för att vara anställningsbar och för att kunna hantera arbetet (Sung, 

Loke & Ramos, 2013). Arbetsgivare behöver idag kräva mer från sina arbetstagare och 

söker därmed personer till sin verksamhet som uppfyller alla kriterier för att verksamheten 

ska utvecklas i samma takt som samhället (Sung, Loke & Ramos, 2013).  

 

Platsannonser är ett första steg i en rekryteringsprocess och ger med det ett första och 

avgörande intryck av en arbetsgivare (Orlitzky, 2007). Ett företagsrykte är en viktig 

konkurrenskraft för att locka kompetenta och engagerade personer till verksamheten 

(Turban & Cable, 2003). Ett gott företagsrykte lockar inte bara fler sökande utan ger även 

företaget i fråga chansen att välja arbetskraft av högre kvalitet i större utsträckning 

förklarar forskarna Turban och Cable (2003). Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver 

fenomenet som ett anseende, ett begrepp som i sammanhanget betyder att en organisation 

kommunicerar en bild av sig som är till deras fördel. Exempel på ett sådant anseende kan 

vara utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö vilka är viktiga för en organisations resultat 

då ett gott anseende skapar trovärdighet och tillit från omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Med det kan platsannonser tolkas ha ett innehåll som nödvändigtvis inte speglar 

verkligheten, men de budskap som sänds ut via platsannonser är definitivt. 

 

Platsannonser har under åren 1955-2005 förändrats genom att de blivit längre, är mer 

informationsrika samt att de lägger större vikt på informationen om arbetsgivaren. En 

annan utveckling i utformningen är att önskvärda personliga egenskaper förekommer mer 

frekvent och har ett större värde (Helgesson, 2011). Detta ställer krav på den potentiella 

arbetstagaren att leva upp till. Arbetsmiljöverket (2016) poängterar att krav kan leda till 

ohälsa om personen i fråga inte har resurser nog, resurser i form av stöd samt hanterbarhet. 

Begreppen krav, kontroll och stöd ingår i Karasek och Theorells modell (1990) och är 

kopplade till välbefinnande.  
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I mars 2016 trädde en ny föreskrift gällande organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft 

(hädanefter AFS 2015:4). Målet med föreskriften är att förebygga den arbetsrelaterade 

ohälsan som har stigit med 70 % sedan år 2010 (Arbetsmiljöverket, 2015). Föreskriften 

riktar sig till arbetsgivare och innehåller konkreta riktlinjer på hur ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör bedrivas 

(AFS 2015:4).  

 

I denna studie ställer vi oss frågan hur platsannonser för utlysta tjänster inom 

yrkesgruppen Human Resources står i relation till den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Därmed ger studien ett svar på hur brister i arbetsmiljön upprätthålls och är 

ett bidrag till det vetenskapliga forskningsfältet arbetssociologi. Studien genomförs med 

hjälp av innehållsanalys av platsannonser. Human Resources (hädanefter HR) är en 

yrkesgrupp som bedriver sitt arbete i linje med organisationers affärsstrategi och 

samverkar med andra avdelningar (Ulrich & Brockbank, 2007).  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera vad arbetsgivare efterfrågar och erbjuder via 

platsannonser inom Human Resources. Vidare ämnar studien att analysera detta i 

förhållande till begreppen krav, kontroll och stöd samt till arbetsgivarens förebyggande 

arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

 

Frågeställningar 
• Vilka egenskaper och kompetenser hos arbetssökande eftersöks i platsannonserna?  

• Hur kommunicerar företagen resurser som erbjuds via platsannonserna?  

• Hur kan egenskaper, kompetenser och resurser tolkas med krav, kontroll och stöd i 

enlighet med AFS 2015:4?   
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Begreppsdefinitioner 
Nedan redogörs innebörden av centrala begrepp i studien vilka är platsannons, egenskap, 

kompetens, resurs och Human Resources.  

 

Platsannons 
Platsannonser har en annonsör i form av en arbetsgivare och riktar sig till en mottagare i 

form av en arbetssökande. Platsannonser har en stilart kallad sakprosa, det vill säga att 

texten har som syfte att informera för att påverka och kunna leda till en handling säger 

språk och samhällsforskaren Karin Helgesson (2011). Vidare kan platsannonser ses som 

envägskommunikation utifrån definitionen att ett budskap sänds till en publik (Larsson, 

2014). 

 

Egenskap 
Psykologiforskaren Gudmund J.W Smith jämför begreppet egenskaper med personlighet 

(2003). Smith för fram att egenskaper eller personlighet är en avgörande faktor till ett 

beteende (G, J.W Smith, 2003). I denna studie handlar begreppet egenskap om ett attribut 

hos en person som leder till ett önskat beteende.  

 

Kompetens 
“Att kunna omsätta kunskap i handling i ett sammanhang” (Andersson, 2014:8).  I denna 

studie har begreppet kompetens betydelsen av formell kompetens. Formell kompetens 

handlar om legitimitet och är dokumenterad kunskap, detta genom exempelvis betyg och 

intyg (Andersson, 2014). 

 

Resurs 
Begreppet förklaras i AFS 2015:4 som något personal kan ta hjälp av i det dagliga arbetet 

för att uppnå mål och i hanteringen av krav. Vidare ger föreskriften exempel på resurser: 

“Arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, 

återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och 

kollegor och möjligheter till återhämtning” (AFS 2015:4:6).  
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Human Resources 
HR bedriver arbetsuppgifter inom utbildning, belöning, rekrytering, policyskapande samt 

arbetsrättsliga frågor. Vidare har HR-arbete på senare tid kommit att handla mer om att 

bedriva sitt arbete i linje med företagets affärsstrategi (Ulrich & Brockbank, 2007). HR är 

en yrkesgrupp som fungerar som medlare mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta gör 

HR till en intressant yrkesgrupp att studera. 
  

Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt förklaras organisatorisk och social arbetsmiljö vilket är bakgrunden till 

studien, samt forskning inom platsannonsens funktion och utveckling.  

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 

psykiskt avseende, arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av 

sin egen arbetssituation. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt, och 

samarbete med sammanhang mellan olika arbetsuppgifter (AML 1 kap. 2 §).  

 

Sverige har länge legat i framkant när det kommer till den fysiska arbetsmiljön. Ändå har 

långtidssjukskrivningarna ökat sedan år 2010 (Arbetsmiljöverket, 2015) vilket antas kunna 

förklaras av sämre psykosociala arbetsförhållanden, exempelvis litet inflytande över sin 

arbetssituation (Fjæstad & Wolvén, 2005). Idag är långtidssjukskrivningar på grund av 

dålig arbetstillfredsställelse och hälsa vanligt förekommande (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Vidare förklarar Fjæstad & Wolvén (2005) att stöd från ledare är 

bristfälligt i arbetet och är en bidragande faktor till försämrad hälsa hos arbetstagare.  

 

Arbetsmiljön påverkar personerna som verkar i den och det kan vara både i positiv och 

negativ bemärkelse och därför är det viktigt att arbetsgivaren ser över den (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö är regler och allmänna råd till arbetsgivare med tillvägagångssätt för att 

förebygga ohälsa på arbetsplatsen. AFS 2015:4 är ett komplement till arbetsmiljölagen, 

det vill säga bedömning av risker i arbetsmiljön och konkretiserar även området 

psykosocial arbetsmiljö och sätter det i ett större perspektiv. Detta görs med hjälp av 

begreppen organisatorisk arbetsmiljö respektive social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
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Arbetsmiljöverket har definierat begreppen social och organisatorisk arbetsmiljö och 

dessa definitioner används som grund i denna studie.  

 

Organisatorisk arbetsmiljö definieras som: 

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar 1. ledning och styrning 2. 

kommunikation 3. delaktighet, handlingsutrymme 4. fördelning av arbetsuppgifter 

och 5. krav, resurser och ansvar (AFS 2015:4: 6).  

 

Social arbetsmiljö definieras som: 
Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och 

socialt stöd från chefer och kollegor (AFS 2015:4: 7).  

 

De punkter som AFS 2015:4 behandlar är systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskaper, mål, 

arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Det handlar om att 

arbetsgivaren ska arbeta med dess punkter och följa allmänna råd konstant, det är en 

process som fortgår. Arbetsgivaren ska också se till att kompetens gällande att arbeta 

förebyggande med områdena finns hos chefer och ledare, förslagsvis via utbildning. 

Arbetsgivaren ska både sätta upp mål i huruvida den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön ska se ut, samt inkludera medarbetarna i arbetet med målen och se till att alla 

är medvetna om dessa (AFS 2015:4). 

