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Sammanfattning  
 

Målet med denna studie var att i ett första steg undersöka om sociala egenskaper förekom i 

arbetsannonser och därmed vilken vikt som lades vid dem i den inledande 

rekryteringsprocessen. Efter en granskning av 80 olika annonser gick det att utläsa ett 

medelvärde på 1,4 sociala egenskaper per annons. Det som ansågs viktigast var att personen 

hade lätt för att samarbeta och kunde leverera bra kundservice. I ett andra steg genomfördes 

en studie för att utröna om antalet sociala egenskaper i en annons påverkar de sökande. 24 

studenter fick granska tre annonser formade för detta tillfälle med olika egenskaper 

efterfrågade. Det som framkom visade att antalet sociala egenskaper inte hade någon tydlig 

påverkan på viljan att söka eller inte. Det som däremot kunde konstateras var att det företag 

som hade en annons som innehöll sociala egenskaper ansågs som ett bra företag som 

respekterar sina anställda, till skillnad från de två övriga annonserna.        

Nyckelord: Arbetsannonser, sociala egenskaper, social kompetens  
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Inledning 

Människan har alltid varit ett flockdjur. Det har varit nödvändigt för hennes överlevnad att 

samarbeta med andra. I dagens samhälle är vi inte lika beroende av våra medmänniskor för 

överlevnad som för 125 000 år sedan. Det finns människor som lever med minimal kontakt 

med andra människor, något som med dagens teknik är fullt möjligt. Nu för tiden kan du 

handla utan att behöva prata med kassörskan, rent krasst behöver du inte ens lämna huset för 

att införskaffa mat för du kan få den hemkörd till din ytterdörr. Istället för att åka och hälsa på 

långväga vänner räcker det med att Skypa över datorn. Detta sliter på vår sociala förmåga och 

trots att vi inte behöver vara sociala för att överleva, är det ändå nödvändigt för vår mentala 

hälsa. Utan mänsklig kontakt mår människor inte bra.  

Så hur viktigt är det att vara social på arbetet? Tanken är väl att man ska arbeta och inte sitta 

och prata med sina kollegor i fikarummet? Hur som helst håller nog de flesta med om att även 

på arbetsplatsen bör man hålla en viss social nivå för att inte bli helt exkluderad. Det är 

väldigt vanligt med arbetslag, ett team som arbetar tillsammans med olika uppgifter, och då är 

det viktigt att laget kommer överens och kan samarbeta. Det är vid sådana situationer som den 

sociala förmågan spelar in. För det är viktigt att personerna som ska arbeta tillsammans trivs. 

Rekryterare nämner ofta vikten av personligheten vid rekrytering, det är viktigt för den 

nyanställde att passa in i det redan existerande arbetslaget, att personlig lämplighet då är 

avgörande (Persson, 2003). 

Vad innebär då personlig lämplighet och hur visar det sig i samband med en anställning? Det 

bottnar någonstans i hur väl en sökande lyckas framställa sig under anställningsintervjun.  

Hen får då möjligheten att visa sig från den bästa sidan och göra allt för att övertyga den 

ansvarige om att hen är rätt person för arbetet och kommer att passa bra in på företaget. Det är 

personligheten och hur väl den sökande gör ett bra intryck, hur socialt anpassningsbar 

personen är, som avgör. Vid intervjutillfället har redan de som inte har rätt kvalifikationer 

rensats ut, vilket gör att det som återstår att granska är personligheten.  

Social kompetens är viktigt för att kunna skapa en god relation med en person vid första 

mötet. Begreppet social kompetens kan ses som en sammanfattning av olika sociala 

egenskaper och hur väl dessa används. Följaktligen, är det viktigt med sociala egenskaper vid 

en nyanställning (Goleman, 2000). Den ansvarige rekryteraren har dock ett verktyg som ett 
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stöd för att definiera vilka sociala egenskaper som är viktiga hos en sökande; annonsen. 

Redan där kan det tydligt framställas vilka sociala egenskaper den person som söker ska ha. 

