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Sammanfattning  
Anställningsbarhet är ett vanligt förekommande begrepp i forskning men även i en 

europeisk samhällskontext. Syftet med föreliggande studie var att granska 

platsannonser riktade mot yrkesprofessionerna läkare, lärare och polis och då med 

fokus på hur anställningsbarhet framställdes i termer av de kompetens- och 

egenskapskrav som fanns inskrivna i annonserna. Totalt granskades 112 

platsannonser som analyserades med hjälp av en trestegsmodell. Resultatet 

åskådliggjorde tre separata anställningsbarhetsdiskurser, en för respektive 

yrkesprofession samt en gemensamhetsdiskurs vilken skar genom samtliga 

professioner. Utifrån den analytiska diskussionen framträdde bilden av den “ideala 

anställda” – den anställningsbara. Genom platsannonserna synliggjordes en 

humanistisk människosyn i vilken individen framställs som fri att själv påverka och 

ansvara för sin anställningsbarhet. 

 

Nyckelord: Anställningsbarhet, platsannonser, kompetens- och egenskapskrav, 

individ, arbetsgivare, diskursanalys. 
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Inledning  
 

Nedan följer en inledande beskrivning av kunskapens betydelse i en globaliserad värld, 

arbetsmarknadens förändrade villkor samt anställningsbarhetens ursprung och relevans i den nya 

ekonomin. Inledningen avslutas med en problemformulering. 

 
 

In the new economy of the millennium, knowledge has emerged as an asset to be 

valued, developed and managed. The quest for knowledge is not new: in the 

fourth century BC, Aristotle noted “All men by nature desire knowledge”. Now, 

25 centuries later, knowledge drives the global economy.” (Bogdanowicz & 

Bailey, 2002, s. 125). 

 

Kunskap värderas som en viktig tillgång, både för individer och organisationer, och sägs idag 

utgöra en av den globala ekonomins viktigaste drivkrafter (Bogdanowicz & Bailey, 2002). 

Jupp (2002, s. 62) bidrar med en liknande beskrivning av kunskapens värde för 

anställningsbarhet; “We are currently witnessing a dramatic transformation of the economic 

structures of society. For the first time in history, knowledge is the primary source of 

economic productivity and the emblem of individual employability.”. 

 

Synen på och innebörden av anställningsbarhet har förändrats över tid. Från att tidigare ha 

talat om människans anställning talar man sedan några årtionden tillbaka om människans 

anställningsbarhet (Fejes, 2010). Att göra individen anställningsbar utgjorde den huvudsakliga 

strategin för att bekämpa den ökade arbetslösheten i Storbritannien under 1990-talet (Haasler, 

2013). Sedan dess har betydelsen av att vara anställningsbar fått ett stort inflytande 

internationellt och ligger till grund för en drivande arbetsmarknadsprincip för att bland annat 

motarbeta arbetslöshet i flera internationella kontexter (Haasler, 2013). Därutöver används 

begreppet anställningsbarhet flitigt i politiska sammanhang samt finns inskrivet i 

riktningsvisande policydokument. Tillämpningen av begreppet ska, enligt Berglund och Fejes 

(2009), legitimera åtgärder inom utbildningssystemet och arbetsmarknaden. 

Bolognaprocessen är Europeiska Unionens långsiktiga satsning att främja 

anställningsbarheten bland de europeiska medborgarna genom att skapa och bibehålla ett 

internationellt konkurrenskraftigt högskoleutbildningssystem i Europa. Syftet med 
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Bolognaprocessen är, bland annat, att öka antalet högskolestudenter och dess tillgång till 

högre utbildning (Europakommissionen, 2012). 
 

Förändrade organisationsstrukturer och nedskärningar ligger till grund för den nationellt och 

internationellt växande populariteten kring och det ökade intresset för anställningsbarhet. 

Istället för långtidsanställningar och långvarig arbetstrygghet förläggs numera tyngdpunkten 

på individens förmåga att vara flexibel och anställningsbar; “Employers are more likely to be 

looking for individuals who have the capacity to make an immediate, and possibly short-term, 

contribution rather than individuals who want long-term development and stable career 

paths.” (Clarke, 2008, s. 259). Enligt Sung, Ng, Loke och Ramos (2013) har förmågan att vara 

anställningsbar betraktats som en “överlevnadsutrustning” för att klara sig på dagens 

arbetsmarknad. 

Problemformulering 

Taute och Taute (2012) i likhet med Whelan-Berry, Gordon och Hinings (2003) påstår att det 

idag finns en ökad konkurrens mellan organisationer. Vidare menar de att konkurrensen 

uppstått som ett resultat av samhällsförändringar som till exempel den teknologiska 

utvecklingen. Konkurrensen bottnar även i organisationernas strävan efter högre lönsamhet, 

kvalité och effektivitet. Organisationer i Europa har därför tvingats anpassa sig till en alltmer 

föränderlig marknad med nya framväxande trender (Taute & Taute, 2012; Whelan-Berry, 

Gordon & Hinings, 2003). Detta är något som Prati, Douglas, Ferris, Ammeter och Buckley 

(2003) menar ställer högre krav på organisationens anställda, krav som i sin tur bidrar till att 

de anställdas anställningstrygghet inte erbjuds i samma utsträckning som tidigare eftersom 

organisationer tvingas minska personalstyrkan för att uppnå kostnadseffektivitet. Därför är det 

idag av central betydelse att vara anställningsbar för att när som helst kunna erhålla ett nytt 

arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 
 

Anställningsbarhet förefaller ha blivit ett frekvent använt begrepp i en europeisk 

samhällskontext såväl som inom forskningen (Forrier & Sels, 2003). Dock uppstår frågan om 

vad anställningsbarhet kan förstås vara, innebära samt hur en individ skall förhålla sig till det? 

Enligt Forrier och Sels (2003) och Haasler (2013) är det den enskilda individen som ensam 

görs ansvarig för att uppnå anställningsbarhet. Fugate och Kinicki (2008) menar att en 

individs anställningsbarhet utgörs av faktorer likt dennes tidigare förvärvade och nuvarande 
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kunskaper, personliga färdigheter och förmågor. Faktorer att likställa med individens 

karriärpotential och som kontinuerligt värderas av inte bara nuvarande, utan även potentiella, 

arbetsgivare (Fugate & Kinicki, 2008). Inspirerade av McQuaid och Lindsays (2005) 

individperspektiv på anställningsbarhet är fokus i föreliggande studie att undersöka hur 

anställningsbarhet framställs utifrån platsannonsers formulerade kompetens- och 

egenskapskrav vilka utgör studiens empiri1. Annorlunda uttryckt handlar det om individens 

anställningsbarhet i förhållande till en specifik tjänst. Därutöver är intentionen att undersöka 

om det framträder olika diskurser kring anställningsbarhet beroende på yrke eller om en eller 

flera eventuellt framträdande diskurser kan skära genom flera yrken och i sådana fall med 

vilken innebörd. Platsannonserna, i form av de formulerade kompetens- och egenskapskraven, 

kommer i detta avseende att tolkas realisera organisationens viljeyttring vilket därtill 

symboliserar organisationens värderingar om hur en medarbetare ska vara, samt vilka 

kompetenser och egenskaper denne ska besitta för att kunna uppnå organisationens mål och 

visioner. Platsannonserna kommer därmed betraktas utgöra länken mellan organisationen och 

de potentiella arbetssökande. Då Allvin et al. (2006) menar att arbetslivet och 

organisationernas sätt att arbeta har kommit att förändrats – något Helgesson (2011) kallar ett 

paradigmskifte – kan det vara av intresse att undersöka innebörden av hur den ideala 

medarbetaren ska vara idag samt undersöka vilken syn på människan som träder fram i 

platsannonserna.  

 

 

 

                                                
1Innebörden av kompetens- och egenskapskrav kommer mer fördjupat beskrivas i avsnittet 

begreppsdefinitioner. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att analysera platsannonser riktade mot yrkesprofessionerna 

läkare, lärare och polis och då med fokus på hur anställningsbarhet framställs i termer av de 

kompetens- och egenskapskrav som finns inskrivna i annonserna.  
 

• Vilka kunskaps- och egenskapskrav används i framställningen av anställningsbarhet i 

platsannonserna för respektive profession? 
 

• Skapas det lika eller olika diskursiva produktioner av anställningsbarhet i termer av 

kunskaps- och egenskapskrav inom eller mellan de olika yrkesprofessionerna och hur 

kommer de till uttryck? 

 

• Vilken människo- och kunskapssyn med bäring på anställningsbarhet kommer till 

uttryck i platsannonserna?  
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Avgränsning  

Anställningsbarhet är ett begrepp som påträffas allt oftare i forskning men tycks fortfarande 

sakna en specifik och allmänt vedertagen definition (Berglund & Fejes, 2009; Harvey, 2001; 

Hillage & Pollard, 1998; McQuaid & Lindsay, 2005; Nilsson & Ellström, 2012; Rothwell & 

Arnold, 2007; Sung et al., 2013). På grund av begreppets mångskiftande karaktär har det 

beskrivits på olika vis, i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. I denna studie ligger 

intresset i att granska platsannonser riktade mot tre yrkesprofessioner i Sverige för att 

därigenom undersöka hur anställningsbarhet framställs och ges innebörd på ett nationellt plan. 

Fokus ligger därför på att studera de kompetens- och egenskapskrav som formuleras i 

platsannonser som, direkt och indirekt, åskådliggör vad arbetsgivare villkorar för att en 

individ ska vara anställningsbar för ett yrke inom de tre yrkesprofessionerna. 
 

Då författarna av föreliggande studie intresserar sig för anställningsbarhet betraktat utifrån ett 

individperspektiv inom ramen för en organisationskontext är det även centralt att närmare 

undersöka vilka typer av studier som genomförts inom detta forskningsfält. Givet studiens 

teoretiska utgångspunkt2 är individen, arbetsgivaren och samhället beroende av varandra i hur 

föreställningar skapas och upprätthålls. Därför finns i uppsatsen även ett kunskapsintresse i att 

beakta hur forskning resonerar kring kontexten (organisation och samhälle) och dess 

eventuella inverkan på individen och dennes anställningsbarhet. 

 

Begreppsdefinition 
Anställningsbarhet kommer i denna studie framställas utifrån platsannonsernas inskrivna 

kompetens- och egenskapskrav. Kompetens- och egenskapskrav förstås i denna studie som 

arbetsgivarens formulerade krav på och önskemål om individens formella kunskaper och 

erfarenheter från utbildning och arbete, samt individens personliga egenskaper såsom 

exempelvis samarbets- och initiativförmåga, stresstålighet, självständighet, sociala färdigheter 

etc. 

 

 

                                                
2 Se avsnittet som behandlar studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 
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Disposition  

 
Figur 1. Studiens disposition. 

 

Kapitel 2 – I detta kapitel sammanställs relevant forskning om anställningsbarhet och 

vetenskapliga studier som specifikt behandlar platsannonser. Materialet i detta kapitel 

kommer i diskussionskapitlet (kapitel 6) att relateras till studiens resultat för att bidra till ökad 

förståelse för resultaten.  
 

Kapitel 3 – I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats såsom ontologiska 

och epistemologiska ställningstaganden samt diskurs som teori och metod vilket bildar ramen 

för studien. 
 

Kapitel 4 – Detta kapitel består av en närmare beskrivning av studiens metodologiska 

tillvägagångssätt så som urval av platsannonserna samt en redogörelse för hur analysen av 

platsannonserna sker. Utöver detta presenteras en tre-stegad analysmodell. 
 

Kapitel 5 – I detta kapitel redovisas de resultat som framkom med hjälp av analysmodellen.  
 

Kapitel 6 – I detta kapitel diskuteras och relateras resultatet från analysen av platsannonserna 

till tidigare forskning.  
 

Kapitel 7 – Detta kapitel sammanfattar studiens viktigaste resultat genom att besvara studiens 

frågeställningar. En kort diskussion kring vidare forskning på området avslutar studien.   
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Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras vetenskaplig forskning som genomförts med fokus på begreppet anställningsbarhet. 

Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick på begreppet, följt av forskningens redogörelse för 

anställningsbarhet; hur forskningsfältet framträder, det förändrade arbetslivet, varför och för vem 

anställningsbarheten är viktig samt hur individen blir anställningsbar. 

 

Historisk tillbakablick 

Anställningsbarhet som begrepp har börjat användas mer frekvent. Idag används det flitigt 

som policybegrepp, inom forskning samt i diverse organisationslitteratur (Berglund & Fejes, 

2009; Forrier & Sels, 2003). I Sverige talas det om anställningsbarhet medan den motsvarande 

internationella benämningen är employability (Löfgren Martinsson, 2009). McQuaid och 

Lindsay (2005) ger en historisk skildring av begreppet employability genom att tala om dess 

utveckling i tre vågor. Begreppet togs i bruk under tidigt 1900-tal; en tid som präglades av 

arbetsbrist och utgör perioden för den första och inledande vågen. Arbetsföra individer skulle 

identifieras och en ”dikotomisk anställningsbarhet” uppstod där individerna bedömdes som 

antingen anställningsbara eller icke anställningsbara (McQuaid & Lindsay, 2005). Begreppet 

anställningsbarhet användes, under denna period, utifrån ett sysselsättningsperspektiv med 

viss betoning på individens attityder och motivation till arbete samt deras självbild – inte 

deras kompetenser (Forrier & Sels, 2003).   

 

Den andra vågen uppstod under 1960-talet där användningen av anställningsbarhet förekom i 

tre olika versioner och sammanhang. Begreppet användes som ett policybegrepp av 

arbetsmarknadspolitiska beslutsfattare men även av socialpolitiken och statistiker för att skilja 

mellan individens individuella karaktäristiska och arbetsmarknadens krav (Berglund & Fejes, 

2009). Under denna period användes begreppet fortfarande utifrån ett 

sysselsättningsperspektiv med ett ekonomiskt syfte, att uppnå full sysselsättning. Däremot 

förflyttades fokus från att se individer som antingen anställningsbara eller icke 

anställningsbara till att istället betraktas som mer eller mindre anställningsbara (Forrier & 

Sels, 2003). Den tredje vågen som fortgår än idag uppkom under 1980- till 1990-talet. Under 

denna period har anställningsbarhet formats av den resultatbaserade 

arbetsmarknadsutvecklingen där det finns ett tydligt fokus på individen och dennes personliga 
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ansvar vad gäller kompetenser och färdigheter i allmänhet, men de sociala färdigheterna i 

synnerhet (Forrier & Sels, 2003; McQuaid & Lindsay, 2005). Under denna tredje våg har 

även intresset för förhållandet mellan individens och organisationens kapaciteter ökat 

(Berglund & Fejes, 2009). Ett nytt fokus har nu uppkommit där även organisationernas ansvar 

för anställningsbarheten diskuteras, vilket kan vara ett resultat av en syn på individens 

personliga frihet samt arbetsmarknadens behov av kompetens och flexibilitet (Berglund & 

Fejes, 2009). Denna historiska återblick visar, enligt Berglund och Fejes (2009) hur fokus 

flyttats från ordets första del anställning (employ) till att istället intressera sig för den sista 

barhet (ability). Återblicken återger även att termen anställningsbarhet kan tjäna en mängd 

olika ändamål vilket gör det betydelsefullt att ytterligare studera hur begreppet kan förstås och 

kommer till uttryck inom forskning och i samhället idag. 

Anställningsbarhet vs. Employability 

Berglund och Fejes (2009) konstaterar att det inte finns något distinkt svenskt historiskt 

perspektiv på begreppet anställningsbarhet. Frågan kring huruvida anställningsbarhet och 

employability kan ses som likvärdiga blir därför aktuell. Löfgren Martinsson (2009) 

problematiserar användningen av begreppet anställningsbarhet eftersom det i en svensk 

kontext ofta används som om dess innebörd var uppenbar och självklar. I Sverige används 

anställningsbarhet oftast utifrån ett individperspektiv medan användningen av employability 

även diskuteras utifrån ett organisations- och samhälleligt perspektiv. I denna studie har 

internationell forskning använts där anställningsbarhet använts som en direkt översättning av 

employability. 

Forskningens resonemang kring begreppet anställningsbarhet 

Definitionerna av begreppet anställningsbarhet är många och förefaller innebördsmässigt i 

större eller mindre utsträckning att skilja sig åt. Från ett historiskt perspektiv med tämligen få 

och vaga beskrivningar av begreppet finns det idag en uppsjö av definitioner som på mer 

explicita vis redogör för innebörden av begreppet (Harvey, 2010; McQuaid & Lindsay, 2005; 

Nilsson & Ellström, 2012). Berglund och Fejes (2009) hävdar att det inte finns någon generell 

och allmänt vedertagen definition av begreppet anställningsbarhet eftersom olika värderingar 

och innehåll fyller det med innebörd avhängigt kontext och situation. Flera forskare pekar 

även ut att begreppet används i varierande sammanhang utan att någon konkret definition av 
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dess innebörd ges (Hillage & Pollard, 1998; McQuaid & Lindsay, 2005; Rothwell & Arnold, 

2007; Sung et al., 2013).  

 

Med hänseende till både omfattande och ibland även oklara innebörder av begreppet 

anställningsbarhet ansåg Hillage och Pollard (1998, s. 10) att en mer begränsad och förenklad 

definition av begreppet var nödvändig. Deras definition av begreppet kom att formuleras på 

följande sätt; “... employability is about being capable of getting and keeping fulfilling work”. 