 

“Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet” (AFS 2015:4: 8). Med det menar 

Arbetsmiljöverket (2015) att arbetsgivaren ska skapa balans för arbetstagaren i form av 

lämplig svårighetsgrad på arbetsuppgifterna samt anpassad arbetsmängd. Området 

arbetsbelastning tar också upp att det ska vara tydligt för arbetstagaren vilka 

arbetsuppgifterna är, vilka resultat som ska uppnås samt vart personen i fråga kan vända 

sig för stöd i arbetet. Vid planering av arbetstid menar Arbetsmiljöverket (2015) att risker 

kopplade till hälsa ska tas i beaktning. Till exempel är skiftarbete och långa arbetspass 

något som kräver noggrann eftertanke när arbetstiden planeras. Att vara ständigt nåbar 

poängteras också av Arbetsmiljöverket. De menar att personer som har möjlighet att 

utföra arbetet på olika platser och tider medför krav på tillgänglighet. Något som i sin tur 

medför brist på återhämtning om det inte planeras noggrant och förväntningar tydliggörs 

(AFS 2015:4). Den sista delen i AFS 2015:4 är kränkande särbehandling och handlar om 

att arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras och se 

till att det finns rutiner för hantering av sådana fall. Kränkande särbehandling innebär att 
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en eller flera personer blir utsatta för en handling som är kränkande och kan med det leda 

till ohälsa (AFS 2015:4).  

 

Platsannonsens funktion och utveckling 
Platsannonserna påverkas av en rad olika faktorer, saker som till exempel lagstiftning, 

näringsliv och ekonomi men också av annonsören samt mottagaren. Detta i form av den 

kommunikation som sker mellan dessa parter via annonsen (Helgesson, 2011). 

 

Platsannonsen har förutom syftet att söka personal även syftet att marknadsföra 

arbetsgivaren (Helgesson, 2011). Eftersom platsannonser är en del av 

marknadskommunikationen är platsannonsens utformning viktig för att samtliga läsare ska 

ha ett gott förtroende och en välvilja för företaget, oavsett om det är en arbetssökande eller 

inte (Helgesson, 2011). Vidare säger Helgesson (2011) att en stor del av de som läser en 

platsannons endast är nyfikna på vad som händer på arbetsmarknaden och är inte direkt 

nyfikna på det specifika jobbet. Även Lindelöw (2008) lyfter vikten av utformandet och 

innehållet i platsannonserna ur ett marknadsföringsperspektiv då platsannonsen är 

företagets ansikte utåt.  I platsannonser bör information om själva organisationen framgå, 

information såsom värderingar, storlek och vart företaget är placerat samt vilka krav som 

ställs på den arbetssökande (Lindelöw, 2008). Vad som eftersöks hos en ideal medarbetare 

är något som förändrats över tid förklarar Swenson-Ahrnborg (1997). Egenskaperna som 

förr efterfrågades beskrivs som foglig, punktlig, ren, snygg, ordentlig och frisk. Kraven 

utvecklades på senare tid till att snarare besitta en social förmåga, vara flexibel, kreativ 

samt att kunna ta initiativ och beslut. En annan egenskap som också är vanligt 

förekommande är att kunna arbeta både i grupp och självständigt (Swenson-Ahrnborg, 

1997).  

 

Helgesson (2011) har identifierat nyckelkomponenter i platsannonsernas innehåll. 

Komponenter som information om arbetsgivaren, tjänsten, bakgrunden, subjektiva 

kvalifikationer, objektiva kvalifikationer, kontraktsinformation, genus och mångfald samt 

villkor och förmåner. Vidare förklaras att egenskaper efterlyses till större del numera och 

är av större vikt. En förklaring till de förändringar som skett är arbetsmarknadens 

utveckling (Helgesson, 2011). 
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Teori 
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är den krav- och kontrollmodell som Robert 

Karasek och Töres Theorell tog fram för nästan 40 år sedan. Denna modell utvecklades 

sedan och dimensionen socialt stöd lades till i modellen. Krav, kontroll och stödmodellen 

syftar till att se hur anställda upplever sin arbetssituation. Även om föreliggande studie 

inte syftar till att studera individernas faktiska upplevelse av en arbetssituation, lämpar sig 

modellen väl då den har en förankring i innehållet i AFS 2015:4. 

 

Följande avsnitt presenteras utifrån modellens utveckling och redogörs under rubrikerna 

krav och kontroll samt stöd.  

 

Krav och kontroll  
Modellen av Karasek och Theorell (1990) kan liknas med tidigare stressteorier på så vis 

att interaktioner mellan personer och dess omgivningar skapar ett resultat i form av 

arbetstillfredsställelse eller stress och andra ohälsosamma effekter (Hovmark & 

Thomsson, 1995). Modellen var till en början tvådimensionell innehållande krav och 

kontroll som i sin tur visar fyra olika stadier av en arbetssituation (Karasek & Theorell, 

1990). Dimensionen krav handlar om huruvida medarbetaren upplever förväntningar från 

omgivningen. Krav omfattar aspekter såsom svårighetsgrad, arbetstempo och 

arbetsmängd. Kontroll förklaras av Karasek och Theorell (1990) som en arbetstagares 

upplevelse av hur greppbara arbetsuppgifterna är, det vill säga hur personen i fråga 

upplever sig kunna hantera situationen och vet hur denne ska gå tillväga. Kontroll handlar 

också om huruvida den anställde har möjlighet till inflytande och att fatta beslut, vilket 

handlingsutrymme medarbetaren har till att påverka dennes eget arbete (Karasek & 

Theorell, 1990). Motivationsforskaren Terence R. Mitchell (1982) förklarar att handling 

från arbetstagaren endast kan ske med motivation eller drivkraft. Detta innebär att det bör 

finnas handlingsutrymme för användningen av de psykologiska mekanismerna för att det 

ska ge en positiv effekt i form av produktivitet och kontroll över arbetet (Mitchell, 1982).  

 

Karasek och Theorell (1990) säger med sin modell att graden på upplevelsen av krav och 

kontroll, hög eller låg, avgör vilket mentalt stadie i arbetet personen befinner sig i. De 

förespråkar en balans mellan dimensionerna för en optimal arbetssituation (Karasek & 

Theorell, 1990).  Theorell (2013) skriver att kraven från arbetsgivaren ökar kraftigt hela 

tiden medan möjligheten för arbetstagare att påverka arbetsprocesser minskar. Detta leder 
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i sin tur till ohälsa om det inte balanseras på ett lämpligt vis (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). I de fall kraven är höga uppnås goda resultat i form av produktivitet och 

effektivitet i arbetet endast om arbetstagaren har möjlighet att påverka situationen 

förklarar Theorell (2013).  

 

De fyra stadierna i krav och kontrollmodellen är avspänd, spänd, aktiv och passiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Krav och kontrollmodell, inspirerad från Karasek och Theorell, 1990:32 

 

Upplevelsen av låga krav från omgivningen i samband med att arbetssituationen är 

greppbar och fullt hanterbar innebär ett avspänt stadie och är det ideala hälsoläget av den 

anledningen att stress uteblir (Karasek & Theorell, 1990). Motsatsen till det avspända 

stadiet, kallat det spända stadiet, innebär att medarbetaren känner höga krav och låg grad 

av kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Personen i fråga har därmed inte de resurser som 

krävs för att uppfylla kraven vilket är direkt kopplat till stress och ohälsa (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). En person som känner låga krav och en låg grad av kontroll 

blir passiv och inaktiv (Karasek & Theorell, 1990). Det finns inga förväntningar att 

uppfylla och inte heller några resurser, personen blir med det viljelös och omotiverad till 

arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Motsatsen, höga krav och hög kontroll 

innebär en aktiv medarbetare. Att vara aktiv är bra för stunden men på lång sikt innebär 

det överansträngning vilket kan leda till ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Weman-

Josefsson och Berggren (2013) förespråkar en aktiv arbetstagare såvida det erbjuds ett gott 

socialt stöd. Forskning visar att aspekterna krav, kontroll och stöd har en tydlig inverkan 

på medarbetares hälsa och välmående (Hanson, Theorell, Oxenstierna, Hyde & 

Westerlund, 2008). Kontroll över arbetet kan inte direkt kopplas till välbefinnande utan 
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det är beroende av vilka krav som ställs (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det 

poängteras att krav och kontroll endast kan jämföras och balanseras om de är direkt 

relaterade till varandra, samma sak vad gällande det sociala stödet (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013).  

 

Stöd  
Krav- och kontrollmodellen utvecklades efter en tid med en tredje dimension vilket är det 

sociala stödet. Karasek och Theorell (1990) förklarar att dimensionen kompletterar 

modellen och gör den fullständig. Weman- Josefsson och Berggren (2013) beskriver 

begreppet stöd som känslomässig och praktisk hjälp från omgivningen. Vidare beskrivs 

stöd omfatta det emotionella, informativa, värderande samt det instrumentella i arbetet 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Begreppen kan förklaras som att kollegor och 

ledare visar omtanke, det finns tillgång till den information som behövs i arbetet, 

bekräftelse och feedback samt support när det behövs, exempelvis IT-support eller att 

kollegor ställer upp för varandra (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Karasek och 

Theorell (1990) säger att socialt stöd i arbetet kan komma både från chefer och kollegor 

och att brist på socialt stöd orsakar ohälsa. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Krav, kontroll och stödmodell, inspirerad av Karasek och Theorell, 1990:70. 
 

Socialt stöd är enligt Weman- Josefsson och Berggren (2013) den viktigaste aspekten i 

arbetsmiljön av den anledningen att det påverkar både effekten och upplevelsen av en 

situation. De förklarar att socialt stöd minskar den negativa stressen och ökar kontrollen i 
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form av hanterbarhet. Däremot poängterar författarna att socialt stöd behöver anpassas till 

individen och dess behov för att ge den effekt som socialt stöd syftar till (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). 