Syfte     

Studiens syfte är att studera vilka sociala egenskaper som efterfrågas av arbetsgivaren och 

vilka som är vanligt förekommande i arbetsannonser. Ytterligare ett syfte är att undersöka om 

sökande påverkas i sitt val utifrån vilka sociala egenskaper som nämns i annonserna. 

Frågeställningar  

 Vilka sociala egenskaper är vanligast förekommande i arbetsannonser? 

 

 Finns det ett samband mellan de sociala egenskaper som efterfrågas i annonser och 

vilka annonser som är mest tilltalande för studenter?  

 

 Finns det någon skillnad i vilka annonser som kvinnor och män söker utifrån sociala 

egenskaper? 

Begreppsdefinitioner 

 Jag kommer i uppsatsen beröra begrep utifrån min tolkning som social kompetens, sociala 

egenskaper, personlig lämplighet och emotional intelligence.     

Social kompetens handlar om hur väl en människa kan hantera och föra sig i sociala 

sammanhang med andra människor. För att bryta ner begreppet innebär det hur 

anpassningsbar, lyhörd, bra på att kommunicera en person är. Jag gör en åtskillnad i att vara 

social och ha social kompetens.   

Sociala egenskaper kommer i denna studie inräkna alla sociala inslag, alla egenskaper som 

påverkar hur människor interagerar med varandra. Exempel på sociala egenskaper är, bra på 

att samarbeta, empatisk, vänlig, lyhörd och stresstålig. 

Personlig lämplighet är en fras som återkommer i rekryteringssammanhang och hänvisar till 

att den sökande har en personlighet som passar med företaget. Det kan röra sig om att den 

nyanställde ska passa in med en arbetsgrupp, arbeta med stor kundkontakt eller arbeta med 

människor med speciella behov, då kan det i vissa fall krävs en viss typ av person.  
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Emotional intelligence är ett begrepp som rör den känslomässiga sidan av den mänskliga 

kompetensen. Det kan vara svårt att greppa den sociala och emotionella delen av intelligens, 

det räcker inte för människor att veta saker, vi måste även kunna känna dem. Emotional 

intelligence visar hur väl en person kan uppleva sina egna känslor och tolka och förstå andras 

känslor och hänvisas som EQ.                     

Tidigare forskning 

Jag är intresserad av att undersöka vad som tilltalar en arbetssökanden utifrån den information 

som ges i arbetsannonser. Jag har granskat tidigare studier som rör detta ämne för att få en 

bred uppfattning om vilka faktorer som påverkar och få en uppfattning om vad som tidigare 

studerats och vad som framkommit. 

Jag har utgått från Umeås universitets bibliotek, www.ub.umu.se, för att söka artiklar. De 

sökord jag har använt mig av är bland annat följande: classified advertising, employee 

recruitment, social characteristics, job advertisements, recruitment och social skills.  

Annonsers utformning påverkar 

De studier jag har tagit del av kommer att beskrivas under rubrikerna Utformningen av 

annonser påverkar, Social kompetens och Könsskillnader.  

Born och Taris (2010) tar i sin artikel upp vad som attraherar en sökande utifrån innehållet i 

annonser och utifrån könsstereotyper. Studien visar att studenter söker arbeten där annonserna 

reflekterar deras självbild och vad de anser sig ha för kompetens. En intressant faktor som 

nämns är att i amerikanska annonser efterfrågas i genomsnitt 1,7 personliga egenskaper 

medan i holländska annonser ligger efterfrågan på 3,5 egenskaper. Detta kan indikera en 

kulturell skillnad. Persson (2003) bedömer efter att ha granskat svenska arbetsannonser att 

social kompetens inom arbetslivet rör två aspekter. Den första handlar om att passa in i en 

grupp; att kunna anpassa sig efter guppen, smälta och passa in. Den andra aspekten handlar 

om hur väl en person kan hantera andra människor, det syftar till hur bra samspelet fungerar 

mellan två personer.          