Forrier och Sels (2003) använder en liknande definition men med skillnaden att individens 

möjlighet till avancemang inom organisationen innefattas. De menar att anställningsbarhet 

strikt kan definieras som “... an individual’s chance of a job in the internal and/or external 

labour market.” (s. 106). Enligt Hillage och Pollard (1998, s. 10) består begreppet 

anställningsbarhet av fyra huvudsakliga element; 1) människans kunskap, färdigheter och 

attityder, 2) hur medvetna människor är om vad de har och hur de väljer att använda det, 3) 

hur människor presenterar sig själv och demonstrerar sin anställningsbarhet gentemot 

arbetsgivare, och 4) den specifika kontexten vari människor söker anställning som reflekterar 

deras personliga förhållanden och bredare arbetsmarknadsinfluenser. 

Forskning om anställningsbarhet 

Anställningsbarhet är ett tämligen väl belyst begrepp inom forskningen, vilket till exempel 

Forrier och Sels (2003) konstaterar. Två omfattande tematiska områden inom det 

forskningsfält vari anställningsbarhet studeras har visat sig vara; högre utbildning (jmf. 

Benjamin & Butterwick, 2009; Berglund & Fejes, 2009; Harvey, 2001; Löfgren Martinsson, 

2009) och organisation (Baruch, 2001; Berntson, 2008; De Vos, De Hauw & Van der 

Heijden, 2011; Forrier & Sels, 2003; Hillage & Pollard, 1998). Utöver dessa två tematiska 

områden talar forskning, enligt Forrier och Sel (2003), om anställningsbarhet i relation till 

specifika grupper av människor. Exempel på sådana grupper är; arbetslösa (jmf. McArdle, 

Waters, Briscoe & Hall, 2007), studenter (jmf. Jupp, 2002; Löfgren Martinsson, 2009), 

anställda och/eller arbetsgivare (jmf. De Vos, el at. 2011; Sung et al., 

2013).  Anställningsbarhet diskuteras även utifrån olika nivåer inom olika studier; på en 

individnivå, en arbetsgivarnivå (McQuaid & Lindsays, 2005) respektive en samhällsnivå 

(Berglund & Fejes, 2009; Forrier & Sels, 2003). 
 
Anställningsbarhet kan, som ovan visats, studeras utifrån olika perspektiv med fokus på 

antingen specifika områden, grupper eller nivåer. Forskningsstudierna visar även att forskare 
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förefaller vara oense om vem som egentligen bär ansvaret för att en individ ska vara 

anställningsbar. De aktörer som, bland forskarna, görs ansvariga för anställningsbarheten är; 

arbetsgivaren (Baruch, 2001; Fejes, 2010), individen (Berntson, 2008; Hammer, 1996; Hillage 

& Pollard, 1998) eller utbildningsväsendet (Harvey, 2001). Berglund och Fejes (2009, s. 19) 

uttrycker att det är “... den enskildes förmåga att själv se till att vara anställningsbar samt 

organisationernas ansvar för att möjliggöra ökad anställningsbarhet hos sina anställda”. 

Forrier och Sels (2003) respektive Haasler (2013) menar däremot att det främst är individen 

som görs ansvarig för sin anställningsbarhet idag, inte arbetsgivaren eller regeringsorgan. 
 
I forskning som berör organisationsnivå kan individers anställningsbarhet relateras till den 

interna arbetsmarknaden inom organisationen (Van der Heijden, de Lange, Demerouti, & Van 

der Heijde, 2009), till den yttre arbetsmarknaden utanför organisationen (Allvin et al. 2006; 

Berntson, 2008) eller till båda (Hillard & Pollard, 1998; Rothwell & Arnold, 2007). Även om 

samma (individ)perspektiv antagits går det att urskilja olika fokus på hur forskningen 

använder sig av begreppet, menar Forrier och Sels (2003). De menar vidare att forskning 

kring anställningsbarhet främst studeras utifrån; 1) individuella egenskaper (jmf. Berntson, 

2008; Lindberg, 2013; Van der Heijden et al., 2009), 2) i vilken utsträckning individerna 

deltar i aktiviteter för att öka sin anställningsbarhet (jmf. De Vos et al., 2011), 3) vilka 

effekter anställningsbarhet har för individen (jmf. Hillage & Pollard, 1998; Van der Heijden et 

al., 2009), samt 4) vilken betydelse kontexten har för individens anställningsbarhet (jmf. 

Berntson, 2008). 

 

Andra typer av forskning diskuterar begreppet ur både ett organisations- och 

individperspektiv samt belyser konsekvenserna av anställningsbarhet för både 

organisationerna och individerna (Baruch, 2001; Haasler, 2013). Olika perspektiv och 

utgångspunkter gör att begreppet förefaller kunna avhandlas och problematiseras på vittskilda 

vis vilket gör forskningsfältet brett. En generell definition av begreppet är svår att finna då 

begreppet diskuteras, och fylls med olika värden, inom olika kontexter och sammanhang 

(Berglund & Fejes, 2009; McQuaid & Lindsay, 2005). Kontentan är att det framstår som 

produktivt att ytterligare undersöka hur forskningen innebördsbemänger och resonerar kring 

begreppet. 
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Ett förändrat arbetsliv 

Arbetslivet och anställningsförhållanden har idag kommit att förändras till, vad Allvin et al. 

(2006) kallar, ett ”nytt arbetsliv”. Detta skedde under 70- och 80-talet då organisationer 

började söka sig ut på internationella marknader (Allvin et al., 2006). Biswas och Suar (2013) 

och Chei San och Watson-Manheim (2014) menar bland annat att den ökade globaliseringen 

och den tekniska utvecklingen är två faktorer som bidragit till att arbetsmarknaden förändrats. 

Både Allvin et al. (2006) och De vos et al. (2011) uttrycker att det, på grund av den ökade 

globala konkurrensen och de högre kraven på flexibilitet och kvalité organisationer ställs 

inför, är viktigt att kontinuerligt anpassa sin organisation till den rådande arbetsmarknaden. 

Enligt Hammer (1996) förändrades även organiseringen av arbetet under 1980-talet. 

Organisationer gick under denna epok från uppgiftsbaserat arbete till att, i större utsträckning, 

driva ett processbaserat arbete med en helhetssyn i fokus (Hammer, 1996). 

 

Allvin et al. (2006) respektive Biswas och Suar (2013) uppger att nya strategier och 

organisationsförändringar i sin tur ställer höga krav på individen. Individen har, enligt 

Magnusson (2010), kommit att ställas inför nya ökade krav på yrkeskunskap och kompetens 

och förutsätts även kunna anpassa sitt arbete till en arbetssituation som ständigt förändras 

(Fugate & Kinicki, 2008; Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004; Hammer, 1996). Hammer (1996) 

menar vidare att medarbetare i den nya ekonomin ska, utifrån organisationens egna mål, vara 

beredda på att ta mer ansvar, agera självständigt, kunna se saker utifrån dess helhet, reflektera 

och tänka kritiskt. Därtill förväntas medarbetare ha förmågan att samarbeta med kollegor både 

i och utanför organisationen.  

 

Allvin et al. (2006) uttrycker att dagens formella arbetsuppgifter blir mer outtalade och 

praktiska, vilket ställer högre krav på individen att själv planera, organisera och ansvara för 

arbetet. Detta är en form av kunskap som är nödvändig för att klara av ett allt mer omfattande 

och varierat arbete och som sägs vara mer lättillgänglig genom utbildningar, webbsidor etc. 

Detta innebär ett ökat ansvar hos individen att själv kunna identifiera, värdera och applicera 

kunskap som behövs i arbetet. Härutöver har även de sociala kunskapskraven blivit mer 

uttalade. Sociala kunskapskrav innefattar bland annat social kompetens, sociala nätverk och 

ett socialt kapital som anses vara viktiga för att en individ ska kunna utföra sitt arbete, 

avancera i arbetslivet och, vid behov, erhålla ett nytt arbete. Allvin et al. (2006) betonar att de 

tekniska och sociala kunskaperna varken är knutna till eller viktiga för en specifik arbetsplats. 
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Dessa kunskaper är istället av en mer personlig karaktär där individens förmåga att anpassa 

sig till olika arbetssituationer är mycket viktig. Detta kan ses i ljuset av att det, enligt Hammer 

(1996), är individen själv som med hjälp av sina kunskaper och förmågor måste ansvara för 

sin karriärmässiga framgång, eller alternativt identifiera och erhålla ett nytt arbete (Berntson, 

2008; Forrier & Sels, 2003). 

 

Allvin et al. (2006) diskuterar även att behovet av självständiga individer möjligtvis ändå inte 

är vad dagens arbetsmarknad främst behöver, snarare att arbetsmarknaden, genom 

arbetslivsutvecklingen som skett, gjort sig oberoende av individernas handlande och vägrar ta 

ansvar för det. Ansvaret ligger på individen själv som istället får konkurrera med andra 

individer på en osäker arbetsmarknad. Hammer (1996) påpekar att det inte längre är självklart 

att individer stannar på samma företag arbetslivet ut och av den anledningen blir 

kompetensutveckling och bred utbildning viktigt. Enligt Rothwell och Arnold (2007) erbjuder 

organisationer långvariga anställningar i mycket mindre utsträckning jämfört med tidigare på 

grund av dagens osäkra arbetsmarknad. Clarke (2008, s. 258) resonerar på följande sätt kring 

organisationers oförmåga att erbjuda arbetstrygghet; “If employers are not able to offer job 

security then clearly employees will need to find other ways to navigate career paths and to 

ensure on-going employment.”. Forskning pekar här på nödvändigheten att individen håller 

sig attraktiv i förhållande till arbetsmarknaden samt att denne när som helst ska kunna erhålla 

ett nytt arbete (se till exempel Rothwell & Arnold, 2007). Med andra ord blir det därmed 

centralt att vara just anställningsbar (Allvin et al., 2006; Berntson, 2008; Illes, 1996; Rothwell 

& Arnold, 2007). 

Varför och för vem är anställningsbarhet viktig? 

Baruch (2001) menar att själva kärnan i anställningsbarhet är ett åtagande av organisationerna 

att, istället för att enbart erbjuda en trygg anställning, investera i sina anställda så de fortsätter 

att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Detta kan ses vara en produkt av att organisationer 

idag måste vara flexibla och anpassa sig till den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden 

(Baruch, 2001; Berntson, Sverke & Marklund, 2006). Anställningsbarhet anses utgöra 

individens förmåga att förvärva den kompetens som arbetsmarknaden kräver. Detta är 

beroende av yrkesgrupp, industrisektor och det geografiska läget (Baruch, 2001). Att erbjuda 

allmän såväl som specialiserad utbildning kan, enligt Haasler (2013) även utgöra ett viktigt 

verktyg för organisationen i konkurrensen om kvalificerad personal och för att attrahera nya 
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medarbetare. För arbetsgivare blir det därmed viktigt att erbjuda utbildning för ökad 

anställningsbarhet då det kan utgöra en konkurrensfördel för företag, förklarar Haasler (2013). 
 

Pruijt (2013) ville i sin studie undersöka eventuella konsekvenser för IKT3-företag som 

strävar efter ökad anställningsbarhet bland sina anställda. I studien framkom ett dilemma. 

Pruijt menar att arbetsgivares investering i ökad anställningsbarhet för sina anställda har stor 

marknadsförande betydelse för arbetsgivaren; ”… investing in employability makes an 

employer attractive.” (s. 1625). Dilemmat blir att denna investering kan få en motsatt effekt 

om de anställda efter lokala insatser väljer att ansluta sig till företagets konkurrenter (Pruijt, 

2013). 

Hur blir en individ anställningsbar? 

“The Employability Skills Profile” (ESP) utvecklades av Conference Board of Canada 

(CBOC, 1992) och bygger på en internationell konsensus kring de viktigaste så kallade 

kärnkompetenserna som alla arbetstagare behöver för att överleva i den nya ekonomin, detta 

oavsett deras specifika jobb eller yrkeskontext. Kärnkompetenserna delas in i tre tematiska 

områden: akademiska färdigheter (kommunikation, tänkande, lärande); b) personlig 

ledarkompetens (ansvar och anpassningsförmåga); och c) samarbetsförmåga (ha förmågan att 

arbeta tillsammans med andra). 

 

Enligt Allen, Boezerooy, de Weert och van der Velden (2000) visar ett flertal 

forskningsresultat på att anställningsbarhet inte enbart kan utvecklas effektivt i klassrummet 

genom en formell högre utbildning. Allen et al. (2000) menadar på att forskningsresultaten 

visade att det råder en växande betydelse för generell kunskap, attityder och sociala 

färdigheter. Allen et al. (2000) menar därför att individens anställningsbarhet snarare utgörs 

av dennes personliga och sociala färdigheter samt kvalitéer som exempelvis förmågan att 

samarbeta i grupp eller att utvecklas i arbetet (Allen et al., 2000). Likande resultat visade även 

Lindbergs (2013) studie där anställningsbarhet undersöktes utifrån ett läkarperspektiv genom 

att intervjua 21 rekryterare från sjukhus i Sverige. Baserat på studiens resultat menar Lindberg 

att många viktiga attribut för anställningsbarhet utvecklats utanför formella 

utbildningsmiljöer. Personliga egenskaper, speciellt sociala kompetenser är viktiga för en 

individs anställningsbarhet. Cranmer (2006) ställer sig likaledes tveksam till att individen ska 
                                                
3 IKT är en förkortning av informations-och kommunikationsteknologier. 
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göras anställningsbar enbart genom färdigheter förvärvade i utbildningssammanhang. Vidare 

menar Cranmer att arbetslivserfarenhet samt undervisning – som är tydligare integrerad med 

arbetsmarknaden – skulle bidra till ökad anställningsbarhet hos individen.  

 

Berntson (2008) skriver i sin avhandling att anställningsbarhet handlar om individens 

möjlighet att, om nödvändigt, erhålla ett nytt, likvärdigt eller bättre arbete. Berntson (2008) 

undersökte anställningsbarhetens betydelse i arbetslivet och fann att individens upplevelse av 

anställningsbarheten är kopplad till dennes faktiska kunskaper om yrket eller 

arbetsmarknaden och inte individens självuppfattning. Konkreta kunskaper inom yrket, en 

formell utbildning samt kompetensutveckling, framställs i Berntsons avhandling vara av 

betydelse för uppfattningen av att vara anställningsbar. En individs anställningsbarhet är 

också starkt sammanflätad med både individ- och situationsfaktorer. Formell utbildning och 

kompetensutveckling kunde förutse anställningsbarheten på individnivå. Individer med ett 

bättre allmänt hälsotillstånd samt mentalt välbefinnande associerades med högre 

anställningsbarhet. Vidare menar Berntson (2008) att boenderegion, konjunktur och 

arbetsmiljö var situationsfaktorer som påverkade anställningsbarheten. 
 

Personlig anpassningsförmåga förefaller bli allt viktigare för både arbetstagare och 

arbetsgivare i dagens dynamiska arbetsmiljö, menar Fugate och Kinicki (2008). De poängterar 

att individuella egenskaper som får individen att bli mer aktivt anpassningsbar framstår som 

fördelaktiga, då denne kontinuerligt måste anpassa sig till en rad förändringar och övergångar 

på arbetsplatsen. Enligt Jupp (2002) är förmågor som problemlösning, kommunikation, 

informations- och riskhantering samt självorganisering viktigt för att studenter ska vara 

anställningsbara. Utöver detta betonar författaren vikten av kontinuerligt lärande som en 

framgångsfaktor för anställningsbarhet. 

Forskning på platsannonser  

Det förekommer viss forskning med vetenskapliga studier där platsannonser utgjort det 

huvudsakliga studieobjektet. I denna typ av forskning har platsannonser studerats främst med 

fokus på: språklig utformning och lingvistik (Fairclough, 2010; Helgesson, 2011; Hendrell, 

2006), genusperspektiv (Born & Taris, 2010; Gaucher, Friesen & Kay, 2011; Kuhn & Shen, 

2012) samt organisation (Blackman, 2006; Den Hartog, Caley & Dewes, 2007; Hendrell, 

2006). 
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Blackmans (2006) studie syftade till att undersöka faktorer som påverkade uppmärksamheten 

och intuitionen att söka en utannonserad tjänst. Företagsekonomistudenter fick ta del av olika 

kombinationer av hur tre faktorer användes och hur de påverkade studenternas attityd till 

annonserna. Dessa faktorer var; 1) användningen av ordet graduate i rubriken 2) 

användningen av ord som karriär, utvecklingsmöjligheter och befordran samt 3) 

användningen av bilder i annonsen. En trestegsmodell konstruerades för utformning av 

platsannonser. Dessa steg var att 1) få annonsen att sticka ut ur mängden genom att använda 

en bild i annonsen), 2) skapa en personlig kontakt genom att använda ordet graduate i 

rubriken och 3) skapa en dragning till att söka arbete genom att beskriva 

utvecklingsmöjligheter inom företaget. Förekomsten av ordet graduate var viktigast av 

faktorerna samtidigt som annonser vilka innehöll samtliga faktorer ansågs mest attraktiva. 

Resultatet tyder på att utformningen av en platsannons utifrån trestegsmodellen är positivt för 

att locka individer som studerar företagsekonomi att söka tjänsten. 
 