 

Metod  
I detta avsnitt presenteras förförståelse, studiens upplägg och metodologiska 

utgångspunkter, datainsamling och urval, databearbetning samt tillförlitlighet, trovärdighet 

och etiska överväganden.  

 

Förförståelse 
Platsannonser läses intensivt under jobbsökningsperioder vilket har gett oss en viss 

förståelse för hur platsannonser är uppbyggda och även hur de är formulerade. Vår 

upplevelse var att krav på tidigare erfarenheter, kompetenser samt önskvärda egenskaper 

framkommer i platsannonser och är avgörande för huruvida en person är lämpad eller inte 

för tjänsten.  

 

Genom att ha läst om arbetsmiljö samt arbetat med föreskriften gällande organisatorisk 

och social arbetsmiljö under vår utbildning, har detta gett oss ett kritiskt tänkande kring 

arbetsgivarens förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor. Vi anser att platsannonser är 

en möjlighet för arbetsgivare att i tidigt skede börja presentera förväntningar men också 

arbetsgivarens erbjudande till arbetstagaren på ett tydligt och rimligt sätt, som i sin tur 

enligt våra personliga erfarenheter präglar den arbetssökande. Förförståelsen för 

fokusområdet Human Resources kommer från vårt utbildningsområde Personalvetenskap. 

Förförståelsen redovisas då detta är något som behöver tas i beaktning under studiens 

gång. Detta för att förförståelsen inte ska komma att påverka resultatet.  

 

Upplägg och metodologiska utgångspunkter  
I och med att denna studie syftar till att studera vad som efterfrågas och erbjuds via 

platsannonser och därtill analysera detta i förhållande till begreppen krav, kontroll och 

stöd samt AFS 2015:4, genomfördes analysen via texten i platsannonser. Platsannonser är 

en form av dokument vilket gjorde att angreppssättet innehållsanalys lämpade sig väl. 

Detta då innehållsanalys är en anpassningsbar metod som både kan användas inom 

kvalitativa och kvantitativa studier och därmed kan omfatta både tolkningar och statistik 
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över frekvenser (Lundman & Graneheim, 2008). Studien har till största del genomförts 

med en kvalitativ ansats då fokusområdet var tolkning av ord i text (Bryman, 2011), vilket 

metodforskarna Lundman och Graneheim (2008) beskriver som huvudsaken i en kvalitativ 

innehållsanalys. Vidare förklarar Lundman och Graneheim (2008) att en kvalitativ ansats 

till stor del handlar om likheter och skillnader i innehållet, vilket i denna studies fall 

innebär likheter och skillnader i platsannonsernas framställning av efterfrågade 

egenskaper, kompetenser samt erbjudandet av resurser. För att kunna göra en sådan typ av 

analys har kunskap inom studieområdet samlats så tolkning skulle vara genomförbart. De 

kvantitativa inslagen innebär att teman under respektive studieområde har räknats och 

sammanställts. Studieområdena egenskaper, kompetenser och resurser har analyserats som 

fristående begrepp och jämförts platsannonser emellan. Detta för att få ett 

helhetsperspektiv på platsannonser inom HR.  

 

Datainsamling och urval  
För att samla in data som underlag för denna studie valdes en specifik dag och tidpunkt ut 

i förväg, detta för att vara så objektiva som möjligt och för att inte kunna påverka utfallet. 

Samtliga platsannonser inhämtades från www.linkedin.se vilket förklaras som världens 

största yrkesnätverk och lanserades år 2003, där bland annat lediga tjänster annonseras 

genom Linkedins företagstjänst (Linkedin Corporation, 2017). Linkedin har idag fler än 

500 miljoner medlemmar och målet med yrkesnätverket är att förena aktiva i arbetslivet 

från hela världen (Linkedin Corporation, 2017). Studien Global Recruiting Trends (2015) 

genomförd av Linkedin antyder att sociala och professionella nätverk blivit allt mer viktigt 

under de senaste åren för företag och tecken visar också att det är en växande trend. Därför 

valde vi att utgå från Linkedin i vår inhämtning av platsannonser. Enligt denna studie 

förutspås att rekrytering under de kommande åren till stor del kommer att handla om 

marknadsföring (Global Recruiting Trends, 2015).  

 

En begränsning av platsannonser gjordes genom filtrering av sökningen till området “HR” 

i “Sverige” samt platsannonser upplagda “den senaste veckan”. I och med att 

platsannonser från hela Sverige inkluderades i sökningen skapades en bredd och gjorde 

oss oberoende av möjliga skillnader i platsannonser på grund av region och stad. Den 

tänkta sökningen testades vid ett flertal tillfällen för att säkerställa att sökningen var 

tillräcklig och samtidigt inte för stor för att kunna genomföra en analys. Testomgångarna 

syftade också till att säkerställa att antalet träffar på sökningen var konstant.  
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Vid den valda dagen och tidpunkten, 27 april 2017 kl. 10.00 sorterades 732 sökträffar 

utifrån uppläggningsdatum. I och med sökordet “HR” kom alla annonser innehållande 

ordet “HR” upp på sökningen, exempelvis platsannonser med en kontaktperson med titeln 

HR. Detta gjorde att ett flertal platsannonser valdes bort manuellt då målgruppen inte 

kunde relateras till yrket HR. Platsannonser till och med två dagar tillbaka, gav då totalt 

60 platsannonser på både svenska och engelska. Ingen sortering utifrån tjänsternas 

omfattning har gjorts då det inte är ett fokus i studien. Platsannonserna skrevs sedan ut och 

numrerades för att lättare kunna bearbeta materialet och en kopia sparades digitalt.   

 

Databearbetning  
Databearbetningen gjordes genom en gemensam kodningsmall som tagits fram innan 

insamlingen av platsannonser vilket vanligen används inom kvantitativ metod (Bryman, 

2011) (se Bilaga 1). Detta för att på ett trovärdigt sätt föra statistik på frekvensen av 

vanligt förekommande teman samt för att kunna revidera det kvalitativa innehållet i 

platsannonserna.  

 

I det kvalitativa analysarbetet har inspiration hämtats från Lundman och Graneheim 

(2008) som framställer analysprocessen genom olika begrepp. De begrepp som rör denna 

studie är analysenhet, meningsenhet, abstraktion, kondensering, kod, kategori samt tema. 

Med analysenhet menas att se till hela texten som ska analyseras och det som beskrivs 

som grundläggande för analysen (Lundman & Graneheim, 2008) vilket i detta fall är 

platsannonserna. Dessa lästes i ett första steg i databearbetningen ett flertal gånger i sin 

helhet för att bekanta oss med materialet.  Därefter har meningar, ord och stycken i texten 

som är centrala för att svara på frågeställningarna utifrån begreppen egenskaper, 

kompetenser samt resurser, markerats med färgpennor. Detta förklaras som 

meningsenheter (Lundman & Graneheim, 2008). För att säkerställa att ingen viktig data 

förbisetts och att vi som forskarpar bedömt likvärdigt, läste båda igenom platsannonserna 

var för sig och gjorde enskilda markeringar. Därefter byttes materialet mellan oss och 

kompletterades och ändrades till viss del. Utifrån meningsenheterna kondenserades texten 

vilket innebär att den kortades ner, men huvudinnebörden återspeglades fortfarande. 

Kondenseringen genomfördes på så sätt att centrala betydelser ur markeringarna lyftes in i 

kodningsmallen (se Bilaga 1) under respektive studieområde, det vill säga egenskap, 

kompetens eller resurs.  I detta steg översattes de färgmarkerade orden i de engelska 

platsannonserna till svenska. 
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En abstraktion av innehållet gjordes genom tolkning, det vill säga att innehållet lyftes ett 

steg högre och blev mer komprimerat och samtidigt omfattande i form av koder. Något 

som är i enlighet med Lundman och Graneheims (2008) beskrivning av abstraktion. 

Utifrån koderna skapades då kategorier som i sin tur resulterade i övergripande teman. 

Dessa teman reviderades med hjälp av lexikon för svenska synonymer under analysens 

gång och resulterade i tio olika teman av eftersökta egenskaper, fem teman gällande 

efterfrågad kompetens samt fem teman av erbjudna resurser. Temana presenteras i 

resultatet.  

 
Tabell 1. Exempel på koder, kategorier och tema ur analys av efterfrågade resurser.  

 

Kod Kategori Tema  

Ingå i en grupp där du kan 

påverka 

Påverkningsmöjlighet Arbetsmiljö 

Använder varandra till bollplank 

och ventiler  

Bollplank och ventiler  Samarbete 

Här får du växa och utvecklas  Utvecklas  Utvecklingsmöjligheter 

 

Därefter fördes statistisk på antal gånger dessa teman förekom i platsannonserna för att 

kunna se likheter och skillnader i annonserna och med det kunna besvara studiens syfte. 