Blackmans artikel från 2006 berör en studie som genomfördes i Australien, där målet var att 

undersöka hur manade studenter var att söka uppdiktade annonser. Forskarna skapade 

annonser utifrån tre faktorer. Det första handlar om att generera en annons som sticker ut från 

http://www.ub.umu.se/
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de övriga, detta genomfördes med hjälp av en bild. Som ett andra steg ville forskarna skapa en 

personlig kontakt med sökanden, något som uppnåddes genom att ha med ordet graduate i 

titeln. Det tredje steget var att försöka framkalla en lust till just det arbetet, vilket inkluderade 

en beskrivning av utvecklingsmöjligheterna inom företaget i annonsen. De olika varianterna 

prövades i kombinationer och resultatet visade att studenterna tilltalades främst av annonser 

med ordet graduate. Även denna studie indikerar att formuleringen i en annons är av vikt 

(Blackmans 2006). 

Social kompetens 

I en artikel av Joseph och Lakshmi (2010) beskrivs social kompetens utförligt. Det finns att 

läsa hur viktigt det är med social kompetens och inte minst i arbetssammanhang, både vid en 

arbetsintervju men även när det gäller att interagera med sina kollegor. Den har artikeln 

bekräftar att det läggs mycket vikt vid en persons sociala kompetens.  Sedan finns det dock 

inga garantier för att rätt sociala egenskaper resulterar i social kompetens. Men grunden för 

bra och hållvariga relationer är att ha social kompetens, för utan den kompetensen blir det 

svårare att etablera och vidhålla sociala relationer med andra människor (Joseph och Lakshmi, 

2010).   

 Goleman (2000) menar att empati är nyckeln till social kompetens, att kunna känna med och 

förstå människor omkring sig. De som saknar förmågan att känna empati blir utstötta eftersom 

de inte kan förstå, eller missuppfattar känslor som andra personer förmedlar. Det sociala 

samspelet beskrivs som en dans, när båda parterna är medvetna om stegen och takten flyter 

samspelet på. Om den ena parten emellertid inte kan stegen, eller inte hör takten, börjar 

parterna trampa varandra på tårna och de flesta dansarna byter då danspartner. Enligt 

Mannberg (2001) anses empati även vara nödvändigt i arbetssammanhang som innefattar 

säljuppgifter. För att lyckas som säljare måste hen sätta sig in i kundens position, förstå vad 

den behöver och vad den har för behov, en förmåga som borde vara eftertraktad. Vikten av 

empati i social kompetens är något som styrks av Mannberg (2001).  

En annan viktig del i social kompetens är en persons känslomässiga mognad, hur väl en 

person kan förmedla sina känslor vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang (Persson, 2003). Det 

framkommer allt oftare hur känslor påverkar kompetensen och det framkommer hur viktigt 

det är med språket. Eriksson (2001:136) beskriver: 
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En människa kan ha dialog med ett träd, men här blir relationen stående vid 

språkets tröskel.  

Det är med språkets hjälp som vi människor kan kommunicera och skapa relationer med 

andra. Men en dialog byggs av en vilja att mötas, det måste finnas en öppenhet och tillit, 

annars finns det inte någon grund att stå på. Det är viktigt att kunna skapa en samförståelse 

med personen som är målet för konversationen, det är då man genererar en god relation 

(Eriksson 2001). 

Enligt Gunderman (2011) är det tydligt hur emotional intelligence, eller EQ som det även 

kallas, påverkar människor genom hela livet. Barn med hög EQ har lättare att bilda sociala 

relationer och passar bättre in i samhället. Under vuxen ålder kan hög EQ resultera i bättre 

självuppfattning, större framgång i yrkeslivet och bättre familjerelationer. De personer som är 

emotionellt intelligenta anses vara särskilt bra på att samarbeta, är mer hjälpsamma och är 

motiverande för andra. Alltså egenskaper vi gärna ser i en medarbetare. Om vi människor 

skulle ägna mer tid åt att arbeta upp vår EQ skulle kvalitén på våra liv öka (Gunderman, 

2011). I en studie av Furnham, McClelland & Mansi (2012) lät en grupp forskare deltagare 

svara på enkäter om vilka egenskaper de helst ville ha hos en chef. Deltagarna fick välja 

mellan olika alternativ så som kön, ålder, intelligens och EQ. Det som framkom visade att det 

som ansågs viktigast hos en chef var dess EQ. Deltagarna önskade att ha en chef som var 

socialt kompetent och empatisk. Vad denna studie visar på är att EQ är viktigt och speciellt i 

arbetssammanhang oavsett det rör sig om chefer, kollegor eller ny anställda.   