Hendrell (2006) undersökte i sin avhandling huruvida organisationer använder platsannonser i 

syfte att marknadsföra sig själva. Detta gjorde hon genom att undersöka hur adjektiv används 

som ett övertalande element i totalt 90 platsannonser. Hon fann att adjektiven som ofta 

används är av positiv karaktär samt känslo- och värdeladdade. Dessa använder företagen för 

att skapa en positiv attityd till sig själva och framstå som goda arbetsgivare. Utifrån resultatet 

ansåg Hendrell att företag använder adjektiv i sin platsannons i syfte att påverka den bild de 

arbetssökande har av företaget och att utformandet av platsannonserna inspirerats utifrån 

marknadsföring. Hendrell menar att det vore av intresse att vidare studera vad dessa resultat 

berättar om den tid företagen lever i.   
 

Andra forskare som använt platsannonser som studieobjekt är till exempel Den Hartog, Caley 

och Dewe (2007). Syftet med deras studie var att undersöka huruvida moderna 

ledarskapsteorier avspeglas i krav på personliga egenskaper genom att granska platsannonser 

för chefspositioner. De studerade totalt 941 annonser för olika chefspositioner och fann att de 

egenskaper som eftersöktes skilde sig åt med avseende på vilken typ av chefsposition som 

utannonserades. En chef på hög nivå, CEO (VD), förväntades i högre grad kunna inspirera, 

motivera och leda medan en chef på lägre nivå förväntades kunna förhandla, kommunicera 

och hantera relationer. Resultatet åskådliggjorde att de egenskaper som efterfrågades i 

annonserna till största del var egenskaper som gick att knyta an till ett transformativt 
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ledarskap. En transformativ ledarskapsstil går ut på att hellre leda genom visioner och mål är 

genom direkt styrning och kontroll. 
 

Helgesson (2011) undersökte i sin doktorsavhandling platsannonsers språk och innehåll vari 

2746 orubricerade platsannonser analyserades. Dessa inhämtades från lagrade arkiv med ett 

tidsintervall på vart tionde år mellan 1955 till 2005. Materialet kartlades med hjälp av en 

databas där uppgifter matades in såsom modeord, återkommande argument, krav som ställdes 

på den sökande, hur arbetsgivaren presenterade sig själv, vilken typ av tjänst som 

utannonserades etc. Genom denna historiska skildring av platsannonsernas utformning kunde 

Helgesson se en spegling av arbetsmarknadens utveckling. Helgesson (2011) uttrycker att 

fokus på senare tid förskjutits från färdigheter, kompetenser och erfarenheter till personliga 

egenskaper och social förmåga (Helgesson, 2011). Analysen visade att annonserna fram till år 

1975 främst uttryckte formella krav men därefter skedde en förändring. Önskemål om 

subjektiva krav (personliga egenskaper) började ta allt större utrymme i annonserna och från 

mitten av 1990-talet nämndes formella och subjektiva krav i lika stor omfattning. Helgesson 

tolkade detta som att det mellan 1955-1975 var viktigare att identifiera vad den sökande 

kunde än hur den sökande var. Ökningen av uttryckta subjektiva krav tydde även, enligt 

Helgesson, på att det skett en förändrad syn hos arbetsgivaren gällande vilka egenskaper som 

ansågs vara viktiga hos den anställda. Helgesson uttryckte detta som att det inte längre räckte 

med att den anställde kunde rätt saker. Denne måste även vara på rätt sätt. Helgesson fann 

även att många av annonserna krävde samma typ av egenskaper, oavsett vilken tjänst som 

utannonserades. Samarbetsförmåga var fram till 2000-talet den mest eftersökta personliga 

egenskapen bland de anställda och arbetssökande men ersattes senare av egenskapen att vara 

driven. Att vara mål- och resultatinriktad och flexibel har också blivit allt mer efterfrågat. 

Helgesson uttrycker att den ideala anställda under 2000-talet är en självständig individ som 

samtidigt har förmågan att samarbeta, vara flexibel, besitta god social kompetens samt kunna 

styra sig själv mot mål och resultat hellre än att styras ovanifrån (jmf. Allvin et al., 2006; 

Hammer, 1996).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Med stöd från ovan redovisad forskning kan det konstateras att kraven i en platsannons har 

förändrats över tid och ett framträdande resultat är att den sökandes personliga egenskaper har 

kommit att få större betydelse i rekryteringsprocessen (jmf. Helgesson, 2011). Vidare att 



17 

forskningen, däribland Allvin et al. (2006), menar att anställningsbarhet blir allt viktigare i 

takt med ökad globalisering och flexibla organisationer där kraven på kompetenser och 

egenskaper hos den sökande ökat. Genomgången visar även att det finns forskning som berör 

anställningsbarhet utifrån många olika perspektiv, däribland utifrån ett organisations- och 

individperspektiv. Det finns även forskning som granskat platsannonser med olika 

undersökningsingångar. Däremot förefaller det vara brist på studier vilka kombinerar dessa 

och undersöker vilka typer av kompetenser och egenskaper som efterfrågas samt hur 

anställningsbarhet innebördsmässigt går att förstå i platsannonserna.  
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Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt  

 
I detta avsnitt följer en redogörelse för den vetenskapsteoretiska grund studien vilar på. Målet är att 

synliggöra författarnas ontologiska och epistemologiska ställningstaganden och hur dessa inverkar på 

förståelsen för, och diskussionen kring, platsannonsers kompetens- och egenskapskrav, något som 

också synliggör innebörden av begreppet anställningsbarhet. Nedan presenteras först en översikt av ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, följt av en beskrivning av begreppen diskurs respektive 

diskursanalys. 

 

Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

Denna studie vilar på en socialkonstruktivistisk ansats. En ansats vilken präglas av ett 

filosofiskt synsätt där både världs- och samhällsfenomen förstås som socialt konstruerade 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000). Wenneberg (2010) menar dock att graden av radikalitet 

för detta påstående varierar inom synsättet. Vidare uttrycker Wenneberg (2010) att 

socialkonstruktivistisk kunskapsbildning bygger på principen att sociala företeelser inte bör 

accepteras som naturliga och självklara fenomen. Sociala företeelser kan betraktas och 

uppfattas utifrån olika perspektiv och konsekvensen av detta blir att innebörden av sociala 

företeelser kan förstås på olika sätt.  

 

Winther Jørgensen och Philips (2000) uttrycker att diskursanalys bara är ett av flera 

socialkonstruktivistiska angreppssätt men dock ett som många socialkonstruktivister 

använder. De fortsätter med att redogöra för fyra premisser som binder samman det 

socialkonstruktivistiska fältet och som ligger till grund för de flesta diskursanalytiska 

angreppsätt; 
 

1. Kritisk inställning till självklar kunskap - Människans kunskaper och världsbilder är inte 

spegelbilder av verkligheten. Kunskaperna är en produkt av människans sätt att kategorisera 

och forma världen. 
 

2. Historisk och kulturell specificering - Människan är en historisk och kulturell varelse och 

detta påverkar hennes syn på och kunskap om världen. 
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3. Samband mellan kunskap och sociala processer - I sociala processer skapas och 

upprätthålls människans sätt att uppfatta världen.  
 

4. Samband mellan kunskap och sociala handlingar - I en bestämd världsbild blir några 

former av sociala handlingar naturliga, medan andra blir otänkbara. Konstruktionen av 

kunskap och sanning får därför även sociala konsekvenser. 
 

Föreliggande studie positioneras i enlighet med dessa fyra premisser. Att det inte finns en 

definitiv eller oföränderlig sanning och att sanningar är av människan diskursivt producerade 

och, i tid och rum, föränderliga. Människan utgör således en del av den existerande diskursen 

(den existerande sanningen) där människan kan positionera sig i olika subjektspositioner 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Däremot är tillgängligheten i dessa subjektspositioner 

inte givna utan de varierar. Historiska och kulturella skeenden präglar människans världs- och 

kunskapssyn och en sanning som förr var rådande ersätts med nya sanningar. Studiens 

uppfattning är att kunskap om världen skapas och upprätthålls genom sociala interaktioner 

människor emellan, kunskap som i sin tur förstås inverka på hur människan väljer att handla 

och agera. Utöver detta inryms i studien uppfattningen att den fysiska världen människan 

lever i existerar, dock att förståelsen av den fysiska världen är socialt konstruerad där 

föreställningar och ideal om det eftersträvade skapas diskursivt. 
 

Att den fysiska världen existerar men får betydelse genom diskurser illustrerar Winther 

Jørgensen och Philips (2000, s. 15) med ett exempel av en översvämning; en händelse som 

äger rum oavsett hur människan tänker eller talar om den men som kan tillskrivas olika 

meningar utifrån olika perspektiv eller diskurser när människan försöker sätta in händelsen i 

ett meningsgivande sammanhang. Beskrivningarna skulle skilja sig där några individer sätter 

in händelsen i en meteorologisk diskurs med nederbörd som orsaksförklaring. Andra skulle 

istället tala om det som en konsekvens av växthuseffekten och ett resultat av felaktig politik. 

Det skulle ytterligare kunna betraktas som Guds vilja och ett resultat av ett syndfullt 

levnadssätt. Olika diskurser pekar ut olika handlingsmöjligheter relevanta för situationen, 

vilket betyder att den diskursiva förståelsen får sociala konsekvenser. På så vis konstituerar 

språket den sociala världen och förändring i diskursen visar på förändring i det sociala, menar 

Winther Jørgensen och Philips (2000). 
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Användningen av ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt ansågs som mest lämpligt för att 

synliggöra hur platsannonser ger uttryck för anställningsbarhet i termer av kompetens- och 

egenskapskrav. Wenneberg (2010) beskriver att ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt är 

fördelaktigt att använda när ett specifikt tematiskt område undersöks för att komplettera en 

redan existerande teori – eller ett traditionellt perspektiv – för att exponera föreställningar om 

det studerade fenomenet. 

Diskurs och diskursanalys 

Diskursanalys är en mångfacetterad tvärvetenskaplig metod som erbjuder många studerande 

möjligheter, såväl som teoretiska som metodiska (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Oavsett inriktning hänvisar de flesta forskare inom diskursanalys till Foucault (Helgesson, 

2011; Jonsson, 2003; Winther Jørgensen & Philips, 2000). Enligt Foucaults teorier kan 

diskurs betraktas som ett sätt att tala och tänka om olika kunskapsområden eller 

samhällsfenomen under en viss tidsperiod (Foucault, 1975/87). Foucault utgår från ett 

maktförhållande där diskurs innefattar ett regelsystem vilket legitimerar viss sorts kunskap, 

där makten ligger i att inneha auktoriteten att besitta och sprida det ”rätta” sättet att tala och 

tänka om ett visst kunskapsområde. För Foucault omfattar diskursen inte endast 

språkgranskning utan alla de företeelser som kommer till uttryck inom ett visst område 

(Foucault, 1975/87). Fairclough (2010) använder sig av diskursbegreppet i en något smalare 

bemärkelse jämfört med Foucault. Fairclough betraktar snarare diskurs som ett exempel på 

språkbruk och inte en sammanlagd praktik. Vidare menar han att en diskurs bidrar till att 

skapa den sociala världen men att diskursen bara är en av flera aspekter av varje social praktik 

(Fairclough, 2010).   
 

Efter en genomgång av olika diskursanalytiska inriktningar konstaterar Winther Jørgensen 

och Philips (2000) att människans föreställningar om världen har en central roll vilka 

genomsyrar de flesta diskurspraktiker. För att lättare förstå begreppets innebörd kan diskurs 

definieras som ”… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen …” (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000, s. 7). Winther Jørgensen och Philips (2000) belyser att diskurser inte enbart är 

avspeglingar av världen. Diskurser hjälper människan att aktivt skapa sig själv genom att 

konstruera kunskap, identiteter samt sociala relationer (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

Enligt Fairclough (2010) betyder detta att diskurser inte enbart handlar om att beskriva sociala 

fenomen eller kunskapsområden; diskurser är även något som utformar och innebördsmässigt 
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producerar de sociala fenomenen. Människans sätt att tala om och skriftligt redogöra för olika 

fenomen kan därför illustrera vilka ideologiska föreställningar som råder. För att ta reda på 

vilka värderingar som för närvarande existerar i samhället eller inom ett visst område kan det 

därför vara intressant att studera texter som produceras under denna tid (Helgesson, 2011). 

Precis som Foucault menade betraktas diskurs i denna studie som ett sätt att tala och tänka om 

olika kunskapsområden och fenomen under en viss tidsperiod och sammanhang. I likhet med 

Fairclough (2010) betraktar författarna i föreliggande studie att kunskapsområden och 

fenomen kan tolkas och uttryckas på skilda vis inom olika sociala praktiker. 
 

Enligt Helgesson (2011) handlar diskurs om att blottlägga beteenden, värderingar och 

tankemönster. Helgesson menar vidare att diskurs kan uttryckas i flera nivåer. På en politisk 

nivå kan språket åskådliggöra den diskurs i vilken människosynen kommer till uttryck. Det 

går exempelvis att säga att det är en nyliberal diskurs som uttrycks. På en mer detaljerad nivå 

kan det handla om flera olika diskurser som kommer till uttryck inom samma område, som 

exempelvis anställningsbarhet. Olika diskurser kan framträda både inom och mellan 

yrkesprofessioner när platsannonser analyseras. Det kan exempelvis framkomma en 

ekonomisk diskurs (ett sätt att tala om affärer och ekonomi) eller en marknadsföringsdiskurs 

(ett sätt att framhäva organisationen).  
 

För att förtydliga hur författarna i föreliggande studie uppfattar förhållandet mellan 

anställningsbarhet och samhälle används en tolkning av Faircloughs (2010) tredimensionella 

modell kring hur en diskurs kan analyseras. Diskursanalysen är inte enbart bunden till den text 

som granskas, utan innebär också att förhållandet mellan texten och dess sammanhang och 

sociala strukturer analyseras. Fairclough (2010) menar att en diskursiv händelse kan 

analyseras på tre nivåer; texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken (se Figur 

2). 
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Figur 2. Modifiering av Faircloughs (2010) tredimensionella modell över diskursanalys. 

 

Samhällsnivån, den sociala praktiken, utgör den yttersta ramen i modellen. Här återfinns de 

större samhälleliga tankemönster och värderingar som för tillfället råder. Den diskursiva 

praktiken består, enligt Fairclough (2010), av produktion (arbetsgivaren skapar 

platsannonserna), distribution (rekryteringssida där platsannonserna presenteras) och 

konsumtion (arbetssökande som läser platsannonserna) av texten (platsannonserna) som 

analyseras. Innerst i modellen finns den verbala eller skriftliga texten som analyseras 

(platsannonserna). Genom diskursanalys kan samband mellan språket och samhälle 

undersökas där förgivettagna föreställningar kring samhällsfenomen och kunskapsområden 

utmanas och utforskas (Fairclough, 2010). 
 

Användningen av diskursanalys innebär inte att vilket teoretiskt ramverk som helst kan antas, 

menar Winther Jørgensen och Philips (2000). Vidare förklarar de att diskursanalys bör ses 

som en teoretisk och metodologisk helhet, vilken innehåller teoretiska modeller, 

metodologiska riktlinjer samt tekniker för språkanalys och ontologiska och epistemologiska 

antaganden vad gäller språkets roll i den socialt konstruerade världen. En diskursanalys kan 

utgå ifrån olika tvärvetenskapliga ansatser och innehålla olika perspektiv, det är dock viktigt 

att det finns ett sammanhängande teoretiskt ramverk (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Denna studie är inte trogen en specifik form av diskursanalys utan har tagit olika 

diskursanalytiska verktyg till hjälp för att förstå de olika kompetens- och egenskapskrav som 

illustrerar anställningsbarheten. Dessa redskap består bland annat av ontologiska och 



23 

epistemologiska ställningstaganden, presenterade ovan, samt tidigare forskning som 

introduceras i avsnittet ”Tidigare forskning”. Tidigare forskning kommer alltså att tjäna som 

analysverktyg. De består även av olika diskursanalytiska begrepp och en analysmodell, 

inspirerad av Faircloughs (2010) tredimensionella diskursanalysmodell. En utförligare 

redogörelse för hur dessa använts presenteras längre ner i studien.  

Språket 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) härstammar samtliga diskursanalytiska 

angreppssätt från både strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori. Detta betyder att det 

är genom det mänskliga språket människan får tillträde till verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Med språket innefattas det som beskrivs verbalt såväl som skriftligt, i vilket 

människan förstår och skapar sig själv och andra (Bolander & Fejes, 2009; Fairclough, 2010). 

Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten. Verkligheten formas beroende 

på vad som sägs samt på vilket sätt och i vilken kontext något sägs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Detta kan således påverka hur människan uppfattar och förstår verkligheten 

eller ett specifikt fenomen (Bolander & Fejes, 2009). Hur begreppet anställningsbarhet förstås 

utifrån platsannonsers formulerade kompetens- och egenskapskrav kan således variera 

beroende på vilket diskursivt sammanhang de används i.   
 

Språket påverkas av sociala och historiska händelser och därför kan diskurser kring ett 

kunskapsområde eller fenomen förändras eller se olika ut inom olika kulturer (Helgesson, 

2011). Genom att studera språket kan förgivettagna sanningar, knutna till en viss epok eller 

kultur, uppdagas. Innebörden av denna sanning (kunskap) är därmed inte statisk eller absolut 

utan i allra högsta grad föränderlig (Helgesson, 2011). All typ av kommunikation kan förstås 

som en produkt av en diskurs vilken, genom tanke och praktik, kommer till uttryck och som 

för särskilda samhällen hålls sanna (Berglund, 2008). Diskursanalys innebär därmed att 

identifiera de diskurser som ligger till grund för föreställningar som, genom språket, kommer 

till uttryck och innebär således inte att identifiera sanningshalten i språket (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). De kompetenser och egenskaper som efterfrågas i platsannonser kan alltså 

betraktas som en produkt (en spegelbild) av vad arbetsgivare söker hos en individ, vilket 

direkt och indirekt ger en beskrivning av vad som krävs för att en individ ska vara 

anställningsbar för en specifik tjänst. Arbetsmarknaden och organisationerna däri hjälper 
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således till att, genom platsannonsers formulerade kompetens- och egenskapskrav, skapa, 

förändra eller upprätthålla vilken innebörd anställningsbarhet ges. 