Vidare har platsannonsernas innehåll analyserats utifrån de områden AFS 2015:4 

behandlar, samt krav, kontroll och stödmodellen av Karasek och Theorell (1990) för att 

kunna besvara alla tre frågeställningarna. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden  �
I och med noggranna förberedelser och tydliga beskrivningar i genomförandet av 

datainsamlingen och analysarbetet, stärker detta trovärdigheten samt kvalitén i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Genom en kodningsmall och förkunskap inom området och 

kontexten kunde vi som forskningspar vara oberoende av varandra. Med det anser vi 

också att det som har avsetts att mätas uppnåtts, vilket stärker tillförlitligheten (Bryman, 

2011).  Numreringen av platsannonser gjorde att vi kunde gå tillbaka och kontrollera 

ovissheter och stärker därför kvalitén på undersökningen ytterligare. Studien anses kunna 

tillföra ny kunskap inom området och blir användbar i praktiken vid utformning av 

platsannonser för att arbeta förebyggande med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 
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Gällande de etiska principerna som bör tas i beaktning i en studie, så kallade 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011) har efter överväganden lett oss fram till att hänsyn till dessa inte är 

nödvändiga. Detta då platsannonser, som är forskningsunderlag till denna studie, är 

handlingar som publiceras offentligt av företagen. Däremot kommer varken namn eller 

företag att skrivas ut i studien. 

Resultat  
I detta avsnitt besvaras två av tre frågeställningar, det vill säga; 

Vilka egenskaper och kompetenser hos arbetssökande eftersöks i platsannonserna? Samt; 

Hur kommunicerar företagen resurser som erbjuds via platsannonserna? Resultatet 

presenteras utifrån frågeställningarna var för sig och under rubrikerna egenskaper, 

kompetenser samt resurser.  

Egenskaper 
Egenskaper var något som efterfrågades hos den arbetssökande i nästintill alla 

platsannonser. Utifrån detta skapades tio teman vilka är interaktion, handlingskraftig, 

engagemang, självmedvetenhet, organisationsförmåga, flexibel, kreativ, proaktiv, 

prestigelös samt lättlärd. Dessa teman redovisas i Tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2. Efterfrågade egenskaper sammanställt i teman. Antal.  

Tema  Antal 

Interaktion  53 

Handlingskraftig 43 

Engagemang 40 

Självmedvetenhet 35 

Organisationsförmåga 30 

Flexibel 30 

Kreativ  20 

Proaktiv 16 

Prestigelös 16 

Lättlärd  7 

Totalt antal platsannonser = 57 
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Respektive tema ansågs vara begrepp som fångar upp ett flertal egenskaper som kan ses 

som likvärdiga. Resultatet gällande vilka efterfrågade egenskaper som eftersöks, visar att 

interaktion är det tema som förekom i störst grad i platsannonserna. Lite mer än fem 

sjättedelar av platsannonserna hade med någon eller några former av interaktionsrelaterad 

egenskap som krav för tjänsten. Temat kan dock ha förekommit i platsannonserna i olika 

stor utsträckning. Interaktion är ett brett tema innehållande flera egenskaper som i stora 

drag kan tolkas som mänskligt samspel. Temat innehåller därför egenskaper såsom 

samarbetsförmåga, service minded, förtroendeingivande samt förmågan att bidra till god 

stämning. För att ge exempel på förekomsten av detta tema beskrev en platsannons 

interaktion som “Vidare är du utåtriktad, social och service minded och tycker att det är 

lätt att prata inför folk” (PA 10), medan en annan ”Vi söker dig som brinner för att ta en 

samordnande roll och hålla en hög servicenivå” (PA 42). Samtliga av dessa egenskaper 

faller under temat interaktion men har räknats som att de förekom en gång i 

platsannonsen. Samarbetsförmåga samt kapaciteten att arbeta självständigt är ytterligare 

egenskaper som är inkluderade i en interaktiv förmåga och återfanns i majoriteten av 

platsannonserna. Dessa egenskaper förekom ofta i relation till varandra, som exempelvis 

“det är viktigt att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp” (PA 47). Likaså 

innefattar temat interaktiv en social förmåga vilket innebär egenskaper så som 

relationsskapande, utåtriktad och kommunikativ. En platsannons efterfrågade det som i 

den här studien kallas för den interaktiva förmågan genom att skriva “du har en naturlig 

förmåga att skapa goda kontakter, relation och nätverk” (PA 44).  

 

Temat handlingskraftig förekom även det i majoriteten av platsannonserna och är det näst 

vanligaste förekommande temat och handlar om huruvida arbetssökande är villig att ta i 

med hårdhandskarna, arbeta effektivt samt att arbeta utefter resultat och mål. 

Handlingskraftig handlar också om att vara initiativtagande och ansvarstagande i sitt 

arbete. Detta tema var ofta förekommande i samband med temat självmedvetenhet som 

förekom i ungefär hälften av platsannonserna. Självmedvetenhet innefattar förmågan att 

vara självgående, ha en professionell inställning i sitt arbete samt integritet. En 

platsannons efterfrågade denna egenskap som att “du är känslomässigt stabil, har 

självinsikt och är trygg i dig själv” (PA 6 ).  Ett annat exempel på hur dessa två teman ofta 

förekom i samband med varandra “du är en självgående, trygg, balanserad person med 

stark egen drivkraft” (PA 1). Ett till exempel är “du är en trygg, engagerad och drivande 

ledare och vågar utmana för att nå en högre måluppfyllelse” (PA 26).  
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Vidare nämndes temat engagemang i över hälften av platsannonserna vilket innebär att 

företag söker personal som är motiverade i sitt arbete och intresserar sig för branschen och 

arbetsuppgifterna, exempel på detta “du gillar att tillämpa en data-driven metod som 

arbetar med tydliga KPIs” (PA 54).  I temat ingår även egenskaper som förmågan att vilja 

utvecklas, vara karriärsdriven samt nyfiken. En platsannons beskrev det som att “du har 

viljan, engagemanget och ett stort intresse för att utveckla en HR-avdelning i världsklass” 

(PA 3). En annan platsannons skrev “som person är du engagerad och lösningsfokuserad 

med viljan att arbeta utvecklingsorienterat och göra skillnad” (PA 28).  

 

Organisationsförmåga och förmågan att vara flexibel förekom båda i ungefär hälften av 

platsannonserna. Den organisatoriska förmågan efterfrågar arbetssökandes kapacitet att 

strukturera och prioritera arbetet samtidigt som det innefattar omdöme och noggrannhet. 

En platsannons uttryckte detta genom formuleringen “är strukturerad och har förmåga att 

planera, administrera och prioritera arbetet på ett ändamålsenligt sätt” (PA 1). Dessa 

teman förekom också i relation till varandra. En platsannons uttryckte detta genom att 

skriva "med din strukturerade ådra har du förmågan att kunna arbeta i en miljö där inte 

alla strukturer finns på plats och tycker om att bidra med förbättringar och 

effektiviseringar av rutiner” (PA 14). Att vara flexibel innefattar att kunna anpassa sig och 

röra sig i samma riktning som företaget och dess intressenter samt förmågan att hantera 

flera saker samtidigt i ett högt tempo.  

 

Kreativitet som tema handlar om huruvida den arbetssökande är lösningsorienterad, 

utvecklar verksamheten och tänker i nya banor. Detta har förekommit i mindre än hälften 

av platsannonserna där en platsannons efterfrågade det genom att skriva “vidare har du ett 

problemlösande förhållningssätt” (PA 32). Temat proaktiv, vilket inte förekom lika 

frekvent som de ovan nämnda temana, innefattar förmågan att arbeta i ett förebyggande 

syfte och se till ett helhetsperspektiv. Av de platsannonser som efterfrågat denna egenskap 

är det ofta formulerat “ditt förhållningssätt är proaktivt” (PA 39).  

 

Prestigelös är ett tema som kan förklaras som huruvida en potentiell arbetstagare är 

anspråkslös, ödmjuk, foglig samt transparent (www.synonymer.se). Detta tema förekom i 

mer än en fjärdedel av platsannonserna och ett exempel på hur detta uttrycks är “det är 

viktigt att du är en positiv och prestigelös person” (PA 17). Vidare fanns det ingen 

definition av egenskapen prestigelös i någon av platsannonserna, utan det framställdes 

bokstavligen utan vidare förklaring av förankring till arbetet. Lättlärdhet är ett tema som 
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förekom minst frekvent som en eftersökt egenskap. Detta tema ses som ett önskemål från 

arbetsgivarens sida att den potentiella arbetstagaren ska lära sig snabbt. 

 

Kompetenser 
Kompetens hos den arbetssökande var något som förekom i alla utom en av 

platsannonserna som ett krav för att kunna söka tjänsten. De efterfrågade kompetenserna 

skapade fem teman vilka är; tjänstespecifik kompetens, arbetslivserfarenhet, utbildning, 

språk och IT-kunskap. Dessa redovisas i Tabell 3 nedan.  

 
Tabell 3. Efterfrågad kompetens sammanställt i teman. Antal.  

 

Tema  Antal 

Tjänstespecifik kompetens 59 

Arbetslivserfarenhet  55 

Utbildning 51 

Språk  28 

IT-kunskaper  19 

Totalt antal platsannonser = 59 

 

Det som efterfrågades i störst grad i platsannonserna var det som skapade temat 

tjänstespecifik kompetens. I det temat ingår erfarenhet som direkt kan kopplas till tjänsten 

som ska tillsättas, exempelvis “erfarenhet av fackliga förhandlingar och kommunala 

avtal” (PA 3), “erfarenhet av att jobba i en internationell organisation” (PA 7) samt “haft 

resultatansvar” (PA 43). Till tjänstespecifik kompetens har även B-körkort och tillgång till 

bil räknats med då detta ses som ett specifikt krav för utlyst tjänst. Temat tjänstespecifik 

kompetens förekom i samtliga annonser och beroende på vad som efterfrågades har detta 

formulerats olika av annonsörerna.   