Breaugh och Starke (2000) berör i sin artikel personlig lämplighet. Enligt de är det en 

grundläggande fråga som organisationen måste fråga sig, vad är det för person som vi vill 

rekrytera?  Det är först när det är etablerat vilken typ av person som organisationen behöver 

som processen kan fortsätta. Fortsätter rekryteringsprocessen utan detta första viktiga steg kan 

det vidare i förloppet bli fel vilket i värsta fall kan leda till felrekrytering och stora kostnader. 

Därför är det enligt Breaugh och Starke (2000) viktigt att i början av processen etablera vilken 

person som anses passa in bäst i organisationen både personlighetsmässigt men även 

kompetensmässigt.  

Könsskillnader 

En artikel av Taris och Bok (1998) berör tre olika studier om arbetsannonser. Den första 

visade att kvinnliga egenskaper var mer eftertraktade än manliga i annonser. Studie två 
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undersökte i vilken grad män och kvinnor upplevde sina egenskaper som kvinnliga eller 

manliga. Den tredje studien granskade om det fanns någon skillnad i om män och kvinnor 

sökte ett utannonserat arbete. Denna studie visade att män tyckte sig lämpade för alla typer av 

annonser medan kvinnorna enbart sökte arbeten som var mer ”kvinnliga”. Taris och Bok 

(1998) beskriver att män i större utsträckning söker arbeten oberoende av vad det står i 

annonserna. Kvinnor är mer reserverade och söker bara arbeten där de känner att de uppfyller 

alla krav.  

I Sverige har vi strikta diskrimineringslagar för att förbygga diskriminering av personer på 

grund av deras kön, sexuallitet, etniska bakgrund, religion eller ålder (Regeringen, 2008). I 

Kina däremot är det vanligt att arbetsgivarna använder sig av så kallade gender targeted 

arbetsannonser. Kuhn & Shen (2013) genomförde en studie i Kina där de studerade 

arbetsannonser och hur de riktade sig till de olika könen. Det var ungefär lika många annonser 

som sökte män som det fanns som sökte kvinnor.  Av 1 051 706 annonser var det över en 

tredjedel som uttryckte att de ville att de sökande skulle vara av ett visst kön.  

Vid en vidare granskning på den kinesiska arbetsmarknaden finns en likande studie som även 

den fokuserar på könsdiskriminering i arbetsannonser. Gao (2008) hänvisar till att Kina har en 

stark patriarkalisk kultur och att det alltid varit en åtskillnad mellan män och kvinnor. Trots 

att efterfrågan på män och kvinnor i annonser är nästintill densamma är det ofta de klassiska 

manliga och kvinnliga yrken som har gender targeted annonser. Detta hjälper till att 

upprätthålla gamla könsroller och könstraditioner. I dagens Kina börjar dock kvinnorna ta mer 

och mer plats på arbetsmarknaden och utbildar sig i större utsträckning. Det kan ses som en 

effekt av mer samarbeten med västvärlden och västerländska företag (Gao, 2008).  

I en studie från 2011 genomförd av Gaucher, Friesen och Kay studerades 4 000 

arbetsannonser för typiskt manliga och kvinnliga yrken med målet att fastställa huruvida 

annonserna var könskodade. Forskarna hade en lista framtagen för detta ändamål med typiska 

maskulina och feminina ord som det utifrån analyserade annonserna. De skapade även egna 

fiktiva könskodade annonser för att studera i vilken utsträckning män och kvinnor sökte. Vad 

som framkom av studien var att kvinnor påverkades av de feminint kodade annonserna och att 

män drogs till de maskulint kodade annonserna.     

En annan studie som visar på skillnaderna i vilka annonser olika kön söker genomfördes 2010 

av Askehave. Studien innefattade hur en arbetsannons till en chefsposition utformades och 

vilka som sökte. Efter en diskursanalys genomfördes även gruppintervjuer med manliga 
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respektive kvinnliga fokusgrupper. Följande som framkom var att de egenskaper som 

beskrivits i annonsen uppfattades som maskulina vilket resulterade i att kvinnor inte var lika 

angelägna att söka.    