Diskursanalytiska begrepp som redskap  

Inom diskursanalys finns det, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000), ett antal redskap 

att använda för språkanalys. Nodalpunkter och mästersignifikanter utgör två av dessa 

diskursanalytiska redskap, som också använts i denna studie. Nodalpunkterna utgör 

organiseringen av diskurser och är ett sorts priviligierat tecken som får sin betydelse av andra 

tecken eller mästersignifikanter (ord som fyller en nodalpunkt med mening). Nodalpunkten i 

denna studie är begreppet anställningsbarhet, vilket ges innehåll och betydelse av de 

identifierade mästersignifikanterna (kompetens- och egenskapskrav som formulerats i 

platsannonserna). Enskilda mästersignifikanter kan framträda som obetydliga men 

tillsammans fyller de nodalpunkten med mening och innehåll (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  
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Metod 
 

Detta metodavsnitt innehåller redogörelser för studiens tillvägagångssätt vad gäller genomförande, 

urval och datainsamling, analysmetod, tillförlitlighet och giltighet, forskarens roll samt 

forskningsetiska ståndpunkter. 

 

Genomförande  

Hur en studie genomförs styrs av den ansats forskarna anammar. Ansatsen bestämmer hur 

empiri (i detta fall platsannonserna) och tidigare forskning - eller teori som Alvesson och 

Sköldberg (2008) uttrycker - relateras till varandra. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 

utgår en forskare med en deduktiv ansats från en generell teori för att förklara ett enskilt fall 

medan en forskare med en induktiv ansats istället utgår från en mängd olika fall och hävdar en 

generell teori. Denna studie har dock baserats på en abduktiv ansats. Denna ansats följer 

nämligen förtjänstfullt studiens intentioner genom att, till skillnad från de övriga två 

ansatserna, inbegripa förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Analysen av empiri kan t.ex. mycket väl kombineras med, eller föregripas av, 

studiens tidigare teori i litteraturen; inte som mekanisk applicering på enskilda 

fall, utan som en inspirationskälla för att upptäcka mönster och som ger 

förståelse.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). 

 

Denna forskningsprocess sker således genom en alternering mellan tidigare forskning och 

empiri ”… varvid de successivt omtolkas i skeendet av varandra.” (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 56). Denna ansats tillät därmed utvecklandet av det empiriska underlaget under 

studien gång och möjliggjorde därmed en ökad förståelse för den nya kunskap som framkom i 

analysen av platsannonserna. Detta hade inte varit möjligt med en deduktiv eller induktiv 

ansats.   

Urval och datainsamling 

Insamling av studiens empiri genomfördes främst via Sveriges största arbetsförmedlare; 

Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2014). Alla platsannonser som utannonserade 

lediga polistjänster samlades däremot in via Polisens egen webbsida. Internet ansågs, med 
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tanke på dess stora tillgänglighet och utbud av platsannonser, utgöra en väl fungerande 

plattform för datainsamling. Insamling av platsannonserna skedde under maj månad 2014. 

Hänseende till vilken typ av tjänst inom yrkesprofessionen som utannonserades togs inte. 

Anledningen till det beslutet var att i möjligaste mån få en spridning av uppdrag inom 

professionen. Totalt samlades 112 platsannonser in för granskning utifrån följande kriterier; 
 

• Platsannonsen ska vara riktad mot någon av de tre yrkesprofessionerna (läkare, lärare 

eller polis). 

• Platsannonsen ska gälla för tjänstgöring i Sverige.  

• Tjänsten i platsannonsen ska gälla tillsvidareanställning alternativt provanställning. 

• Tjänsten i platsannonsen skall omfatta deltid till heltidstjänst mellan 75-100 %. 
 

Dessa urvalskriterier grundade sig dels i studiens avgränsning att endast undersöka 

anställningsbarhet inom en svensk arbetslivskontext. Urvalskriterierna grundade sig även i 

antagandet att platsannonserna riktade mot tillsvidareanställning och tjänster över 75 % är 

tydligare, mer omfattande och mer noggrant utformade i syfte att hitta den mest lämpade 

medarbetaren. 

 

Den 16 maj 2014 lokaliserades totalt 1255 platsannonser riktade mot läkarprofessionen. Efter 

bortsortering av de platsannonser vilka föll utanför studiens urvalskriterier återstod 768 

platsannonser. Av dessa valdes 50 slumpvisa annonser ut för analys. Den 16 maj 2014 

lokaliserades totalt 5291 platsannonser som riktade sig mot lärarprofessionen. Efter att de som 

föll utanför ramen för studiens urvalskriterier sorterades bort återstod 3371 platsannonser. 50 

slumpvisa annonser valdes även här ut för analys. Den 16 maj 2014 fanns det totalt 13 

utannonserade tjänster på Polisens webbsida. Med hänseende till urvalskriterierna föll en av 

dessa bort, resterande 12 platsannonser valdes således ut för analys.   
 

Av de platsannonser som slutligen kom att utgöra empiriskt underlag för studien var totalt 50 

riktade mot läkarprofessionen, 50 mot lärarprofessionen samt 12 mot polisprofessionen4. 

Författarna i föreliggande studie eftersträvade att välja professioner verksamma inom samma 

sektor. Valet av yrkesprofessioner baserades även på professionernas tämligen likvärdiga och 

samstämmiga utbildning. Till exempel finns det en nationell utbildningsplan för 
                                                
4 Se metoddiskussion för hur denna obalans mellan professionerna kan ha kommit att påverka 

resultaten av studien. 
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läkarutbildning som samtliga lärosäten som genomför läkarutbildning måste uppfylla. 

Specifika formella utbildningsplaner finns även för lärar- och polisprofessionen. Detta ligger 

även bakom intentionen att, utifrån platsannonsernas kompetens- och egenskapskrav, jämföra 

och identifiera eventuella anställningsbarhetsskillnader både mellan och inom de olika yrkena. 

Det ska även föras fram att med tanke på tydliga incitament och arbetsuppgifter för varje 

profession har, utöver att platsannonserna ska gälla för den svenska arbetsmarknaden, inga 

övriga geografiska villkor anammats i studien. Att samtliga tre yrkesprofessioner återfinns 

inom en tydlig organisatorisk struktur utgjorde en ytterligare anledning till varför just dessa 

yrkesprofessioner valdes ut.  
 

Innehållet i avsnittet ”Tidigare forskning” fungerade som ett av de analysverktyg som 

användes i denna studie. Innehållet lokaliserades genom att konsultera databaserna Web of 

Sience och EBSCOhost. Det primära sökordet som användes var 

”anställningsbarhet/employability”, men kombinerades med sökord som; ”organizations”, 

”job advertisement”, “job advertising” ”knowledge”, ”knowledge society”, ”employees”, 

“competence”. Antsällningsbarhet visade sig vara ett väl studerat område, vilket förenklade 

sökningen och användandet av relevant forskning för denna studie. Genom att granska 

referenserna i de olika vetenskapliga studierna berikades studien med ytterligare användbara 

forskningskällor. 
 

I resultat- och diskussionsavsnitten kommer platsannonserna riktade mot yrkesprofessionen 

läkare benämnas som LÄK. För yrkesprofessionen lärare benämns platsannonserna som LÄR 

och för yrkesprofessionen polis benämns platsannonserna som POL.  

Analysmetod  

Tillvägagångsättet för språkanalys kan variera beroende på forskarens motiv och intresse 

(Berglund, 2008). Inspiration för analys av platsannonserna hämtades från Faircloughs (2010) 

tredimensionella modell som presenterades i avsnittet om diskurs- och diskursanalys. 

Modellen framstod som lämplig att använda då den möjliggör såväl en närmare undersökning 

av hur anställningsbarheten framställs utifrån de krav som ställs på individens kompetens och 

egenskaper såväl som hur de kommer till uttryck. Modellen möjliggjorde även att sätta 

begreppet i ett större kontextuellt sammanhang. Enligt Fairclough (2010) kan diskursiva 

fenomen analyseras utifrån tre nivåer; texter, diskursiv praktik och social praktik. På textnivå 

sker en analys på ren lingvistisk nivå där ordval, textstruktur och grammatik studeras. På den 
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andra nivån, den diskursiva praktiken, undersöks vem som producerar texten, vem den riktar 

sig till och hur den skall uppfattas (Fairclough, 2010). På nivån av social praktik utforskas i 

vilken utsträckning texten upprätthåller diskursiva och sociala praktiker och hur den står i 

relation till vissa rådande förhållanden i samhället. Samtliga nivåer är sammanlänkade och 

genom att använda denna modell kan textens ord och meningsuppbyggnad sättas i relation till 

– och förklaras genom – den diskursiva och sociala praktiken (Fairclough, 2010). 
 

Utifrån Faircloughs (2010) tredimensionella modell konstruerades en trestegsmodell med 

liknande tillvägagångssätt i syfte att analysera platsannonserna (se Figur 3). Modellens tre 

steg består av en innehållsanalys, en meningsskapandeanalys samt en dekonstruktionsanalys. I 

första steget, innehållsanalysen, sätts de specifika orden i platsannonsen i fokus. För att finna 

hur anställningsbarhet (nodalpunkten) kom till uttryck i platsannonserna identifierades de 

kompetens- och egenskapskrav (mästersignifikanter) som ställdes på de arbetssökande för att 

undersöka vad som fyller anställningsbarhet med sin innebörd och mening. I det andra steget 

genomfördes en meningsskapandeanalys, för att undersöka en eventuell förekomst av olika 

diskurser där anställningsbarhet ges olika innebörd. I detta steg låg fokus på att undersöka hur 

platsannonserna, och eventuella inomdiskurser, producerades. Intresset i detta steg låg i att 

undersöka hur platsannonsernas texter uttryckte sig specifikt kring kompetens- och 

egenskapskrav för att undersöka om olika diskursiva praktiker kommer till uttryck. Helgesson 

(2011) menar att en bild av en ideal sökande och hur denna bild ser ut kan antas spegla 

värderingar om hur den ideala medarbetaren ska vara under en viss tidsperiod. Vilka typer av 

ordval, hur platsannonserna textmässigt producerades och till vem de riktade sig, var i fokus 

under detta steg, detta för att eventuellt identifiera om och hur texterna producerade en ideal 

sökande.  

 

Det tredje analyssteget, dekonstruktionsanalysen, växte fram genom de två ovan nämnda 

analysstegen. Hur texten konstrueras förväntas ge en bild av vem som görs ansvarig för sin 

egen anställningsbarhet, sin utveckling och sina arbetsmöjligheter, vilket innebär att en 

människosyn träder fram och som kan diskuteras i förhållande till en individs 

anställningsbarhet. Detta synliggjorde diskursernas uppbyggnad och genom att visa på hur 

diskursen eller diskurserna är konstruerade på detaljnivå kunde detta sättas in i ett större 

sammanhang där diskurserna även kan ses utifrån en politisk nivå (jmf. Helgesson, 2011). 

Genom att undersöka hur kompetenser och egenskaper på individnivå uttrycks och hur texten 

talar till läsaren speglas en människosyn. De kompetenser och egenskaper som efterfrågades 
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kan även ses vara en reflektion av vilka normer och värderingar som råder i arbetslivet och 

samhället idag och vem som görs ansvarig för anställningsbarhet. Genom dekonstruktion av 

diskurserna har författarna av föreliggande studie alltså kunnat undersöka vilken människosyn 

som råder i arbetslivet och samhället samt vilka förväntningar som finns på individen idag 

inom de valda yrkena. 
 

 
Figur 3. Figuren visar hur anställningsbarhet kan analyseras på detaljnivå inom yrkena genom att 

studera mästersignifikanter. Hur detta kommer till uttryck genom producenten (arbetsgivaren) och läses 
av konsumenten (arbetssökande). Vidare hur anställningsbarhet kan diskuteras på politisk nivå där 

människosyn i samhälle och arbetsliv framträder. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 

I vetenskapliga studier förekommer ofta begreppen validitet och reliabilitet. Syftet med 

validitet och reliabilitet är att utvärdera kvalitén av studien (Bell, 2006). Eftersom denna 

studie vilar på en socialkonstruktivistisk teori har dessa begrepp utelämnats och ersatts med 

andra kriterier vilka kan pröva studiens kvalitet. Argumentet är att världen, utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, inte uppfattas som något absolut eller givet och det 

framstår därför som motsägelsefullt att en diskurs generaliseras till en generell sanning 

(Berglund, 2008). Studiens giltighet kan istället prövas med hjälp av andra tillvägagångssätt. 

Reflexivitet – forskarens roll och inverkan på studien och dess analys – är ett sådant 

tillvägagångssätt. Reflexiviteten lämpar sig särskilt i relation till synen på produktion av 

kunskap som en aktiv – istället för passiv – avspegling av verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000; jmf. Berglund, 2008).   
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Forskarens roll  

I en diskursanalys arbetar forskaren med att undersöka hur språket konstruerar och diskursivt 

framställer verkligheten. Att undersöka hur dessa mönster framträder kan vara svårt om 

forskaren själv är nära knuten till diskursen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Tidigare 

erfarenheter och värderingar kring det studerade fenomenet eller kunskapsområdet kan alltså 

försvåra forskarens arbete. För att inte färga studiens resultat pekar Winther Jørgensen och 

Philips (2000) på vikten av att forskaren sätter sig själv ”inom parentes” i den mån det är 

möjligt; att forskaren strävar efter att bortse från egna erfarenheter av och värderingar om det 

som studeras. Författarna i föreliggande studie kände sedan tidigare till begreppet 

anställningsbarhet men hade samtidigt ingen djupare förståelse för dess egentliga innebörd, 

vilket kan betraktas som fördelaktigt. Det finns dock både synliga och osynliga normer och 

värderingar i samhället som styr, fostrar och påverkar individer i deras sätt att tänka och vara 

(Stensmo, 1991). Hur mycket “inom parentes” forskarna därför än försöker sätta sig själva 

kommer det mer eller mindre att vara en utopi att helt undgå att färgas av samhälleliga 

föreställningar. Genom att försöka blottlägga diskurserna kring anställningsbarhet är 

författarna för studien samtidigt delaktiga i att forma och skapa dem (Berglund, 2008). Med 

detta i åtanke måste det tydliggöras att studiens författare varken kan anses vara helt objektiva 

eller helt stå utanför platsannonsernas diskursiva produktion av anställningsbarhet. Istället 

riktades uppmärksamheten mot att tydliggöra och motivera studiens tillvägagångssätt samt 

hålla en god struktur och logik genom studien. Denna genomskinlighet ansåg författarna bidra 

till att läsaren lättare skulle kunna följa arbetsprocessen samt pröva analysen som 

genomfördes av platsannonserna. 

Forskningsetiska ståndpunkter 

Vid genomförandet av vetenskapliga studier av kvalitativ karaktär är det viktigt att forskaren 

förhåller sig till forskningsetiska principer för att beskydda och säkerställa informanters 

anonymitet, samt ta hänsyn till deras rättigheter för deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie ansågs det inte nödvändigt att strikt förhålla sig till sådana forskningsetiska 

principer eftersom platsannonserna, vilka utgör studieobjekten, är tillgängliga för allmänheten 

och inte kräver anonymisering.  
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Resultat 
 

Detta avsnitt presenterar de resultat som framkommit med hjälp av den trestegsmodell som sedan 

ligger till grund för diskussion och slutsatser. Avsnittet inleds med en sammanställning av de 

mästersignifikanter (innehållsanalys) som identifierades i platsannonserna för respektive profession. 

Därefter följer en presentation av hur kompetens-och egenskapskraven uttrycks i platsannonserna 

(meningsskapandeanalys). 

 

Mästersignifikanter 

I platsannonserna för respektive yrkesprofession identifierades de formulerade kompetens- 

och egenskapskraven vilka kom att utgöra mästersignifikanterna; orden som ger nodalpunkten 

anställningsbarhet sin innebörd. Dessa mästersignifikanter sammanställdes i tre olika figurer – 

en figur för varje enskild profession – för en tydligare översikt över platsannonsernas 

formulerade kompetens- och egenskapskrav för respektive yrke. 
  

 
 

Figur 4. Mästersignifikanter (kompetenser- och egenskapskrav) utifrån läkarannonserna som fyller 
nodalpunkten “anställningsbarhet” med sin innebörd. 
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Figur 4 består av en sammanställning av de kompetens- och egenskapskrav som formulerades 

i samtliga platsannonser riktade mot läkarprofessionen. Somliga kompetens- och 

egenskapskrav återkom däremot i större utsträckning jämfört med andra. Den sökande skulle 

utifrån de mest förekommande kompetens- och egenskapskraven vara legitimerad läkare, 

ansvarstagande, flexibel, drivande samt ha förmågan att samarbeta. Därtill förväntades den 

sökande vara intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete, ha ett intresse för och/eller 

erfarenhet av forskning eller handledning, ha en god kommunikativ förmåga, kunna förmedla 

god service samt uttrycka sig väl i det svenska språket i både tal och skrift. 
 