 

Majoriteten av platsannonserna hade arbetslivserfarenhet som krav för att vara 

kvalificerad för tjänsten. Ungefär hälften av dessa hade specificerat antal år av 

arbetslivserfarenhet som efterfrågades. Tabell 4 nedan visar en sammanställning över 

frekvensen. 
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Tabell 4. Efterfrågad arbetslivserfarenhet i år. Antal.   

 

Arbetslivserfarenhet (år) Antal 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

6 

4 

0 

15 

”Några år”   

”Lång erfarenhet” 

1 

1 

”Mångårig” 1 

Totalt antal platsannonser = 55  

 

Resultatet visar att antal år av erfarenhet som eftersöktes i störst grad är 5 år, därefter var 

det en större spridning. Minst 1- och 3 år efterfrågades i ungefär samma utsträckning som 

2 års erfarenhet medan 4 år överhuvudtaget inte nämndes. Ett fåtal platsannonser hade inte 

specificerat antal år utan använde ord som “några år”, “lång” och “mångårig” 

arbetslivserfarenhet. Flera platsannonser hade angett antalet arbetslivserfarenhet i 

intervaller, det vill säga exempelvis 1-3 år. Intervallen på 3 år var vanligast förekommande 

och framförallt specificeringen 5-7 år. Som störst intervall var det en annons som hade 

angett 5-8 års erfarenhet, alltså en intervall på 4 år. Vidare hade en annons angett 

tidsspannet 0-2 år.  

 

Temat utbildning omfattar den dokumenterade utbildningen som efterfrågas för den 

specifika tjänsten. Detta kopplat till HR eller annan relevant eller likvärdig inriktning för 

tjänsten. Temat återfanns i kravprofilen i majoriteten av platsannonserna. Detta uttrycktes 

i platsannonserna ofta som “vi söker dig som har utbildning inom personal eller 

motsvarande” (PA 9) medan vissa platsannonser var mer specifik “vi söker dig som har 

akademisk utbildning motsvarande kandidatexamen med inriktning mot HR-området” 

(PA 6). Det förekom även att en platsannons efterfrågade en specifik utbildning men 

menade samtidigt att motsvarande erfarenhet betraktas som likvärdig, som denna 

platsannons formulerar det “vi söker dig som har en lämplig högskoleutbildning såsom 

exempelvis jurist eller personalvetare, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi 

finner likvärdig” (PA 48).  
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Temat språk som kompetenskrav återfanns i ungefärligen hälften av platsannonserna och 

inkluderade i största grad svenska och engelska, i vissa fall endast svenska eller engelska. 

I en platsannons var italienska meriterande i kombination med svenska och engelska. 

Detta formulerades vanligen som “goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som 

skrift” (PA 29).  

 

Det minst förekommande temat var IT-kunskap, detta förekom ungefär i en tredjedel av 

platsannonserna. Temat IT-kunskap inkluderar all form av datakunskap och 

systemvetenskap, exempelvis kunskaper i Officepaketet och systemvana. Exempel på hur 

detta efterfrågats är “vana att hantera personaladministrativa stödsystem” (PA 18).  

 

Resurser  
De resurser företagen erbjuder i de undersökta platsannonserna var mindre förekommande 

än både egenskaper och kompetenser hos den arbetssökande. Lite mer än hälften av 

platsannonserna tog i olika stor utsträckning upp de resurser som erbjuds. Utifrån dessa 

resurser skapades fem teman vilka är; samarbete, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, 

rapportera till chef samt chefsstöd. Dessa redovisas i Tabell 5 nedan.  
 

Tabell 5. Efterfrågade resurser sammanställt i teman. Antal.  

 

Tema  Antal 

Samarbete 

Arbetsmiljö 

Utvecklingsmöjligheter 

Rapportera till chef  

Chefsstöd  

30 

24 

24 

11 

5 

Totalt antal platsannonser = 49  

 

Den resurs som var vanligast förekommande i platsannonserna skapade temat samarbete 

vilket förekom i mer än hälften av platsannonserna. Temat samarbete innefattar resurser 

som teamarbete, erfarenhetsutbyte, vara del i ett professionellt nätverk, ingå i team eller 

annat nätverk. Ett exempel på detta är “du ingår i ett team av HR-konsulter under ledning 

av personalchefen” (PA 19) och “du ingår i ett nätverk för HR-konsulter” (PA 6).  
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I temat arbetsmiljö ingår personalförmåner, påverkningsmöjlighet, trygg arbetsgivare, 

ansvar, tydligt uppdrag, god stämning, högt i tak och ett trevligt gäng. Denna resurs 

erbjöds i hälften av platsannonserna. En platsannons beskrev deras personalförmån som 

“erbjuder bra personalförmåner i form av träningskort, massage på arbetstid, rikskort, 

friskvårdstimme, möjlighet till löneväxling, privat vårdförsäkring mm.” (PA 29). Att 

endast presentera personalförmåner som ett erbjudande från arbetsgivaren förekom 

däremot inte ofta i platsannonserna. Det som däremot förekom vid upprepade tillfällen var 

ett erbjudande gällande arbetsklimatet på arbetsplatsen vilket ingår i temat arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön har beskrivits genom olika formuleringar. En platsannons skrev att 

“företagskulturen beskrivs som familjär” (PA 30) medan en annan beskrev den som att 

“vi erbjuder en arbetsmiljö där du möter kollegor med ett brinnande engagemang” (PA 

35). Formuleringar som “du kommer till ett trevligt gäng med högt i tak” (PA 47) samt 

“vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat” (PA 23) förekom också. 

Temat arbetsmiljö förekom i vissa fall även med temat utvecklingsmöjligheter som detta 

citat påvisar “erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en 

rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv” (PA 17). Denna formulering med dess 

innehåll ses däremot som unik på så vis att den tar upp att det ska finnas en balans mellan 

arbete och familjeliv, vilket inte förekom i någon annan platsannons. En annan 

platsannons där både temat arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter återfanns, beskrev 

deras resurs som att de “erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i en 

internationell organisation med positivt arbetsklimat där det finns goda förutsättningar att 

påverka både företagets och din egen utveckling” (PA 37).  

 

Utvecklingsmöjligheter som tema förekom i hälften av platsannonserna och innefattar 

resurser som utbildning inför det nya arbetet och/ eller vidareutbildning, 

kompetensutveckling, karriärplan, kunskap samt att arbeta i en utmanande och 

omväxlande roll. Detta är något som många platsannonser tog upp men formulerat på 

olika sätt. En vanligt förekommande formulering var “vi erbjuder dig stora möjligheter att 

utvecklas, både i din yrkesroll och som individ” (PA 26) medan en annan platsannons 

formulerade utvecklingsmöjlighet på detta vis “visar du framfötterna och levererar finns 

det alla möjligheter för dig att växa inom bolaget” (PA 15).  

 

Ungefär en femtedel av platsannonserna tog upp att rapportera till chef som en resurs i 

form av exempelvis “rapporterar till personalchef” (PA 22), vilket tillsammans med att 

ingå i en ledningsgrupp därför bildat ett tema.  
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Det minst förekommande temat handlade om stöd och återkoppling på utfört arbete av 

chef. Detta bildade temat chefsstöd och ett exempel på hur detta formulerades var “vi 

erbjuder dig chefsutbildning och chefsstöd samt goda möjligheter till individuell 

utveckling” (PA 25).  

 

Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån AFS 2015:4 samt krav, kontroll och 

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Här besvaras den sista frågeställningen och 

presenteras under rubrikerna egenskaper, kompetenser samt resurser. Frågeställningen 

som besvaras är; Hur kan egenskaper, kompetenser och resurser tolkas med krav, kontroll 

och stöd i enlighet med AFS 2015:4?   

 

Egenskaper 
Analysen av egenskaper sker utifrån underrubrikerna handlingsutrymme, multifunktionell 

arbetstagare samt ”lagom”.  

 

Handlingsutrymme 
Engagemang är ett tema som handlar om att den potentiella arbetstagaren innehar 

motivation till arbetet. Motivation är en psykologisk mekanism och innebär en drivkraft 

som leder till handling förklarar motivationsforskaren Terence R. Mitchell (1982). 

Mitchell (1982) beskriver att för att engagemang såsom motivation, endast leder till 

produktivitet och positiva effekter om arbetstagaren verkar i en miljö där förutsättningar 

för detta finns. Detta är intressant att tolka i relation till kontroll som innebär greppbarhet 

och inflytande över en arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Engagemang i det här 

fallet tycks kunna innebära kontroll i den mening en arbetsgivare lämnar utrymme för 

användning av engagemanget hos arbetstagaren. Med engagemang kan det tolkas att 

personen i fråga vill prestera och visa positiva resultat förklarar Mitchell (1982), men om 

arbetsgivaren inte tillåter detta uteblir kontrollen från arbetstagarens sida då denne inte 

upplever arbetssituationen som inflytelserik. Vidare poängterar AFS 2015:4 att resurser 

måste erbjudas för hanteringen av de krav som ställs. Resurserna bidrar bland annat till att 

arbetstagaren når uppsatta mål vilket borde vara en förutsättning för arbetsgivaren i fråga 

för verksamhetens övergripande resultat. Resurser som skapar handlingsutrymme är 
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exempelvis enligt AFS 2015:4 återkoppling och feedback på arbetet, men också 

arbetsmetoder och verktyg.  