 

 
 

Figur 5. Mästersignifikanter (kompetenser- och egenskapskrav) utifrån lärarannonserna som fyller 
nodalpunkten “anställningsbarhet” med sin innebörd. 

 
Figur 5 består av en sammanställning av de kompetens- och egenskapskrav som formulerades 

i samtliga platsannonser riktade mot lärarprofessionen. Några av dessa kompetens- och 

egenskapskrav lyftes även här fram i större utsträckning jämfört med andra. Den sökande 

förväntades utifrån dessa kompetens- och egenskapskrav vara en god förebild, flexibel, 

engagerad, kreativ, ansvarstagande samt trygg i sin lärarroll. Därutöver förväntades den 
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sökande ha en kommunikativ, pedagogisk och initiativrik förmåga, kunna stimulera eleverna i 

deras utveckling, samarbeta och samverka med föräldrar, elever och kollegor, fungera som en 

ledargestalt samt vara väl förtroende med skolans styrdokument och lagstiftning. Den sökande 

förväntades därtill att ha god kunskap i det svenska språket i både tal och skrift, ha B-körkort 

och bil samt god datorvana. 
 
 

 
 

Figur 6. Mästersignifikanter (kompetenser- och egenskapskrav) utifrån polisannonserna som fyller 
nodalpunkten “anställningsbarhet” med sin innebörd. 

 
Figur 6 består av en sammanställning av de kompetens- och egenskapskrav som formulerades 

i samtliga platsannonser riktade mot polisprofessionen. Även här figurerade vissa kompetens- 

och egenskapskrav i större utsträckning jämfört med andra. Utifrån dessa förväntades den 

sökande ha god social förmåga, servicekänsla, vilja att utveckla sig själv och polisens 

verksamhet samt ha förmågan att kunna samarbeta. Därtill förväntades den sökande kunna 

arbeta självständigt, ta eget ansvar, vara flexibel och noggrann, genomfört en polisutbildning, 

ha god kännedom om polisens värdegrund samt kunna uttrycka sig väl i det svenska språket i 

både tal och skrift. 

Läkarannonsernas kompetens- och egenskapskrav 

I samtliga platsannonser riktade mot yrkesprofessionen läkare uttalades det specifikt att läkare 

söktes till de utannonserade tjänsterna. I flertalet av dessa platsannonser specificerades det att 
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en viss typ av läkare efterfrågades; en läkare med specialistkunskaper inom ett specifikt 

område. I 13 platsannonser formulerades, utöver verksamhetsbeskrivning, enbart kravet på 

läkarlegitimation. Tre annonser (LÄK8, LÄK14 och LÄK27) uttryckte att den sökandes 

läkarlegitimation skulle vara svensk. Ungefär hälften av alla platsannonser efterfrågade goda 

eller mycket goda språkkunskaper i det svenska språket och uttryckte detta som en formell 

kompetens. LÄK36 betonade även vikten av engelska språkkunskaper hos den sökande. En 

vanlig formulering var att den sökande förväntades ha ”Kunskaper i svenska motsvarande 

nivå B2 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.” (LÄK14). I en platsannons ställdes krav på 

kunskaper i svenska motsvarande nivå C (LÄK36). Andra platsannonser uttryckte att den 

sökande skulle ha en kommunikativ förmåga (LÄK20 och LÄK23) medan det till exempel i 

LÄK27 formulerades att den sökande skulle ha lätt att ”... uttrycka [sig] i tal och skrift.”. 

LÄK13 uttryckte detta på ett likartat sätt med förväntningen att den sökande kan; ”... uttrycka 

sig mycket väl i skrift …”. I ungefär en fjärdedel av platsannonserna efterfrågades enbart 

formella kompetenskrav i form av formell utbildning och, i vissa fall, språkkunskaper. En av 

dessa annonser (LÄK11) uttryckte dock att ”Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och 

forskningsintresse.” medan till exempel LÄK26 uttryckte krav på formell utbildning och 

erfarenheter men inte på personliga egenskaper. 
 

I knappt hälften av platsannonserna efterfrågades tidigare erfarenheter hos den sökande. 

Dessa uttrycktes i de allra flesta fall i form av en önskan; ”Vi önskar att du ...”, ”Vi ser gärna 

att du är ...” (LÄK45), “Vi vill att du …“ (LÄK3). I ett fåtal platsannonser formulerades krav 

på erfarenheter och i dessa fall uteslutande i form av tidigare arbetslivserfarenhet (LÄK3, 

LÄK6, LÄK18 och LÄK29). Sammantaget var tidigare arbetslivserfarenhet den mest 

efterfrågade erfarenheten i platsannonserna. Övriga former av erfarenheter som efterfrågades 

rörde en viss typ av utbildning (LÄK7, LÄK14, LÄK19 och LÄK28), alternativt erfarenhet 

av handledning och forskning (LÄK13, LÄK27, LÄK36, LÄK38 och LÄK18). Erfarenheter 

av eller intresse för forskning uttrycktes i många platsannonser som meriterande eller 

önskvärt. 
 

Personliga egenskaper nämndes i tre fjärdedelar av platsannonserna riktade mot yrkesgruppen 

läkare. Bland dessa förväntades exempelvis den sökande vara trygg, lugn samt ha förmågan 

att samarbeta. I LÄK27 formulerades detta på följande vis; “Eftersom mycket av arbetet sker i 

grupp förutsätter vi att du är en omdömesgill, kreativ och flexibel person som har lätt för att 

samarbeta …”. I en annan platsannons förväntas det att den sökande ska “… ha lätt för att 
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anpassa [sig] till nya arbetssituationer och rutiner.” (LÄK29). I en fjärdedel av 

platsannonserna framgår det att stor vikt läggs på personlig lämplighet, alternativt personliga 

egenskaper. 
 
I mer än en tredjedel av platsannonserna riktade mot yrkesprofessionen läkare uttrycktes 

önskemål om den sökandes attityder och inställningar till ett specifikt yrkesområde; patienter, 

utveckling, forskning eller handledning. Detta uttrycktes exempelvis enligt följande; ”Stor 

vikt läggs vid personliga egenskaper och forskningsintresse.” (LÄK11), “Vi söker dig som är 

intresserad av …” (LÄK23) eller ”Vi söker Dig som brinner för …” (LÄK33). I LÄK24 

förväntades den sökande ha ”ett brinnande intresse för människor” medan LÄK30 uttryckte 

att ”Du skall ha ett gediget intresse för den äldre patienten”. De sökande förväntades även 

vara intresserade av att ge god service samt hög medicinsk kvalité (LÄK4, LÄK25). Många 

platsannonser efterfrågade även att den sökande skulle vara intresserad av personlig 

utveckling, verksamhetens utveckling eller både och (LÄK7, LÄK9, LÄK12, LÄK30 och 

LÄK44). I LÄK30 formulerades det att arbetsgivaren “… lägger mycket stor vikt vid 

personlig lämplighet och värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt.” 

 

Nästan samtliga platsannonser riktade mot yrkesgruppen läkare beskrev att utveckling och 

förändring är en del av verksamheten. LÄK39 uttryckte att den sökande ska vara öppen för 

förändring medan merparten av platsannonserna uttryckte att individen vill (jmf. LÄK44) 

eller ska tycka om att utveckla verksamheten. 

Lärarannonsernas kompetens- och egenskapskrav 

Samtliga lärarannonser förutom två (LÄR6 och LÄR31) innehöll uttalanden kring de formella 

kunskapskraven angående lärarlegitimation, lärarbehörighet eller lärarexamen. Vilket av 

dessa tre formella kompetenskrav som efterfrågades var jämn fördelad mellan 

platsannonserna. Uttryck som användes när formella kompetenskrav efterfrågades var att den 

sökande är en behörig lärare eller att man har en lärarexamen eller lärarlegitimation. I sex 

platsannonser utgjorde lärarexamen eller lärarlegitimation det enda formulerade kompetens- 

och egenskapskravet. I en av dessa betonas det däremot att; ”Stor vikt kommer att läggas vid 

personlig lämplighet.” (LÄR7). 

 

Nästan en tredjedel av platsannonserna uttryckte även att det var viktigt att känna till och 

arbeta efter – eller vara lojal mot – aktuella mål, styrdokument och/eller beslut. LÄR14 
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formulerar att de “… lägger stor vikt vid att [den sökande] arbetar utifrån aktuella mål- och 

styrdokument” och LÄR44 uttrycker att “Det är viktigt att du [...] är lojal mot gemensamma 

beslut och arbetssätt”. I ungefär hälften av platsannonserna efterfrågas någon form av 

erfarenheter – antingen i form av en viss typ av formell kunskap eller utbildning men främst 

IT-kunskaper. Utöver detta efterfrågas arbetslivserfarenheter – främst erfarenheter som lärare 

men ibland efterfrågas erfarenheter från annat ospecificerat pedagogiskt arbete. De 

erfarenheter som arbetsgivarna efterfrågar formuleras vanligtvis i termer av att ”… erfarenhet 

är meriterande” (LÄR3 och LÄR37) eller i form av önskemål som ”Vi önskar …” (LÄR3) 

eller ”Vi ser gärna …” (LÄR13 och LÄR15). I några få annonser uttrycks krav formulerade 

som; ”Du ska ha …” (LÄR17), ”Vi vill att du har …” (LÄR46) eller ”Vi förutsätter att …” 

(LÄR33). 

 

Nästintill samtliga platsannonser, förutom sex stycken, efterfrågar personliga egenskaper. 

Förfrågan om personliga egenskaper formuleras ibland under rubriken kvalifikationer 

tillsammans med formella kunskapskrav, alternativt i samma stycke. I någon platsannons 

under egen rubrik ”egenskaper” (LÄR8) efterfrågas förmågor som den sökande besitter. Den 

sökande förväntas exempelvis ha god förmåga att samarbeta (LÄR9) eller att vara flexibel 

(LÄR2). Uttryck som återfinns i annonserna är till exempel att den sökande ”trivs med 

pedagogiska utmaningar” (LÄR13) men uttryck som; ”Du trivs med en kombination av…” 

(LÄR11) förekommer också. Knappt hälften av platsannonserna uttrycker specifikt att ”stor 

vikt kommer att läggas på personlig lämplighet”. Den sökandes inställning och attityd till sin 

yrkesroll förekommer även i vissa av platsannonserna. Till exempel att den sökande har ett 

”… brinnande intresse för att arbeta med ungdomar.” (LÄR13) eller ”Vi vill att du trivs med 

ditt yrkesval.” (LÄR45). Individen ska ha intresse (LÄR21), alternativt ha ett stort intresse 

(LÄR27), eller till och med ett brinnande intresse (LÄR13 och LÄR18) för sitt arbete 

och/eller för eleverna på skolan. 

 

Flertalet platsannonser riktade mot yrkesgruppen lärare efterfrågade särskilda attityder hos 

den sökande. Ofta relaterades den sökandes attityder till det specifika yrkesvalet men även till 

samarbete eller utveckling. I relation till det specifika yrket och arbetet uttrycktes det att den 

sökande förväntades ha viljan, kunna bidra eller tillföra inom yrkesområdet (LÄR25, LÄR26, 

LÄR34, LÄR40 och LÄR43). LÄR23 formulerade exempelvis att ”Vi söker dig som [...] vill 

bidra till att våra elever uppnår framgång och goda studieresultat”. Ett vanligt förekommande 

uttryck var att den sökande förväntades ha ett stort intresse för specifika områden; ”Du har en 
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brinnande intresse att jobba med ungdomar och trivs med pedagogiska utmaningar.” (LÄR13) 

och ”Du har ett brinnande intresse för människor i förändring.” (LÄR18). Därutöver 

efterfrågades ofta goda attityder till samarbete. I LÄR 29, LÄR20, LÄR30 och LÄR32 

förväntades den sökande tycka om att samarbeta medan LÄR11 förväntade sig att den 

sökande skulle trivas med att samarbeta. I LÄR45 formulerades det att den sökande skulle 

vara ”… positivt inställd till lagarbete …”. Attityder kopplades även till den sökandes syn på 

sin personliga utveckling såväl som verksamhetens utveckling (till exempel LÄR31 och 

LÄR33). LÄR23 uttryckte att ”Vi söker dig som vill utvecklas i din professionella roll …” 

medan LÄR34 formulerade att ”Du vill och har förmågan att arbeta i en situationsanpassad 

organisation.”.  
 

Många platsannonser riktade mot lärarprofessionen efterfrågade ett viss sorts ledarskap hos 

den sökande. I LÄR45 förväntas det exempelvis att den sökande ”har bra ledaregenskaper” 

medan LÄR2 och LÄR34 uttrycker att ”Du är en tydlig pedagogisk ledare”. LÄR23, LÄR24 

och LÄR46 söker en ”tydlig ledare”, LÄR33 en ”positiv ledare”, LÄR14 ”ett gott ledarskap” 

och LÄR14 söker en person med ”god ledarförmåga”. LÄR18, LÄR23 och LÄR40 använder 

sig varken av ordet ledare eller ledarskap. I dessa annonser förväntas det istället att den 

sökande ska ha ett ”coachande förhållningssätt” (LÄR23), ska ”… vara en tydlig och 

engagerad coach” (LÄR40) eller att denne ska kunna handleda eleverna (LÄR18). 

Polisannonsernas kompetens- och egenskapskrav 

För yrkesprofessionen polis formulerades det uttryckligen – i samtliga platsannonser förutom 

en (POL2) – att den sökande skulle vara polis eller ha genomgått en polisutbildning. I POL9 

var polisutbildning, alternativt akademisk examen med juridisk, samhällsvetenskaplig eller 

beteendevetenskaplig inriktning, ett krav. Språkliga kunskaper efterfrågades i samtliga 

polisannonser. Majoriteten av annonserna efterfrågade språkkunskaper i både svenska och 

engelska och betraktade dessa kunskaper som formella kompetenser (POL1, POL2, POL3, 

POL4, POL6, POL9 och POL11). Resterande platsannonser efterfrågade en god, eller mycket 

god, språklig förmåga i svenska och engelska. Undantaget var POL9 som istället uttryckte att 

”Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är god, du har också goda språkkunskaper.” och 

POL12 som uttryckte att; “Vi söker dig som har […] god kommunikativ förmåga, både i tal 

och skrift …”. Kunskap i ytterligare språk ansågs meriterande i många av platsannonserna 

(POL3, POL6, POL9, POL11). Även formella kompetenser såsom juridisk utbildning 
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(POL10), interna utbildningar (POL2, POL4, POL6) och arbetsmetoder (POL1, POL4, POL5, 

POL10) efterfrågades i hälften av platsannonserna. 
 

Nästan hälften av annonserna uttryckte även att den sökande skulle ha god kännedom om eller 

vara väl förtrogen med polisens värdegrund och kunna arbeta utifrån denna (POL1, POL2, 

POL4, POL7, POL10) medan POL1 uttryckte att; “Du är lojal med, och arbetar i enlighet 

med, polismyndighetens verksamhetsinriktning”. 
 
Tidigare arbetslivserfarenhet efterfrågades enbart i de platsannonser där högre befattningar 

(kommissarie, inspektör, befäl eller säkerhetsspecialist) skulle tillträdas. I samtliga 

platsannonser efterfrågades personliga egenskaper. Dessa uttrycktes i termer av att den 

sökande skulle vara på ett visst sätt eller besitta specifika personliga förmågor. POL2, POL5 

och POL9 sökte en person för högre befattning och i dessa formulerades det att stor vikt 

skulle läggas på personliga egenskaper. 

 

I platsannonserna riktade mot polisprofessionen åskådliggjordes det även här att arbetsgivaren 

efterfrågande en viss typ av attityd eller inställning hos den sökande. Främst förväntades den 

sökande ha en viss attityd till ett givet arbetsområde eller uppgift (POL4, POL5, POL7 och 

POL10). Därutöver efterfrågades en viss inställning till utveckling hos den sökande – i 

synnerhet till sin personliga utveckling och verksamhetens utveckling (POL1, POL3, POL4 

och POL7). I POL1 formulerades detta på följande vis; ”... du […] har intresse av att utveckla 

dig själv och verksamheten …” medan POL7 uttryckte att ”… du […] vill bidra till att 

verksamheten utvecklas”. Enbart POL6 formulerade kravet att den sökande skulle ha ett ”… 

intresse [av] att förstå andra kulturer.”. 

Kompetens- och egenskapskrav för samtliga yrkesprofessioner  

I många av platsannonserna formulerades det tydligt att arbetsgivaren, i 

rekryteringsprocessen, lade stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet för den 

utannonserade tjänsten (till exempel POL3, POL5, LÄR7, LÄR9, LÄK11, LÄK13). Detta 

följde efter redogörelser för krav och önskemål gällande den sökandes personliga egenskaper, 

kompetenser och, i vissa fall, även erfarenheter. I till exempel LÄR7, LÄR9, LÄK11, LÄK35 

och LÄK38 förekom det varken formulerade krav eller önskemål om den sökandes personliga 

egenskaper. Däremot uttrycktes det i dessa platsannonser att stor vikt skulle läggas på den 

sökandes personliga lämplighet. Även LÄK40 uttryckte detta men tillade att det även skulle 
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läggas stor vikt vid den sökandes kompetenser samt förmågan att samarbeta. En enda 

platsannons (LÄK37) uttryckte att stor vikt skulle läggas på kompetenser och erfarenheter. I 

några av platsannonserna riktade mot läkare och lärare (LÄR1, LÄR3, LÄK45, LÄK46, 

LÄK47 och LÄK49) förekom det enbart formulerade krav på yrkeskompetens, 

läkarlegitimation alternativt lärarbehörighet. I dessa lyftes det heller inte fram att någon 

specifik kompetens eller egenskap vägde tyngre än någon annan i rekryteringen. 