 

Vidare var handlingskraftig ett vanligt förekommande tema och handlar om huruvida 

arbetssökande innehar en förmåga att arbeta resultatinriktat med en förmåga att kunna ta 

ansvar och initiativ. Temat kan enligt AFS 2015:4 tolkas som inflytelserikt vilket skapar 

delaktighet som i sin tur leder till en tillfredsställd situation och därmed kontroll. Däremot 

krävs återigen enligt krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) ett 

komplement av socialt stöd. Som Mitchell (1982) nämnde i sin artikel krävs det utrymme 

för motivation för att det ska ge en positiv effekt, samma sak torde gälla likvärdiga 

egenskaper såsom driftighet som är en del av temat handlingskraftig. Egenskaperna 

driftighet och motivation kan relateras till varandra och motivation leder till handling.  

 

Engagemang och handlingskraft kan i och med dess betydelser och behov av utrymme 

anses som egenskaper som inte borde vara nödvändiga för en organisation såvida det inte 

erbjuds de rätta resurserna för det. Finns inte resurserna kan egenskaperna snarare medföra 

en negativ effekt både för arbetstagaren själv i fråga men också för arbetsgivaren.  

 

Multifunktionell arbetstagare 
Som nämns i resultatet står ofta egenskapen samarbetsförmåga, som ingår i temat 

interaktion i relation till att kunna arbeta självständigt, vilket förekommer i temat 

självmedvetenhet. Ett exempel på detta är formuleringen “van att arbeta såväl 

självständigt som i team” (PA 29). Ett annat exempel är “arbetar lika gärna självständigt 

som tillsammans med andra i dynamiska miljöer” (PA 32). Självmedvetenhet och 

interaktion är inte alltid självklara i relation till varandra. Interaktion, egenskaper som 

skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat och bra samarbeten samt lyhördhet för sin 

arbetsplats, är ett tema som fångar upp sociala förmågor. Självmedvetenhet handlar 

snarare om att vara självgående och att inneha integritet. Detta kan tolkas i olika meningar 

men temana står inte i direkt relation till varandra utifrån dess definitioner enligt den här 

studien. Det ger en bild av att arbetsgivaren egentligen inte söker en viss personlighet som 

egenskaper innebär, utan mer vill täcka ett så stort område som möjligt genom att söka en 

medarbetare som kan anpassa sig utefter den rådande arbetssituationen och klimatet. 

Visserligen kan en person vara samarbetsvillig samtidigt som att personen innehar 

förmågan att kunna arbeta självständigt och vara oberoende av andra. Å andra sidan 

uppstår återigen en situationen av bristande riktlinjer enligt AFS 2015:4.  
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I citatet “arbetar lika gärna självständigt som tillsammans med andra i dynamiska 

miljöer” (PA 32) visar arbetsgivaren även ett inslag av arbetsmiljön. Det framkommer att 

en person som trivs att arbeta i dynamiska miljöer eftersöks och därmed kan tolkas som en 

person som är anpassningsbar och flexibel utefter vad som händer på arbetsplatsen och i 

dess omgivning. Vidare skriver en annan annons "med din strukturerade ådra har du 

förmågan att kunna arbeta i en miljö där inte alla strukturer finns på plats och tycker om 

att bidra med förbättringar och effektiviseringar av rutiner” (PA 14). Här framkommer det 

att arbetsmiljön innehåller en viss oklarhet i form av bristande struktur. Krav, kontroll och 

stödmodellen menar att bristande struktur även innebär bristande stöd (Karasek & 

Theorell, 1990). Enligt AFS 2015:4 är arbetsgivaren skyldig att förebygga otydligheter för 

en arbetstagare för att med det förebygga ohälsosamt arbete och därmed arbetsmiljön. 

Visserligen kan texten tolkas som ärlig och förtydligande av vad som komma skall som 

AFS 2015:4 råder till, men borde också kompletteras med en annan typ av stöd eller resurs 

som erbjuds för att göra situationen med mindre bra struktur mer hanterbar i enlighet med 

krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Flexibilitet är ett vanligt förekommande fenomen i dagens arbetsliv menar 

Arbetsmiljöverket (2015). Temat flexibilitet i den här studien handlar om att inte vara 

främmande för att kunna hantera en dynamisk arbetsmiljö. Arbetsgivaren kan tolkas 

frånsäga sig åtaganden att i sin tur erbjuda flexibilitet från organisatorisk nivå till 

individens förutsättningar vilket i sin tur ställer sig mot krav, kontroll och stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990). Dagens flexibla arbetarsamhälle som handlar om 

kundanpassning till större del och ger arbetstagarna större möjlighet att påverka arbetet 

och blir delegerade mer ansvar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) något som i sin tur 

ställer högre krav på kompetens. Theorell och Karasek (1990) förklarar att möjlighet att 

påverka ökar kontrollen i arbetet och torde ge personerna i fråga arbetstillfredsställelse. 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) säger dock att möjligheten att kunna påverka kan 

bli övermäktigt och svårhanterligt för arbetstagare och ger inte någon möjlighet till 

återkoppling vilket leder till en ohälsosam situation. De poängterar även att det flexibla 

arbetet innebär till stor del mycket ensamarbete, något som står i konflikt med det sociala 

stödet som krävs (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  En flexibel egenskap blir åter ett 

svar på en multifunktionell arbetstagare i form av anpassningsbarhet utefter 

organisationen.  
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Begreppet multifunktionell arbetstagare förklarar vi som en person som kan göra flera 

saker och är oberoende. I det här sammanhanget innebär det att arbetsgivaren eftersöker 

en person som täcker ett stort område vilket kan komma att underlätta i en ostrukturerad 

miljö, frågan är dock vilken det underlättar för. Arbetstagaren tycks skapa kontroll för 

arbetsgivaren då personen i fråga med sin multifunktionella förmåga kan hantera 

situationer oavsett vad. Multifunktion kan tolkas innebära en viss grad av kontroll för 

arbetstagaren. Dock har vi svårt att se att arbetsgivaren täcker upp de behov av resurser 

som krävs från den multifunktionella arbetstagaren sida.  

 

Proaktiv och kreativ är teman som förekom i låg grad i platsannonserna, men bör nämnas. 

Kreativitet hos arbetssökande samt proaktivitet handlar i stor grad om förvaltning och 

utveckling av verksamheten och kommer inte till nytta om det inte finns resurser för det. 

En person som förväntas föra verksamheten framåt och ha visioner för den kan tolkas 

behöva en multifunktionell arbetsgivare. Detta då resurserna kan komma anpassas utefter 

den individ som förväntas bidra med utveckling. Resurserna behöver utvecklas i samband 

med att organisationen utvecklas eftersom behoven i och med det förändras. Detta ställer 

krav på en arbetsgivare som är multifunktionell.  

 

”Lagom” 
Prestigelöshet har i en av platsannonserna bland annat presenterats som ett krav på 

transparens. Enligt ordets betydelse bör det innebära litet inflytande över arbetssituationen 

samt låga möjligheter att påverka, då begreppet handlar om acceptans från personen i 

fråga snarare än delaktighet. Vidare ges ingen förklaring i platsannonserna huruvida 

egenskapen är relaterad till arbetsuppgifterna vilket skapar otydlighet för den 

arbetssökande. Egenskapen prestigelös kan enligt dess definition tolkas handla om en 

person som snarare tar ett steg tillbaka än tillför något. Detta innebär att varken den 

potentiella arbetstagaren eller arbetsgivaren får en ökad kontroll över arbetssituationen. 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) förklarar att krav, kontroll och stöd ska vara 

relaterade till varandra för att kunna balanseras och skapa en optimal arbetssituation. De 

krav som ställs på en arbetssökande bör vara till den arbetssökandes fördel i den 

bemärkelsen att det skapar en förmåga att kunna hantera arbetssituationen samt att det ska 

finnas stöd för detta.  

 

Efterfrågan på lättlärda medarbetare var visserligen inte stor men är ett tema som bör 

poängteras med tanke på studiens syfte. Lättlärdhet kan tolkas som att arbetsgivaren söker 
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en person som lär sig lätt och inte kräver vidare resurser för det. Att söka en person som är 

mottaglig för information kan tyckas vara grundläggande för en så pass specificerad tjänst 

som HR. Däremot att lätt lära sig arbete väcker frågan huruvida arbetsgivaren är villig att 

lägga resurser på utveckling samt frågan huruvida strukturerad och tydlig information som 

arbetstagaren kommer i kontakt med under en utvecklingsfas. Krav, kontroll och 

stödmodellen bör beskriva det som obalans (Karasek & Theorell, 1990) och ett flertal 

regler i AFS 2015:4 överträds.  

 

Både prestigelöshet och lättlärdhet blir ett svar på en ”lagom” arbetstagare. Med det 

menas att personen inte ska vara till något större besvär för arbetsgivaren. Vi tolkar det 

som en person som inte kräver så mycket från sin arbetsgivare utan snarare följer 

strömmen.  