Formulerade utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 

Läkarannonser 

Utöver formulerade kompetens- och egenskapskrav framgick det att arbetsgivaren, i drygt 

hälften av platsannonserna, erbjöd utbildning till den sökande. Bland dessa platsannonser 

uttrycktes detta exempelvis i form av att det, för den sökande, fanns goda utbildnings-

/utvecklingsmöjligheter; 
 

Du kommer att arbeta på en liten arbetsplats kännetecknad av en god laganda med 

hög ambitionsnivå, där varje medarbetare är en viktig länk. Vi kan utlova arbete 

på en spännande och lärorik arbetsplats med ett positivt utvecklingsklimat och där 

det finns goda möjligheter till egen utveckling. (LÄK7) 
 
I LÄK12 uttrycktes detta på ett likartat sätt; “Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en 

trivsam miljö, flexibla arbetstider och goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter.”, medan 

LÄK30 på följande vis redogjorde för vidareutbildning; 

 

Lärandemiljön på kliniken är prioriterad och vi har ett stort utbildningsuppdrag 

med kontinuerlig handledning av läkarstudenter, AT-läkare samt ST-läkare på 

randutbildning från andra kliniker. Utbildningsklimatet är gott och goda 

möjligheter till forskning och vidareutbildning finns. 

 

LÄK8 uttryckte att de “... erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en verksamhet 

där det är högt i tak, finns mycket humor och där du kan vara med att utveckla nya 

arbetsformer, påverka verksamhet och arbetsmiljö, samt vidareutveckla dig.” medan LÄK14 

beskrev att de “… värnar fortlöpande kompetens- och verksamhetsutveckling.”. I de 

resterande läkarannonserna förekom det inte några explicit formulerade utbildnings- eller 

kompetensmöjligheter för den sökande. Däremot uttrycktes det i flertalet platsannonser att 



40 

arbetsgivaren betraktade den sökande som en viktig deltagare för verksamhetens utveckling i 

stort, samt att denne förväntades ha intresse av att vidareutveckla och förbättra verksamheten. 
 
Lärarannonser 

I majoriteten av platsannonserna riktade mot yrkesprofessionen lärare fanns det inga uttalade 

utbildnings- och utvecklingserbjudanden för den sökande. Det var enbart en platsannons med 

en tydligt formulerad utbildnings- och utvecklingsmöjlighet riktad specifikt till den sökande; 

“Som nyanställd kommer du att genomgå en internkurs i Montessoripedagogik och givetvis 

kommer du att få stöd av Montessorilärarna i ditt team.” (LÄR27). I tre av lärarannonserna 

tydliggjordes det att den sökande själv ansvarade för sin personliga kompetensutveckling. 

Bland de resterande platsannonserna antyddes det vagt uttryckta utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter för den sökande. Dessa var till exempel formulerade i termer av att; 

“Vi erbjuder dig en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med våra andra duktiga 

lärare och medarbetare.” (LÄR19) samt “Vi har god stämning, stort engagemang och ett 

positivt utvecklingsklimat [...] Personalens delaktighet, kompetensutveckling och arbetsmiljö 

är viktiga inslag i verksamheten.” (LÄR45). 
 
Polisannonser 

I granskningen av platsannonserna riktade mot yrkesprofessionen polis identifierades inga 

direkt tydliggjorda utbildnings- och utvecklingserbjudanden riktade specifikt mot den 

sökande. I tre av dessa platsannonser uttrycktes det dock att den sökande förväntades ha viljan 

eller intresset av att kompetensutvecklas. I en av dessa tre annonser uttrycktes att; “Du är 

intresserad av utredningsarbete och vill kompetensutvecklas inom arbetsområdet.” (POL5). I 

de sammanhang där termen utveckling förekom uttrycktes det att den sökande förväntades 

vara delaktig i verksamhetens utveckling. 
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Resultatanalys  
 

Nedan presenteras tre huvuddiskurser samt en gemensamhetsdiskurs vilka framkommit genom analys 

av platsannonserna. Platsannonsernas skriftliga utformning, skapandet av en ideal anställd samt vilken 

människosyn som framkommit genom analysen redogörs även nedan.   

 

Tre huvuddiskurser 

Utifrån samtliga platsannonsers formulerade kompetens- och egenskapskrav 

uppmärksammades specifika skillnader i de diskursiva produktionerna av anställningsbarhet 

mellan de tre yrkesprofessionerna. Med denna bakgrund tolkades de tre yrkesprofessionerna 

utgöra tre skilda diskurser; en läkardiskurs, en lärardiskurs och en polisdiskurs. 
 
Läkardiskursen  
Inom denna diskurs kom den sökandes anställningsbarhet till uttryck genom specifika krav 

och önskemål gällande kompetenser, egenskaper, intressen och attityder. För läkardiskursen 

formulerades ett specifikt krav på läkarutbildning/läkarlegitimation; ett förekommande krav i 

samtliga läkarannonser. Utöver detta önskades den sökande ha antingen erfarenhet av eller 

intresse för forskning eller klinisk handledning; ”Stor vikt läggs vid [...] forskningsintresse.” 

(LÄK11). Detta tyder på att det finns en stark akademisk tilltro inom denna profession och att 

erfarenhet av eller intresse för forskning anses både nödvändigt och värdefullt. Därutöver 

önskades den sökande ha en positiv attityd till och intresse av att vilja hjälpa andra människor. 

Det framgick även krav på goda eller mycket goda språkliga kunskaper i svenska, både i tal 

och skrift. Eftersom språkkunskaper formulerades, i de flesta platsannonser, som en formell 

kompetens talar det emot Lindbergs (2013) studie vars resultat tydde på att främst personliga 

egenskaper och speciellt social kompetens var viktigt utifrån ett 

anställningsbarhetsperspektiv. Däremot kan språkkunskaper ses utgöra en del av en social 

kompetens eftersom verbal och skriftlig kommunikation, i allra högsta grad, är betydande i 

sociala situationer vari människor samspelar med varandra.  
 

Lärardiskurs 

Inom lärardiskursen kom den sökandes anställningsbarhet specifikt till uttryck genom det 

formella kompetenskravet på lärarlegitimation eller genomförd lärarutbildning. Därutöver 
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uttrycktes erfarenhet av eller intresse för IKT vara meriterande eller önskvärt. Något som 

även framkom som centralt i denna diskurs är att lärare bör sätta eleven i fokus och i sitt 

arbete ha vilja och intresse av att stimulera till lärande (se till exempel LÄR13, LÄR21 och 

LÄR27). Ytterligare en central del i lärardiskursen var den sökandes pedagogiska förmåga 

samt ledaregenskaper. Om det var en specifik form av ledarskap som önskades framträdde 

dock inte med tydlighet. I somliga annonser uttrycktes att den sökande som en del av sin 

lärarprofession skulle vara en tydlig ledare eller en god ledare. Några platsannonser använde 

istället ord som coach eller handledare. Detta kan tyda på att en lärares ledaregenskaper 

värdesätts högt inom denna diskurs. Det framstår dock som delvis problematiskt att ytterligare 

diskutera specifika ledaregenskaper då sådana uttrycktes i vaga termer och därutöver inte 

tycktes villkora mer precist vilken typ av ledarstil som den sökande önskades besitta. 
 

Polisdiskurs 
I denna diskurs framkom, utöver det formella kravet på polisutbildning, även krav på 

yrkeskompetenser specifika för professionen. Det framträdde nämligen önskemål om att den 

sökande skulle ha kompetens från interna polisutbildningar eller kännedom om specifika 

arbetssätt som polisen använder sig av. Vidare framträder i denna diskurs med tydlighet 

vikten av att besitta språkliga kunskaper inom främst engelska och svenska. I specifika fall 

efterfrågades även kunskaper inom andra språk (utöver svenska och engelska 

språkkunskaper), något som starkt tycks bidra till en individs anställningsbarhet inom 

polisprofessionen. För anställning till högre befattningar uttrycktes i platsannonserna krav på 

tidigare arbetslivserfarenheter eller erfarenheter från olika arbetsområden i den polisiära 

verksamheten. Personliga egenskaper som att vara noggrann och strukturerad samt trygg och 

stabil tycks tillerkännas stor betydelse inom denna diskurs. 

Gemensamhetsdiskursen 

Utifrån sammanställningen av mästersignifikanterna för respektive yrkesprofession 

identifierades kompetens- och egenskapskrav vilka återkom i samtliga platsannonser oavsett 

yrkesprofession. Utöver de tre skilda huvuddiskurserna åskådliggjordes därför en 

gemensamhetsdiskurs, vilken skär genom samtliga huvuddiskurser. Detta kan ses i ljuset av 

Allvin et al. (2006) som menar att kompetenser och egenskaper, som anses viktiga för 

anställda idag, är av mer generell karaktär och därmed inte är knutna till en specifik 

profession eller arbetsplats. I föreliggande studie framträdde detta främst genom de personliga 
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egenskaper och förmågor som efterfrågades och tillerkändes värde i flertalet platsannonser 

(jmf. Helgesson, 2011). De tillsynes mest efterfrågade och därmed, i annonserna, ofta 

återkommande egenskaperna och förmågorna var; att kunna samarbeta och arbeta 

självständigt, vara ansvarstagande och en teammedlem, besitta social kompetens, ha god 

social förmåga, vara kommunikativ samt ha förmågan att vara flexibel. Detta resultat 

överensstämmer även väl med Helgessons (2011) argumentation kring 2000-talets ideala 

anställda där bland annat social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet och förmågan att 

arbeta självständigt värderades högt i platsannonser. Gemensamt för innehållen i samtliga 

platsannonser i föreliggande studie var den ofta avslutande formuleringen att stor vikt lades 

vid den sökandes personliga egenskaper (alternativt personliga lämplighet) för de 

utannonserade tjänsterna. Detta resultat är i överensstämmande med Allen et al. (2000), 

Helgesson (2011) och Lindbergs (2013) studier som båda ger uttryck för betydelsen av 

personliga egenskaper för individens anställningsbarhet. I platsannonserna för de tre 

yrkesprofessionerna uttrycktes även i föreliggande studie att individen antingen bör vilja eller 

vara intresserad av verksamhetens utveckling såväl som sin egen personliga utveckling. En 

ytterligare likhet som skar mellan de tre huvuddiskurserna var att det i platsannonserna för 

samtliga tre yrkesprofessioner tydliggörs att individen bör känna till och arbeta i enlighet med 

specifika styrdokument samt mot organisationens uppsatta mål.   

 

Skriftlig utformning, social praktik och den ideala anställda 

Det går utifrån resultatet att uppmärksamma en viss skillnad i platsannonsernas skriftliga 

utformning. Språket i merparten av platsannonserna föreföll präglas av mer informella 

formuleringar medan språket i de resterande platsannonserna kan förstås vara av mer formell 

karaktär. I majoriteten av de mer informellt formulerade platsannonserna var texterna 

utformade på så sätt att de i högre utsträckning riktade sig mot den enskilda läsaren (den 

sökande, den anställningsbara). Bland dessa platsannonser användes uttryck som; “Vi söker 

Dig som brinner för...” (LÄK33) eller “Vi förväntar oss att du ska vara …” (LÄR28). 

Formuleringar som dessa uttrycker hur, och på vilket sätt, den sökande ska vara och 

därigenom mer eller mindre explicit även att det är en specifik individ som ska kunna 

identifiera sig med platsannonsen och att det är den som då förväntas söka den utannonserade 

tjänsten. Genom informella respektive formella formuleringar i platsannonserna tycks framgå 

nästintill exakt vilken individ som är, respektive inte är, anställningsbar. En bakomliggande 
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tanke framträder här om att det de facto finns en ideal läsare av platsannonserna. Detta genom 

uttryck i annonserna likt till exempel ”Du bör” eller ”Vi söker Dig som”.  Den ideala anställda 

som framställs i platsannonserna kan betraktas som en medskapare av en social identitet 

knuten till en viss profession, ett önskemål om att de anställningsbara kan formas i linje med 

de efterfrågade kunskaperna och kompetenserna. 
 

Vidare tycks användningen av denna typ av formuleringar utgöra en strategi för att dels 

attrahera sökande samt ett försök att skapa en närmre relation med den potentiella 

arbetstagaren. Ett övergripande intryck utifrån analysen av platsannonsernas formulerade 

kompetens- och egenskapskrav och önskemål är att arbetsgivaren riktar platsannonserna mot 

den ideala anställda. Bilden av den ideala anställda som produceras genom platsannonsernas 

formulerade krav och önskemål kan förstås som en organisations sätt att, till läsaren, förmedla 

en bild av vilken typ av medarbetare som i dagsläget är mest lämpad att tillsättas inom 

professionerna läkare, lärare och polis. Därtill framträder en bild av vad som krävs av 

individen för att vara anställningsbar i förhållande till de tjänster som utannonserades. Till 

exempel i de mer formellt formulerade platsannonserna bestod texten till stor del av 

kortfattade eller till och med uppstaplade kvalifikationer för respektive tjänst men utan något 

särskilt fokus mot en specifik enskild läsare. 

Människosyn 

Genom de granskade platsannonserna framträder vidare en syn på människan som en individ 

med förmågan att arbeta självständigt såväl som i team samt kunna ta ansvar för sitt arbete 

och att de organisatoriska målen uppnås. Därutöver verkar det finnas en förväntning på att 

individen ska fortsätta utvecklas genom hela sitt arbetsliv. Tolkningen som görs är att 

individen står i centrum för sitt eget lärande och att denne, utifrån eget bevåg, kan välja att 

utveckla sin kompetens och anpassa sin anställningsbarhet i förhållande till organisationers 

behov och krav. I platsannonserna förefaller det finnas drag av en humanistisk människosyn i 

vilken människan betraktas som ett subjekt vilken själv både äger och ansvarar för sin frihet 

(Wenestam & Rosendahl, 2005). Detta kan sägas innebära att hon själv ska identifiera och 

utveckla de kunskaper hon själv anser sig vara i behov av. Därför kan platsannonserna även 

förstås som ett uttryck för det nyliberala synsätt som Jansson (2010) menar vinner ny mark i 

dagens samhälle. Individen ses likaledes inom detta synssätt som en fri individ men ”tvingad” 

till frihet med ansvar för att själv forma sitt liv utifrån sina önskemål. Inom detta synsätt 
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betraktas individen söka efter mening, ansvar och uppfyllande av personliga mål samt arbete. 

Detta kan betraktas som en aktivitet genom vilken individen produceras, upptäcker och 

utforskar sig själv.  
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Analytisk diskussion 

 
Utifrån de resultat som presenterats ovan följer här en analytisk diskussion. Denna diskussion med bas 

i ett diskursanalytiskt tänkande inrymmer reflektiva funderingar över resultatet.  I ett försök att 

fördjupa förståelsen ytterligare för det resultat som producerats i uppsatsen diskuteras resultaten även i 

ljuset av tidigare forskning. Avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens teoretiska och 

metodologiska tillvägagångssätt. 

 

Diskursorienterad resultatdiskussion 

I granskningen av tidigare forskning förefaller begreppet anställningsbarhet fyllas med olika 

innebörd. Detta tycks ske i större eller mindre utsträckning avhängigt vilket 

forskningsperspektiv som förläggs på begreppet. Det förefaller alltså inte finnas enbart ett 

perspektiv på, eller ett sätt att definiera, anställningsbarhet. Att flertalet forskare inom 

forskningsfältet delar denna uppfattning (jmf. Berglund & Fejes, 2009; Forrier & Sels, 2003; 

Hillage & Pollard, 1998) kan därmed förstås som ett återsken av begreppets komplexitet. 

Detta riskerar, som Hillage och Pollard (1998) menar, leda till begreppsförvirring men det kan 

också, enligt författarna av föreliggande studie, skapa en levande debatt vilken driver 

forskning och utveckling framåt inom området. Precis som den historiska tillbakablicken 

åskådliggjorde kan anställningsbarhet ses som en spegelbild av samhället, dess människosyn 

och arbetslivets premisser. Detta medför att innebörden av anställningsbarhet mest troligt 

aldrig kommer att stagnera utan fortsätta vara både relevant och intressant att undersöka även 

framgent då samhället och organisationer – och dess behov – ständigt tycks förändras över tid.  