 

Kompetenser 
Analysen av kompetenser sker utifrån underrubrikerna kompetens som kontroll samt 

kompetens som tydliggörande. 

 

Kompetens som kontroll 
I resultatet går det att utläsa att egenskaper och kompetenser står i linje med varandra och 

skapar en skillnad endast beroende på hur platsannonsen är formulerad. IT-kunskaper kan 

direkt tolkas som kompetens på grund av att det troligtvis är en dokumenterad erfarenhet, 

något som i den här studien tolkas som kompetens. Som exempel kan IT-kunskaper också 

förklaras som en önskad egenskap hos den arbetssökande “du gillar att tillämpa en data-

driven metod som arbetar med tydliga KPIs” (PA 54), kontra “vana att hantera 

personaladministrativa stödsystem” (PA 18). I det första citatet handlar IT-kompetensen 

snarare om en egenskap eftersom det handlar om en intresse för ett specifikt ämne medan 

det andra citatet är ett krav på att tidigare ha arbetat med sakfrågan. Båda fallen kan tolkas 

som ökad grad av kontroll enligt krav, kontroll och stödmodellen (karasek & Theorell, 

1990). Detta då det i fall nummer ett innebär att intresset skulle kunna innebära en viss 

medvetenhet och kunskap inom IT-området och att intresset sannolikt innebär tidigare 

erfarenhet. Medan det i fall nummer två skapar kontroll för arbetstagaren i den mening att 

det finns dokumenterad erfarenhet av sakfrågan som innebär kunskap. I båda fallen 

innebär kraven ökad en grad av kontroll. När ett företag ställer krav på kompetens hos den 

arbetssökande kan det tolkas som att det ger både arbetstagaren och arbetsgivaren en 

kontroll. Arbetsgivaren säkrar en kontroll över arbetssituationen från arbetstagarens håll 
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och arbetstagaren i samma mening skapar kontroll då det innebär att personen i fråga inte 

är främmande för arbetssituationen. Karasek och Theorell (1990) förklarar kontroll som 

greppbarhet och inflytande.  

 

Kompetens som tydliggörande 
Samtliga teman tillhörande området kompetenser kan tolkas som direkt kopplade till 

tydliggörande av arbete. Detta då den potentiella arbetstagaren vet vad som krävs för att 

kunna utföra arbetet och kompetensen innebär ett medvetande av arbetssituationen. 

Kompetens till skillnad från egenskaper ger arbetsgivaren tydlighet. Detta då den 

arbetssökande kan påvisa intyg på att faktisk erfarenhet finns.  

 

Vidare ger efterfrågad kompetens arbetsgivaren en möjlighet att vända sig till en specifik 

målgrupp. Tydligt blir detta när det kommer till antal år av arbetslivserfarenhet. 

Majoriteten av annonserna hade krav på arbetslivserfarenhet. Antalet år av erfarenhet som 

eftersöks i annonsen talar om för den arbetssökande om denne är lämpad för arbetet eller 

inte. Det ger också arbetsgivaren en insikt i hur väl den potentiella arbetstagaren är insatt i 

just HR-arbete.  

 

Antal år av arbetslivserfarenhet var i vissa fall specifikt angivet men förekom i de flesta 

fall i tidsspann. De båda fallen kan skapa en viss otydlighet lika väl som tydlighet för den 

arbetssökande. Ett tidsspann, exempelvis 3-4 år, gör målgruppen mer koncentrerad medan 

en efterfrågan på minst antal år av erfarenhet innebär att riktlinjerna på erfarenhetskrav 

blir betydligt mer diffusa då det torde innefatta alla personer med längre 

arbetslivserfarenhet än det som är nämnt i platsannonsen. Exempelvis efterfrågan på minst 

3 år av arbetslivserfarenhet innefattar även alla arbetssökande som har fler än 3 års 

erfarenhet. Detta innebär att det inte görs någon skillnad vare sig om en person har 3 års 

eller 10 års erfarenhet. Kraven ska balansera kontrollen likaväl som att kontrollen ska 

balansera kraven. En person med 3 års erfarenhet tycks balansera krav och kontroll väl 

medan en person med 10 års erfarenhet kan tolkas ha betydligt större grad av kontroll än 

de krav som ställs på denne. Detta leder i sin tur till en ohälsosam situation enligt krav, 

kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) samtidigt som AFS  2015:4 menar 

att förväntningar ska tydliggöras och kommuniceras vilket kan tolkas vara bristfälligt i 

detta fall.  
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Resurser 
Analysen av resurser sker utifrån underrubrikerna stöd och tillfredsställelse.  

 

Stöd 
Betydligt färre platsannonser har kommunicerat resurser. Ett vanligt förekommande citat 

kopplat till resurser var “Rapporterar till personalchef” (PA22). Genom citatet 

framkommer resurser i den form att det finns ett nära arbete med chefen, något som är 

relaterat till socialt stöd både enligt AFS 2015:4 och krav, kontroll och stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990). Däremot kan det tolkas som ett stöd, eller som avlastning för 

chefen i fråga men inte direkt till personen annonsen berör. Samma sak gäller de 

arbetsgivare som erbjuder en plats i ledningsgrupp.  

 

Vidare är temat chefsstöd tydligt förankrat med stöd i krav, kontroll och stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) i form av att återkoppling, feedback och vägledning tycks 

erbjudas och stärker medarbetarens upplevelse av arbetssituationen i positiv mening.  

 

Samarbete var det vanligast förekommande temat och är ett tydligt tecken på socialt stöd 

enligt krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Detta då samarbete 

innebär ett kollegialt stöd. Likaväl ligger det i linje med AFS 2015:4 att arbetsgivaren ska 

arbeta aktivt för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för arbetstagarna och resurserna ska 

matcha de krav som ställs. Det vill säga att stöd ska vara en förutsättning för en god 

arbetsmiljö och handlar om att arbetstagaren får hjälp att hantera arbetssituationer.  

 

Tillfredsställelse 
AFS 2015:4 menar att utveckling för arbetstagare medför en känsla av tillfredsställelse. I 

hälften av platsannonserna poängterades utvecklingsmöjligheter i arbetet. Dock kontrade 

majoriteten av dessa med att tillägga att det gäller för “rätt person” (PA 5) vilket ställer 

ytterligare krav på den arbetssökande.  Formuleringen kan tolkas som att det ger otydliga 

förväntningar på vad som krävs för vidare utveckling och skapar snarare något för den 

arbetssökande att leva upp till, än en faktisk förmån.  

 

Temat arbetsmiljö fångar upp en stor del av AFS 2015:4 i form av 

påverkningsmöjligheter, socialt klimat och ansvar. Temat förekom i ett flertal 

platsannonser där det vanligast återkommande var klimatet på arbetsplatsen. Detta ses som 

positivt på så vis att arbetsmiljön används som en del av företagets presentation av sig 
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själv. Däremot kan resursen tolkas vara informationslös i den benämningen att ett 

arbetsklimat inte ger den arbetssökande någon tydlighet i huruvida det erbjuds stöd på 

arbetsplatsen eller inte. Ett gott exempel på en tydlig beskrivning av vad som erbjuds är 

formuleringen “erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i en internationell 

organisation med positivt arbetsklimat där det finns goda förutsättningar att påverka både 

företagets och din egen utveckling” (PA 37). Dock är det även här otydligt om det finns 

möjlighet att få stöd från omgivningen.  

 

Viktigt att nämna är att resurser är individuellt. Något som författarna Weman-Josefsson 

och Berggren (2013) förklarar är en viktig aspekt när det kommer till tillfredsställelse. 

Utveckling är som nämnt förebyggande i enlighet med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön (AFS 2015:4).  Däremot framkommer det inte i platsannonserna huruvida 

utveckling är anpassat utefter individerna. Visserligen är det möjligt att utveckling är 

individanpassat i verkligheten, men det framkommer inte i texten. Det vill säga det 

tydliggörs inte vilka förutsättningar som finns för en tillfredsställd arbetssituation för den 

arbetssökande. Arbetsmiljön är också en resurs som är individuell. Ett gott arbetsklimat 

behöver nödvändigtvis inte betyda att den arbetssökande kommer att trivas. Detta 

eftersom tillfredsställelse inte är en situation som definieras likadant av alla.  

 

Diskussion 
Efterfrågade kompetenser och egenskaper hos arbetssökande förekom på ett eller annat 

sätt i alla platsannonser. Långt ifrån kompletterades detta med erbjudna resurser visar 

resultatet. För positiv effekt krävs det plats för arbetstagaren att använda sig av sina 

förmågor för att inte resultera i motsatt effekt (Mitchell, 1982). Platsannonserna upplevs i 

sin helhet som mindre väl genomtänkta i den meningen att egenskaper efterfrågas men vi 

ser i flera fall inga spår av utrymme för dessa. Ett tydligt exempel är aspekten att vilja 

utvecklas kontra att det endast gäller “rätt person” (PA 5) vilket snarare ställer ytterligare 

krav på arbetstagaren att leverera än vad det ger en känsla av en engagerad och 

tillmötesgående arbetsgivare. Om personen som får den utlysta tjänsten i slutändan inte 

erbjuds utvecklingsmöjligheter, betyder det att denne är ”fel person” då? Och i sådant fall 

ställer vi oss ytterligare två frågor 1. Vem eller vad avgör vilken som är ”rätt” respektive 

”fel” person? 2. Vilka konsekvenser får det för både individen och organisationen?  
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Platsannonserna tycks också i flera fall söka personer som täcker upp stora områden, med 

det menar vi att det inte räcker med att exempelvis vara prestigelös utan en arbetstagare 

förväntas även i kombination med det vara exempelvis tävlingsinriktad. Detta ger ett 

intryck av att arbetstagare som kan anpassa sig till organisationen eftersöks då 

organisationen i sig inte tycks anpassa sig efter individerna i den. Det vi kallar en 

multifunktionell person. Låt oss ta exemplet med egenskapen prestigelös som enligt dess 

betydelse kan tolkas som en person som inte ställer krav och håller en låg profil i 

kombination med en ödmjuk inställning till omgivningen. Detta ger intrycket av att 

arbetsgivare söker en person som följer strömmen oavsett vart strömmen leder. 

Visserligen ser vi spår av en medvetenhet hos arbetsgivare om de rådande problemen med 

arbetsmiljön som kan leda till ohälsa eftersom de är tydliga med vad som krävs för att 

klara av den. I sin tur blir personen som förväntas axla tjänsten en sorts sammanfattning 

av några av samhällets vanligast förekommande stressrelaterade mekanismer såsom att 

hantera ett högt tempo, inte är beroende av strukturer och att vara effektiv i sitt arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

Vidare blir detta intressant att diskutera i linje med AFS 2015:4 som handlar om att 

arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Detta för att förhindra att arbetstagare påverkas negativt genom exempelvis 

stressrelaterade sjukdomar. Föreskriften tillkom 2015 och är ett komplement till 

arbetsmiljölagen och betyder att arbetsgivare behöver ta tag i arbetsmiljöproblemen innan 

de faktiskt existerar. Att arbeta förebyggande och ta tag i problem innan de existerar 

betyder att arbetet ska ske från första början i en arbetstagares livscykel. 

Rekryteringsprocessen ses som en del av en anställning (Orlitzky, 2007). Platsannonsering 

är ett naturligt steg i en rekryteringsprocess och ger med det arbetsgivaren en stor 

möjlighet att leda arbetsmiljön i rätt riktning genom att ta AFS 2015:4 i beaktning i 

utformning av platsannonser. På så sätt skulle både krav och kontroll tydliggöras samt 

vilket stöd som erbjuds, vilket i sin tur ger arbetstagaren en balanserad inställning till 

arbetet i linje med krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö förklarar Jacobsen och Thorsvik (2014) som ett 

gott anseende hos arbetsgivare och kan med det locka arbetssökande (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Vidare kan ett gott anseende liknas med marknadsföring vilket riktar sig 

till ett företags alla intressenter eller potentiella intressenter. Marknadsföring påverkar 

resultatet i ett företag och därför blir denna fråga allmängiltig. Som tidigare nämnt är 

platsannonser ett sätt för organisationer att sända ut ett budskap (Larsson, 2014). 
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Budskapet riktas till en målgrupp men målgruppen skulle kunna vara betydligt större än 

vad just en platsannons syftar till. Exempelvis kan det resultera i ett budskap som når en 

potentiell kund eller investerare. Eftersom arbetsmiljö är en het fråga i dagens samhälle 

vilket AFS 2015:4 är ett tydligt svar på, är det här ett ämne som väcker stor 

uppmärksamhet. Vi ser därför inte arbetsmiljön i platsannonser endast som viktigt för 

välmående arbetstagare, utan också som marknadsföring av kvalité.  

 

Vi ser att arbetsgivare visar en medvetenhet genom sina platsannonser. Däremot blir deras 

kommunikation via platsannonserna ett upprätthållande av brister i den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Detta i form av önskan om multifunktionella, anspråkslösa 

arbetstagare samt att själv frånsäga sig att vara en responderande arbetsgivare. Som 

avslutning kan vi med studien som grund säga att det borde vara rimligt att ställa krav i 

platsannonserna såvida det erbjuds spelutrymme för förmågorna samt finns ett erbjudande 

om stöd från arbetsgivaren. Detta leder till att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en 

ökad kontroll över arbetssituationen och arbetsmiljön kan med det till stor grad säkras. 

Slutsatsen är att en balans mellan egenskaper, kompetenser samt resurser som eftersöks 

och presenteras i platsannonser är något för arbetsgivare att tänka på då detta kan komma 

att påverka hela arbetssamhället.  

 

Vidare forskning 
Det förekom ett fåtal platsannonser som skulle kunna anses som idealiska i enlighet med 

studiens ramar. Det skulle kunna bero på att det råder skillnader i platsannonser städer 

mellan i form av graden på ställda krav. Vi tycker oss ha sett vissa tecken på detta och 

tipsar inför fortsatta studier inom området. Likaså studier där skillnader och likheter 

mellan privat och offentlig sektor kan göras samt undersökningar inom andra 

yrkesgrupper då denna studie endast omfattar HR. 

 

Vidare är det intressant att diskutera situationen när en person faktiskt blir tillsatt en tjänst 

och inte lyckas leva upp till de krav som har ställts på denne via platsannonsen. Hur ser 

dennes syn på den organisatoriska och sociala miljön ut då? Detta är något som skulle 

kunna vara intressant för vidare studier då det endast blir en spekulation från vår sida 

utifrån vad den här studien behandlar.  

 

En annan tanke som har väckts hos oss under studiens gång är IT-kunskap som 

kompetens. Resultatet visar att det nämndes i en tredjedel av annonserna och det 
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intressanta här vore att se hur detta utvecklar sig i och med teknologins utveckling. Vi kan 

tänka oss att det är något som kommer att specificeras i större grad i framtidens 

jobbannonser samt ställas högre krav på. Idag är det många som ser det som önskvärd och 

meriterande kompetens. 

 

Metoddiskussion 
Krav, kontroll och stödmodellen samt AFS 2015:4 fokuserar på relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare samt är till viss del fokuserade på en specifik arbetssituation 

ur ett arbetstagarperspektiv. Trots detta valde vi att använda modellen och de riktlinjer 

som AFS 2015:4 kommer med i studien av platsannonsering. Detta gjorde vi då 

Arbetsmiljöverket (2015) kräver ett krafttag gällande förebyggande arbetsmiljöarbete och 

rekryteringsprocesser är ett första steg i en anställning och bör därför ses som en viktig del 

i arbetsmiljöarbetet. Krav, kontroll och stödmodellen specificerar visserligen ur ett 

arbetstagarperspektiv en given arbetssituation, men modellen förklarar hur balans i arbetet 

med de tre dimensionerna skapar tillfredsställelse och minimerar risken för mindre 

hälsosamt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Detta gav oss en bra grund att utgå från för 

att kunna studera de krav som ställs på arbetstagaren i en platsannons för att vidare kunna 

avgöra vad som är rimligt och vad som inte är det. En fråga som vi dock ställer oss är 

huruvida modellen som skapades år 1990 stämmer överens med dagens arbetssamhälle.  

 

AFS 2015:4 gav oss en inblick i hur arbetsgivaren förväntas arbeta med den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön i ett förebyggande syfte vilket gjorde att 

modellen och föreskriften blev bra komplement till varandra och täcker de områden som 

krävdes för att kunna utföra studien med teoretiskt stöd. Viktigt att poängtera är också att 

ord inte behöver spegla verkligheten. Det vill säga resultatet i denna studie visar inte hur 

arbetsmiljön ser ut på en arbetsplats utan snarare hur arbetsgivaren framställer 

arbetsmiljön som bra eller mindre bra utifrån vad AFS 2015:4 samt krav, kontroll och stöd 

innefattar.  

 

Linkedin som insamlingsplats gav en rik mängd platsannonser. Däremot kan valet av 

annonseringsplats ha påverkat vilka typer av företag som annonserade. Linkedins 

företagstjänst kostar pengar för företag och kan därmed vara beroende av företags 

ekonomiska ställning vilket i sin tur påverkar vad de ställer för krav på potentiella 

arbetstagare. Däremot har vi svårt att tro att krav på den arbetssökande är beroende av 

annonseringsplats. Vi är också medvetna om att det kan förekomma skillnader i eftersökta 
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egenskaper, kompetenser och resurser mellan olika typer av tjänster. Begreppen har som 

tidigare förklarats en koppling till krav, kontroll och stöd och därmed AFS 2015:4. 

Skillnaderna påverkar inte vår studie då den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör 

vara densamma oavsett vilken tjänst det gäller.  

 

Det annonseras på både svenska och engelska och de engelska platsannonserna översattes 

av oss som utförde studien. Vi lyckades väl att hitta svenska motsvarigheter med hjälp av 

lexikon. Egenskaper, kompetenser och resurser som eftersöks i platsannonserna har 

genom tolkning skapat teman. Temana har skapats med ett visst stöd från lexikon och kan 

tolkas fungera som ett slags paraplybegrepp. Det vill säga att ett flertal egenskaper, 

kompetenser och resurser som anses vara likvärdiga bildade ett tema. Detta innebär en 

viss tolkningsnivå från vår sida, men kan oavsett åskådliggöra tillräckligt tydliga mönster.  
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