 

Detta både synliggör och bekräftar Wennebergs (2010) påstående och argument för att 

samhällsfenomen eller sociala företeelser (i detta fall innebörden av anställningsbarhet) kan 

betraktas och fyllas med olika innebörd (jmf. Premiss 1, s. 18), vilket genomgången av den 

tidigare forskningen åskådliggjort. Anställningsbarhet kan därför betraktas som socialt 

konstruerat och vara starkt beroende av rådande samhällskultur och tidsepok (jmf. Premiss 2, 

s. 18).  
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Generella egenskaper i relation till det nya arbetslivet 

Utifrån den tidigare presenterade gemensamhetsdiskursen förefaller arbetsgivare inom de tre 

yrkesprofessionerna värdesätta ett antal generella personliga egenskaper hos individen. Till 

dessa hör en god förmåga att samarbeta samt arbeta självständigt, ta ansvar, vara flexibel, 

samt ha viljan att utveckla sig själv och verksamheten. I gemensamhetsdiskursen framträdde 

även att individen förväntades kunna arbeta efter organisatoriska styrdokument och mål. 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att arbetsgivarna värdesätter och söker efter individer 

som, istället för att styras, själv kan ta ansvar och arbeta självständigt i enlighet med 

organisatoriska styrdokument och uppsatta mål. Denna typ av önskemål tycks ligga i linje 

med Hammers (1996) uppfattning om att organisationer inte längre detaljstyr och övervakar 

individen i samma utsträckning som tidigare. Detta knyter an ett förtroende eller en 

förväntning på att individen själv, inom ramen för verksamheten, på eget bevåg ska kunna 

styra mot organisationens uppsatta mål. Hammer (1996) menar vidare att samarbete mellan 

kollegor och externa aktörer är viktigt i det nya arbetslivet, där organisationer sätter 

verksamheten i sin helhet i centrum och där individen är delaktig i hela arbetsprocessen, något 

som även framkom i föreliggande studies resultat där samarbete inte bara uttrycktes som en 

önskvärd förmåga utan i explicita ordalag ofta som att den sökande skulle vara positivt 

inställd och tycka om att samarbeta med kollegor. Allvin et al. (2006) menar att sociala 

kunskapskrav blir mer uttalade, däribland social färdighet eller kompetens, vilket är ett 

innehåll som även går att tillskriva gemensamhetsdiskursen som framträder i denna studie 

med avseende på kunskaps- och egenskapskrav som ställs för att få arbeta som läkare, lärare 

eller polis (jmf. Lindberg, 2013).   
 

I gemensamhetsdiskursen uttrycktes även att individens anställningsbarhet utgjordes av 

dennes vilja eller intresse av att själv utvecklas och att utveckla verksamheten samt förmågan 

att vara flexibel. Detta kan ses i ljuset av Allvins et al. (2006) och De vos et al. (2011) 

uttalanden om att dagens organisationer ständigt måste utvecklas för att kunna överleva i den 

snabbt föränderliga omvärlden. Som en följd av detta ställs det, enligt Allvin et al. (2006) 

respektive Biswas och Suar (2013), höga krav på individens förmåga att vara anpassningsbar 

och flexibel. Även Fugate och Kinicki (2008) argumenterar för vikten av att både 

arbetsgivaren och arbetstagaren har förmågan att vara flexibel. Att vara just flexibel och 

anpassningsbar är, enligt dem, särskilt viktigt med tanke på att dagens organisationer präglas 

av mer dynamiska arbetsmiljöer.   
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Utifrån innebörden i gemensamhetsdiskursen går det att peka på betydelsen av att individen är 

intresserad av att kompetensutveckla sig. Detta kan relateras till Jupps (2002) uttalande vari 

hon betonar vikten av att kontinuerligt lärande kan betraktas som en framgångsfaktor för 

anställningsbarhet. En möjlig tolkning av organisationernas uttalade önskan kring individers 

kompetensutveckling kan föras samman med Haaslers (2013) påstående att kvalificerad och 

välutbildad personal kan utgöra en konkurrensfördel för verksamheten. 

 

Människosyn  
Historiskt sett har anställningsbarhet varit ett begrepp som främst använts av arbetsgivare och 

myndigheter för att bedöma individer som antingen anställningsbara eller icke-

anställningsbara (jmf. McQuaid & Lindsay, 2005). Idag tycks anställningsbarhet istället ha 

kommit att betraktas utgöra ett individuellt ansvarsområde (Forrier & Sels, 2003; Haasler, 

2013) där anställningsbarhet förknippas med individens kompetenser och förmåga att själv 

erhålla ett nytt, eller alternativt bättre, arbete (jmf. Berntson, 2008). Synen på människan, 

vilken förmedlas genom annonserna formulerade år 2014, menar författarna i föreliggande 

studie är att individen själv görs ansvarig för att påverka sin egen anställningsbarhet. Att på 

egen hand kunna identifiera och utveckla specifika kompetenser nödvändiga för den 

profession hon eller han vill verka inom. 

 

I likhet med denna syn av individens påtvingade frihet - som diskuterades under 

resultatanalysen - menar vi även att individen, sin fria vilja till trots, inte lever i ett vakuum 

utan snarare i ett samhälle som både explicit och implicit påverkar och fostrar dess 

medborgare (jmf. Winther Jørgensen & Philips, 2000). Stensmo (1991) menar att människans 

utveckling sker genom att individer ömsom påverkar och ömsom påverkas i en social kontext 

(jmf. Premiss 3, s. 19). Utifrån detta är det således möjligt att platsannonsernas formulerade 

kompetens- och egenskapskrav, medvetet eller omedvetet, påverkar individer till att 

exempelvis anamma ett specifikt sätt att vara karaktäriserat av vissa specifika egenskaper. 

Även arbetsgivarens kompetens- och egenskapskrav som formuleras i platsannonserna kan 

sägas speglas av normer och värderingar som för tillfället figurerar i samhället och i 

organisationer. Därmed tycks särskilda kompetenser och egenskapskrav värdesätts mer än 

andra i dagens samhälle och organisationer. Utifrån den historiska tillbakablicken5 kan vi 

konstatera att arbetslivets premisser har förändrats, likaså synen på individen inom 

                                                
5 Se rubriken ”Historisk tillbakablick” i avsnittet ”Tidigare forskning”.  
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organisationen och samhället (jmf. Premiss 4, s. 19). Kraven på individen har både 

kompetens- och egenskapsmässigt ökat drastiskt sedan tidigt 1900-tal. Detta eftersom 

individen, under denna epok, enbart förväntades vara motiverad och ha en viss attityd för att 

vara anställningsbar.   

 

Det kan, utifrån det individuella fokus som diskursivt tycks råda inom den humanistiska 

människosynen, argumenteras för betydelsen av att uppmärksamma hur individen diskursivt 

tycks påverkas av sitt sociala sammanhang och de uppfattningar som däri formuleras och 

kommer till uttryck (jmf. Wenestam & Rosendahl, 2005), till exempel genom text i 

platsannonser. Givet resultatet och diskussionen ovan tycks en samhällssyn framträda där 

individen förväntas lära och utvecklas genom hela livet. Däremot är det individen själv som 

görs ansvarig för sitt agerande och sina val och därmed sin egen anställningsbarhet. 
 

Fugate och Kinicki (2008) menar dock att individens karriärpotential ständigt värderas av 

arbetsgivaren. En intressant aspekt att lyfta här är att en individs anställningsbarhet tycks vara 

en bedömnings- och värderingsfråga. Oavsett hur stort ansvar individen anses ha för sin 

anställningsbarhet, och i vilken grad en individ är just anställningsbar, menar forskarna att 

beslutsmakten till syvende och sist ligger i arbetsgivarens makt vad gäller vem som i 

slutändan de facto anställs respektive inte anställs. Författarna i föreliggande studie anser att 

individen till viss del kan, utifrån egna ansträngningar, positionera sig kompetens- och 

egenskapsmässigt i en mer attraktiv position på arbetsmarknaden. Att vara just attraktiv i 

relation till arbetsmarknaden är något som även Rothwell och Arnold (2007) anser är högst 

nödvändigt för individen. 
 
Med hänvisning till den så kallade nya ekonomin hävdar forskare att det är kunskap som 

driver ekonomin framåt (jmf. Bogdanowicz & Bailey, 2002) och att en fortlöpande breddning 

av en individs kunskapsbas är nyckeln till både framgång och individens anställningsbarhet 

(Jupp, 2002). Utifrån platsannonsernas formulerade krav och önskemål framträder däremot en 

diskurs vari kunskaper inte enbart tycks avgöra om en individ är anställningsbar eller inte. I 

flertalet platsannonser förefaller efterfrågan på personliga egenskaper framträda i större 

utsträckning jämfört med efterfrågan på faktiska kunskaper. Diskursen åskådliggör således att 

personliga egenskaper, i jämförelse med formella kunskaper, är av minst lika stor betydelse – 

eller till och med mer betydande – för individens anställningsbarhet. 
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Metoddiskussion 

Användningen av ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt i denna studie gjorde det möjligt att 

undersöka hur anställningsbarhet socialt kan konstrueras och ges innebörd utifrån de 

formulerade kompetens- och egenskapskraven i platsannonserna.  
 

Anledningen till varför enbart 12 platsannonser (bortsett från den annons vilken utifrån 

urvalskriterierna bortsorterades) representerade polisprofessionen berodde på att dessa var de 

enda som fanns tillgängliga via Polisens webbsida. En möjlig orsak till varför fler 

polisannonser inte fanns tillgängliga kan vara att de 13 platsannonserna riktade sig till externa 

sökanden medan resterande lediga tjänster istället utannonseras internt. Författarna i 

föreliggande studie är medvetna om att denna ojämna fördelning av platsannonser kan 

uppfattas ha en negativ inverkan på studiens tillförlitlighet. Intresset i genomförandet av en 

diskursanalys ligger dock inte i att producera generaliserbara resultat (jmf. Berglund, 2008) 

utan snarare att undersöka vad som sägs eller skrivs i specifika texter för att uppmärksamma 

hur diskurser kring anställningsbarhet skapas. Med detta argument bedöms platsannonserna 

riktade mot polisprofessionen ändå kunna bidra med värdefull information för hur en individs 

anställningsbarhet uttrycks och produceras. 
 

Det finns, som tidigare nämnts, ett antal analysverktyg att använda i genomförandet av en 

diskursanalys. Valet att använda trestegsmodellen ansågs lämplig eftersom varje steg tillät en 

djupare undersökning av platsannonserna, från textnivå till samhälleliga normer och 

värderingar, vilket resulterade i att syftet med tillhörande frågeställningar kunde besvaras. 

Studiens första frågeställning kunde besvaras utifrån analysens första steg, där 

mästersignifikanterna upplevdes ge en tillfredsställande överblick över de ord som fyllde 

begreppet anställningsbarhet med mening. Studiens andra frågeställning besvarades delvis 

genom analysmodellens första steg, delvis genom modellens andra steg där de uttryck som 

användes vid framställningen (meningsskapandet) av anställningsbarhet undersöktes. Genom 

dekonstruktionsanalysen, det vill säga analysmodellens tredje och sista steg, kunde den tredje 

och sista frågeställningen angående människosyn besvaras. Språket både beskriver samtidigt 

som det producerar diskursen för det studerade fenomenet (jmf. Fairclough, 2010). Hur 

anställningsbarhet kommer till uttryck i platsannonserna kan därför förstås med bäring på 

vilka egenskaper och kompetenser som värderas i dagens organisationer. På så vis bedöms 

även den människosyn som platsannonserna ger uttryck för, för att ge insikt om hur samhället, 
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kanaliserat genom begreppet anställningsbarhet, betraktar människan idag. Med detta som 

bakgrund menar författarna i föreliggande studie att användningen av diskursanalys var 

fördelaktigt för att kunna erhålla en förståelse för innebörden av anställningsbarhet inom 

läkar-, lärar-, respektive polisprofessionen och därutöver vilken människosyn som målas upp i 

platsannonserna (jmf. Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Avslutningsvis ska ånyo noteras att en forskare svårligen kan ställa sig utanför den diskurs 

som undersöks, utan att det snarare kan vara fallet att hon eller han samtidigt är med och 

formar den (jmf. Berglund, 2008). Författarna i föreliggande studie är medvetna om det egna 

deltagandet vad gäller skapandet av och synen på diskursen (jmf. Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Aktiviteter för att så långt som möjligt upprätta en distans till studieobjektet 

har till exempel varit via försök till systematik, logik och transparens i studien. Detta genom 

att till exempel tydliggöra och argumentera för val av metod, analysverktyg och 

tillvägagångssätt i studien. Förhoppningen är att den kunskap vilken producerats i denna 

studie därigenom är både giltig och möjlig att låta ligga till grund för fortsatt forskning. 
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Slutsatser 
 

I detta avsnitt knyts studiens syfte och frågeställningar samman med studiens tillvägagångssätt och 

författarnas slutsatser kring resultatet. Här presenteras således studiens kunskapsbidrag, följt av 

författarnas förslag på fortsatt forskning inom området anställningsbarhet. 

 
 

Syftet med föreliggande studie var att analysera platsannonser riktade mot 

yrkesprofessionerna läkare, lärare och polis och då med fokus på hur anställningsbarhet 

framställdes i termer av de kompetens- och egenskapskrav som fanns inskrivna i annonserna. 

Platsannonserna granskades utifrån ett socialkonstruktivistiskt teoretisk ramverk med 

diskursanalys som teori och metod. Diskursanalys uppfattades utgöra ett lämpligt 

tillvägagångssätt eftersom diskurs i litteraturen sägs möjliggöra ett beskrivande och 

blottläggande av fenomen eller kunskapsområden, i detta fall anställningsbarhet, under en viss 

tidsepok (jmf. Fairclough, 2010). 

 

Totalt utgjorde 112 svenska platsannonser studieobjekten för denna studie varav 50 riktade 

sig mot läkarprofessionen, 50 mot lärarprofessionen och 12 mot polisprofessionen. Analysen 

genomfördes utifrån en egenkonstruerad trestegsmodell baserad på Fairclough (2010). Dessa 

tre steg innehöll en innehållsanalys, en meningsskapandeanalys och en dekonstruktionsanalys, 

vilka fungerade som hjälpmedel för att analysera platsannonserna och besvara studiens 

frågeställningar; 
 

• Vilka kunskaps- och egenskapskrav används i framställningen av anställningsbarhet i 

platsannonserna för respektive profession? 
 

• Skapas det lika eller olika diskursiva produktioner av anställningsbarhet i termer av 

kunskaps- och egenskapskrav inom eller mellan de olika yrkesprofessionerna och hur 

kommer de till uttryck? 

 

• Vilken människo- och kunskapssyn med bäring på anställningsbarhet kommer till 

uttryck i platsannonserna?  
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I granskningen av tidigare forskning förefaller anställningsbarhet i större eller mindre 

utsträckning fyllas med olika innebörd.  Detta tycks vara avhängigt forskares utgångspunkter 

och perspektiv på begreppet. Det verkar således inte finnas enbart ett perspektiv på, eller ett 

sätt att definiera, anställningsbarhet. Utifrån resultatet kunde tre huvuddiskurser identifieras 

vilka fyllde anställningsbarhet med innebörden för de tre specifika yrkesprofessionerna. 

Utöver de tre skilda huvuddiskurserna åskådliggjordes även en gemensamhetsdiskurs, vilken 

kan förstås skära genom samtliga huvuddiskurser. De personliga egenskaperna i denna 

gemensamhetsdiskurs kan beskrivas som varande av en mer generell karaktär och därmed inte 

knutna till en specifik yrkesprofession. I denna gemensamhetsdiskurs framträder en bild av 

individen som anställningsbar, med förutsättningen att denne besitter specifika kompetenser 

för respektive yrke samt har egenskaper i form av att kunna samarbeta såväl som arbeta 

självständigt, vara ansvarstagande och en teammedlem, besitta social kompetens, ha god 

social förmåga, vara kommunikativ samt flexibel. En aspekt att lyfta här är det faktum att 

organisationer lägger mycket stor vikt vid och värdesätter en individs personliga egenskaper, 

vilket innebär att det inte enbart är en individs kunskaper som gör denne anställningsbar. 

Genom platsannonsernas sätt att uttrycka önskvärda kompetenser och egenskaper 

åskådliggjordes vilken individ som är, respektive inte är, anställningsbar.  

 

Att det finns en ideal anställd som efterfrågas genom platsannonserna träder tydligt fram 

genom de kompetens- och egenskapskrav som däri finns formulerade. Platsannonserna skapar 

en bild av en ideal anställd som fungerar väl i organisationens sociala omgivning och som, på 

egen hand, kan arbeta mot organisationens mål. Platsannonserna utgör en betydande länk 

mellan en organisation och potentiella medarbetare. Genom platsannonsernas formulerade 

önskemål och kompetens- och egenskapskrav symboliseras organisationens värderingar om 

hur en komplett medarbetare ska vara samt vilken typ av kompetens denne ska besitta. 

Rekryteringsmässigt bidrar platsannonserna till att lämpliga medarbetare kan anställs som kan 

leva upp till organisationens mål och visioner.  

 

Genom platsannonserna tycks en humanistisk människosyn åskådliggöras i vilken individen 

framställs som fri och ansvarsfull, i kombination med ett mer nyliberalt perspektiv vilket 

färgar av sig i de uttryck som förekommer i platsannonsernas texter. I den nyliberala synen 

betraktas individen som ansvarig för sin egen karriärmässiga framgång. 
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Studiens kunskapsbidrag  
Resultaten från denna studie överensstämde visserligen till viss del med tidigare forskning 

men i denna studie användes ett annat teoretiskt perspektiv och metodologisk ingång för att 

studera anställningsbarhet. Genomgången av tidigare forskning visade att relativt lite 

forskning genomförts gällande hur anställningsbarhet framställs genom granskning och 

analysering av platsannonsers formulerade krav och önskemål på individers kompetenser och 

egenskaper. Konstruktionen och användningen av en trestegad analytisk modell bidrog till att 

anställningsbarhet kunde studeras på ett annorlunda och kunskapsmässigt givande sätt. 

Kunskaperna denna studie bidrar med kan, utifrån ett rekryteringsperspektiv, tänkas vara av 

värde för individer med intresse av att tjänstgöra inom dessa professioner. Dessa kunskaper 

skapar lärdomar om vilka kvalitéer en individ bör besitta för att utgöra en, i arbetsgivarens 

ögon, värdefull medarbetare. Individer med intresse för yrkesprofessionerna läkare, lärare och 

polis kan således bedöma hur väl deras kompetenser och egenskaper matchar arbetsgivarens 

framställning av den ideala medarbetaren, samt vilka kvalitéer de i sina framtida yrkesroller 

bör lyfta fram, alternativt utveckla för att utföra arbetet på ett förtjänstfullt sätt. 

Trestegsmodellen för analys genererade kunskap som även kan tänkas utgöra ett, för 

rekryterare, värdefullt underlag för hur utformningen av platsannonser uppfattas av 

konsumenten (läsaren).   

Fortsatt forskning 

I föreliggande studie har författarna undersökt hur anställningsbarhet framställs och kommit 

till uttryck genom platsannonsernas formulerade kompetens- och egenskapskrav. Eftersom 

studien enbart behandlade svenska platsannonser vore det intressant att, för fortsatt forskning 

inom detta område, i nästa studie exempelvis granska internationella platsannonser riktade 

mot samma yrkesprofessioner. Detta skulle således kunna åskådliggöra eventuella 

internationella likheter eller skillnader i framställningen av anställningsbarhet utifrån 

platsannonsers formulerade kompetens- och egenskapskrav. 
 
 
 
 

 



55 

Referenser  
Allen, J., Boezerooy, P., De Weert, E., Van Den Velden, R. (2000). Higher Education and 

Graduate Employment in the Netherlands, European Journal of Education, 35(2), s. 211-219. 
 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst 

arbete: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 
 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Arbetsförmedlingen. (2014). Hämtad: 2014-05-08 http://www.arbetsformedlingen.se 

 

Baruch, Y. (2001). Employability: a substitute for loyalty?. Human Resource Development 

International, 4(4), s. 543-566. 
 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4 uppl. (B. Nilsson övers.). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Berglund, G. (2008). On Lifelong Learning as Stories of Present. Pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet, Umeå.    
 

Berglund, G., & Fejes, A. (red.) (2009). Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och 

arbetsliv. (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 

Berntson, E. (2008). Employability perceptions. Nature, determinants, and implications for 

health and well-being. Doktorsavhandling, Stockholms universitet. 
 

Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting Perceived Employability: 

Human Capital or Labour Market Opportunities?. Economic and Industrial Democracy, 

27(2), s. 223-244. 
 

Biswas, M ., & Suar,  D. (2013). Which Employees’ Values Matter Most in the Creation of 

Employer Branding? Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(1), s. 93-

102. 
 



56 

Blackman, A. (2006). Graduating students’ responses to recruitment advertisements. Journal 

of Business Communication, 43(4), s. 367-388. 

 

Bogdanowicz, M., & Bailey, E. K. (2002). The value of knowledge and the values of the new 

knowledge worker: generation X in the new economy. Journal of European Industrial 

Training, 26(2-4), s. 125-129. 
 

Bolander, E., & Fejes, A. (2009). Diskursanalys. I: Fejes, A. & Thornberg, R. Handbok i 

Kvalitativ Analys. Stockholm: Liber 

 

Born, M., & Taris, T. (2010). The Impact of the Wording of Employment Advertisements on 

Students’ Inclination to Apply for a Job. The Journal of Social Psychology, 150(5), s. 485-

502. 
 

Butterwick, S., & Benjamin, A. (2006). The road to employability through personal 

development: a critical analysis of the silences and ambiguities of the British Columbia 

(Canada) Life Skills Curriculum, International Journal of Lifelong Education, 25(1), s. 75-86. 
 

Chei Sian, L., & Watson-Manheim, M. (2014). Perceived risks and ICT use. Journal of 

Computer Information Systems, 54(2), s. 16-24. 
 

Clarke, M. (2008). Understanding and managing employability in changing career contexts. 

Journal of European Industrial Training, 32(4), s. 258-284. 
 

Conference board of Canada (CBOC). (1992). Employability Skills Profile: What are 

employers looking for? (Ottawa: The Conference Board of Canada). 
 

Cranmer, S. (2006). Enhancing Graduate Employability: Best Intentions and Mixed 

Outcomes, Studies in Higher Education, 31(2), s. 169-184. 
 

De Vos, A., De Hauw, S., & Van der Heijden, B. (2011). Competency development and 

career success: The mediating role of employability. Journal of Vocational Behavior, 79(2), s. 

438–447. 
 



57 

Den Hartog, D., Caley, A., & Dewe, P. (2007). Recruiting leaders: an alaysis of leadership 

advertisement. Human Resource Management Journal, 17(1), s. 58-75. 
 

Europakommissionen. (2012). The European higher education area in 2012: Bologna process 

Implementation report. Bryssel: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
 

Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, andra 

uppl. (Harlow) London: Longman 

 

Fejes, A. (2010). Discourses on employability: constituting the responsible citizen. Studies in 

Continuing Education, 32(2), s. 89-102.                                     
 

Forrier, A., & Sels, L. (2003). The concept of employability: A complex mosaic. 

International Journal of Human resources Development and management, 3(2), s. 102-124. 
 

Foucault, M. (1975/1987). Övervakning och straff. Lund: aktiv förlag 

 

Fugate, M., & Kinicki, A. (2008). A dispositional approach to employability: Development of 

a measure and test of implications for employee reactions to organizational change. Journal of 

Occupational & Organizational Psychology, 81(3), s. 503–527. 
 

Fugate, M., Kinicki, A., & Ashforth, B. (2004). Employability: A psycho-social construct, its 

dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), s. 14-38. 
 

Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. (2011). Evidence That Gendered Wording in Job 

Advertisements Exist and Sustains Gender Inequality. Journal of Personality and Social 

Psychology, 101(1), s. 109-128. 
 

Haasler, S. R. (2013). Employability skills and the notion of ‘self’. International Journal of 

Training and Development, 17(3), s. 233-243. 
 

Hammer, M. (1996). Beyond Reengineering, How the Process-Centered Organization Is 

Changing Our Work and Our Lives, New York: Harper Business. 
 



58 

Harvey, L. (2001). Defining and Measuring Employability. Quality in Higher Education, 

7(2), s. 97-109. 
 

Helgesson, K. (2011). Platsannonsen i tiden: den orubricerade platsannonsen 1955-2005. 

Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket. Göteborgsstudier 

i nordisk språkvetenskap; No. 15. 

 

Hendrell, H. (2006). Ny modern och snabbrörlig organisation. Adjektiven som 

imageskapande element i platsannonser. Pro gradu-avhandling. Tamerfors universitet. 
 

Hillage, J., & Pollard, E. (1998). Employability: developing a framework for policy analysis, 

Department for Education and Employment, Research Report RR85, London, DfEE. 
 

Illes, P. (1996). The changing relationships between work commitment, personal flexibility 

and employability. Journal of Managerial Psychology, 11(7), s. 18-34. 
 

Jansson, U. (2010). Den paradoxalt nödvändiga kvinnan: Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv 

- ett nyliberalt drama. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. 

Karlstad: Karlstad University Studies. Universitetstryckeriet. 
 

Jonsson, B. (2003). Meborgaren och marknaden: pedagogisk diskurs för folkbibliotek. Diss. 

Linköping: Institutionen för beteendevetenskap. 
 

Jupp, R. (2002). Creating a learning society. Education Review, 15(2), s. 62-65. 
 

Kuhn, P., & Shen, K. (2012). Gender Discrimination in Job Ads: Evidence From China. The 

Quarterly Journal of Economics, 128(1), s. 287-336. 
 

Lindberg, O. (2013). Gatekeepers of a profession? Employability as capital in the recruitment 

of medical interns. Journal of Education and Work, 26(4), s. 431-452. 
 

Löfgren Martinsson, M. (2008). Högre utbildning och arbete med personal- och 

arbetslivsfrågor: Om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet. 

Doktorsavhandling. Lunds Universitet: Pedagogiska Institutionen. 
 



59 

Magnusson, L. (2010). Sveriges ekonomiska historia. Stockholm: Norstedt 
 

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2007). Employability during 

unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of 

Vocational Behavior, 71(2), s. 247-264. 
 

McQuaid, R. W., & Lindsay, C. (2005). The Concept of Employability. Urban Studies, 42(2), 

s. 197-219. 
 

Nilsson, S. & Ellström, P-E. (2012). Employability and talent management: challenges for 

HRD practices, European Journal of Training and Development, 36(1), s. 26-45. 
 

Prati, L. M., Douglas, C., Ferris, G. R., Ammeter, A. P., & Buckley, R. M. (2003). Emotional 

Intelligence, Leadership Effectiveness, and Team Outcomes. The  Interational Journal of 

Organizational Analysis, 11(1), s. 21-40. 
 

Pruijt, H. (2013). Employability, empowerment and employers, between debunking and 

appreciating action: nine cases from the ICT sector. The International Journal of Human 

Resource Management, 24(8), s. 1613-1628.   
 

Rosén, M. (2014). From ad-man to digital manager: Professionalization through Swedish job 

advertisements 1960-2010. Journal of Communication Management, 18(1), s. 16-39. 
 

Rothwell, A., & Arnold, J. (2007). Self-perceived employability: development and validation 

of a scale. Personnel review, 36(1), s. 23-41. 
 

Sanders, J., & de Grip, A. (2004). Training, task flexibility and the employability of low-

skilled workers. International Journal Of Manpower, 25(1), s. 73-89. 
 

Stensmo, C. (1991). Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 

Sung, J., Ng, M. C. M., Loke, F., & Ramos, C. (2013). The nature of employability skills: 

empirical evidence from Singapore. International Journal of Training and Development, 

17(3), s. 176–193. 
 



60 

Taute, W., & Taute, F. (2012). Organizational Development: A Supplement for the Effective 

Organization. Journal of Workplace Behavioral Health, 27(2), s. 63-78. 
 

Van der Heijden, B., de Lange, A., Demerouti, D., & Van der Heijde, C. (2009). Age effects 

on the employability–career success relationship. Journal of Vocational Behavior, 74(2), s. 

156–164. 
 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning.http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_

principer_tf_2002.pdf Hämtad: 2014-04-21 

 

Wenestam, C-G., & Lendahls Rosendahl, B. (2005). Lärande i vuxenlivet. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Wenneberg, S. B. (2000). Socialkonstruktivism: Positioner, problem och perspektiv. Malmö: 

Liber. 
 

Whelan-Berry, K. S., Gordon, J. R., & Hinings, B. C.R. (2003). Strengthening Organizational 

Change Processes: Recommendations and Implications From a Multilevel Analysis. The 

Journal of Applied Behavioral Science, 39(2) s. 186-207. 
 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2010). Diskursanalys – som teori och metod. Lund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Bilaga 1 – Läkarannonser 
Långt läkaruppdrag till vårdcentral i Nossebro, Västra Götaland (LÄK1) – Hämtades 16 

maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare allmänmedicin Örebro (LÄK2) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Barnläkare/Allmänläkare (LÄK3) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

Specialistläkare i allmänmedicin (LÄK4) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Allmänspecialist (LÄK5) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

Specialistläkare/Biträdande överläkare/Överläkare (LÄK6) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare Ortopedi sökes till Hallands sjukhus Kungsbacka (LÄK7) – Hämtades 16 

maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Distriktsläkare alt. Vikarierande leg.läkare (LÄK8) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Barnradiolog (LÄK9) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

ST-läkare Öron- näs och halskliniken Falun (LÄK10) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare (LÄK11) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Allmänspecialist/ST-läkare i allmänmedicin (LÄK12) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Vi söker en läkare med barn- och elevhälsoerfarenhet (LÄK13) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 
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Överläkare/Specialistläkare till ögonmottagningen i Helsingborg (LÄK14) – Hämtades 

16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Norra Fäladen i Lund (LÄK15) – 

Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Underläkare Vårdcentralen Linghem (LÄK16) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Företagsläkare till Stockholm (LÄK17) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Chefsläkare, Landstinget i Värmland (LÄK18) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare för kund! (LÄK19) Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Legitimerad Läkare (LÄK20) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Allmänspecialist till vårdcentral (LÄK21) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Skolläkare 50% (LÄK22) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Vårdhygienläkare (LÄK23) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Företagsläkare (LÄK24) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Läkare (LÄK25) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare geriatrik (LÄK26) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Infektionsläkare till Försvarsmedicincentrum (LÄK27) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 
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Läkare med intresse för läkemedel och barn (LÄK28) Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Leg. läkare för hyrläkaruppdrag (LÄK29) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare (LÄK30) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

ST-läkare, Barnmedicin (LÄK31) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Företagsläkare till Skaraborg (LÄK32) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

ST-läkare i allmänmedicin och Intern medicinare (LÄK33) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Hygienläkare till Kvalitets- och patientsäkerhetsenheten (LÄK34) – Hämtades 16 maj 

från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare till Cityhälsan Centrum, Norrköping (LÄK35) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare till Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Eslöv (LÄK36) – 

Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

ST-läkare (LÄK37) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare/Bitr. Överläkare/ Överläkare (LÄK38) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare/Specialistläkare inom anestesi (LÄK39) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Aleris söker Allmänläkare (LÄK40) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 
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ST-läkare inom internmedicin, sjukhuset i Torsby (LÄK41) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare i allmänmedicin/geriatrik till vårdcentralen i Arlöv (LÄK42) Hämtades 

16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Kirurg- och urologkliniken söker Specialistläkare (LÄK43) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Leg Läkare (LÄK44) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Östermalm i Kristianstad (LÄK45) – 

Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Överläkare/Specialistläkare, Radiologiska kliniken (LÄK46) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Legitimerad läkare till attraktiv vårdcentral (LÄK47) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialist inom allmänmedicin samt leg underläkare (LÄK48) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Linghem (LÄK49) – Hämtades 16 

maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Specialist allmänmedicin (LÄK50) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 
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Bilaga 2 – Lärarannonser  
Grundskollärartjänster inr tidigare år (LÄR1) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare åk 5 Fjälkestad (LÄR2) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Grundskollärare åk 1-3 (LÄR3) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare mot tidigare åldrar (LÄR4) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Grundskollärare Sv/Sva (LÄR5) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Grundskollärare (LÄR6) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare åk 4-6 NO- och matematik, Diserödsskolan (LÄR7) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Speciallärare, Färnäs skola åk F-6, Mora (LÄR8) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare åk 5 inr Sv/So/En/Bd/Ma Skräddarbacksskolan (LÄR9) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare SvA Dammhagskolan (LÄR10) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare år 1-3 (LÄR11) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare (LÄR12) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare till Vettergymnasiet (LÄR13) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 
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Gymnasielärare Hi, Re, Riksgymnasiet (LÄR14) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Ämnesbehörig lärare (LÄR15) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i spanska, engelska och svenska till Polhemsgymnasiet (LÄR16) – Hämtades 16 

maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Speciallärare med inriktning matematik, Strömstads gymnasium (LÄR17) – Hämtades 

16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Competens söker Lärare i svenska till Sävsjö (LÄR18) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare 6-9 i franska till Grönkullaskolan (LÄR19) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i matematik vuxenutbildningen och gymnasiet (LÄR20) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare till Barn-och Fritidsprogrammet (LÄR21) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Hermods Komvux i Stockholmsregionen söker legitimerad matematiklärare (gy) 

(LÄR22) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Gymnasielärare i estetisk och grafisk kommunikation plus annat ämne (LÄR23) – 

Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Slöjdlärare, trä- och metall (LÄR24) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare textilslöjd, Daltorpskolan (LÄR25) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 
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Musiklärare (LÄR26) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare 4-9 - Ma/NO - 100 % (LÄR27) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare på Fridaskolan (LÄR28) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Moderna språk spanska (LÄR29) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Ma/NO (LÄR30) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i SO (LÄR31) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Slöjd textil (LÄR32) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Grundskollärare Idrott och Hälsa (LÄR33) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare hem- och konsumentkunskap 4-9 på Värner Rydénskolan (LÄR34) – Hämtades 

16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i grundskolans senare år (LÄR35) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i Engelska och annat ämne, Fröviskolan 7-9 (LÄR36) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i Ma/NO till Bäckaskolan 7-9 (LÄR37) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Modersmålslärare i arabiska (LÄR38) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Klasslärare till mellanstadiet (LÄR39) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 
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Legitimerade gymnasielärare i matematik (LÄR40) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i Matematik till Danderyds Gymnasium (LÄR41) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare till grundskolans tidigare år (LÄR42) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare åk 7-9 Spanska Kristianstads kommun (LÄR43) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare i Matematik och Naturkunskap (LÄR44) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare till elever främst år 4-6 (LÄR45) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Grundskollärare till Röbäcks skola (LÄR46) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare åk 3-6, tillsvidare 100 % (LÄR47) – Hämtades 16 maj från 

www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare, Ekarängskolan (LÄR48) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Musiklärare till Sävstaskolan, Marmorbyns skola och Högsjö skola (LÄR49) – Hämtades 

16 maj från www.arbetsformedlingen.se 

 

Lärare F-6, Prästängsskolan (LÄR50) – Hämtades 16 maj från www.arbetsformedlingen.se 
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Bilaga 3 – Polisannonser  
Vi söker poliser till yttre tjänst (POL1) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Kommissarie/sektionschef (POL2) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Gränspolisen söker en polis till Gävle (POL3) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Vi söker två kombipoliser (POL4) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Poliser för anställning som inspektör (POL5) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Polis för arbete som utredare/handläggare i Verkställighetsärenden (POL6) – Hämtades 

16 maj från www.polisen.se 

 

Polisen i Jämtlands län söker pa/insp (POL7) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Poliser till den yttre verksamheten (POL8) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Handläggare polis/civil (POL9) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Vakthavande befäl (POL10) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Polis/civil som handläggare till FIPO (POL11) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 

Teknikspecialist/Säkerhetsspecialist (POL12) – Hämtades 16 maj från www.polisen.se 

 
 

 