Metod 

Jag har använt mig av två metoder, Diskursanalys och en Enkätstudie. Nedan beskrivs 

tillvägagångssättet för båda metoderna. 

 Diskursanalys 

Jag har valt att använda mig av en diskursanalys, då den typen av analys är lämplig när det 

som ska studeras är språket i en text och att utifrån texten reflektera hur läget är (Fejes, & 

Thornberg, 2009). Det är inte tolkning, utan mer konstaterande i denna analys, och jag vill 

studera texten i annonser och granska vilka sociala egenskaper som är vanligast 

förekommande, normen. I en diskursanalys får jag möjligheten att identifiera de vanligaste 

efterfrågade egenskaperna, för att sedan genomföra en fördjupad analys av dessa egenskapers 

betydelse för de sökande.  

Datainsamling 

Jag valde att använda annonser från arbetsförmedlingens hemsida, 

www.arbetsformedlingen.se på grund av att arbetsförmedlingen har ett brett utbud av 

annonser och är ett av de vanligaste forum när det handlar om att söka arbete. Den 2 april 

2014 valde jag ut 80 av de nyligast utlagda annonserna. Jag använde inte några andra kriterier 

när jag valde annonser utan enbart de senaste (Fejes, & Thornberg, 2009). Jag utgår ifrån att 

det inte spelar någon större roll för arbetsgivarna vilka egenskaper som söks oavsett om det är 

till en tjänst på 100 procent eller 25 procent, önskemålen på egenskaper kommer att vara 

desamma. De enda annonser som jag valde att inte inkludera var de där tjänsten var 

stationerad utomlands, då jag vill veta efterfrågan rörande svenska arbeten i den svenska 

kulturen.  

Bearbetning av data  

Jag gick igenom alla annonser och markerade de sociala egenskaper som efterfrågades. Jag 

upprättade en lista över alla sociala egenskaper från annonserna samt vilka som efterfrågades 

upprepande gånger. Jag markerade även hur många sociala egenskaper som nämndes i varje 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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annons för att identifiera samband (Fejes, & Thornberg, 2009).  Vissa av orden eller 

formuleringarna hade samma innebörd så jag kunde placera dessa som upprepningar, 

exempelvis bra hand med kunder räknade jag som kundservice och istället för en ny punkt. 

Det resulterade i en lista över de vanligaste efterfrågade sociala egenskaperna och en 

redovisning över vilka sociala egenskaper som söktes. Jag valde även att markera vilka 

annonser som uttryckligen i skrift angav att personlig lämplighet var viktigt. Detta för att 

granska hur många som verkligen uttryckte att personlig lämplighet var viktig och för att 

erfara hur vedetaget begreppet är. 

Enkätstudie   

Till min andra del i studien ville jag utreda om det finns något samband mellan de 

arbetsannonser studenter föredrar och vilka sociala egenskaper som efterfrågas i annonser. Jag 

har låtit studenter granska olika annonser och sedan låtit dem förmedla sina uppfattningar om 

annonserna i en enkät, vilken annons som är mer intressant att söka än någon annan. Jag valde 

att använda mig av en enkätstudie då jag ville få ett så brett data material som möjligt. Genom 

att använda mig av enkäter kunde jag nå en bredare massa och få in mer data än vid en 

intervjustudie. Det var dock viktigt för mig att få veta studenternas åsikter och deras 

resonemang rörande enkäterna för att kunna förstå vilken påverkan de olika annonserna hade 

därför har studien kvalitativa inslag.        

Urval 

Jag har använt mig av 24 universitets studenter för att genomföra den andra delen av studien, 

13 kvinnor, 10 män och 1 annan. Detta för att de som grupp antingen är i fas att söka arbete 

eller kommer att vara det inom en snar framtid. Det är även till fördel att studenter är väldigt 

tillgängliga och jag kunde uppsöka och tillfråga studenterna på universitetsområdet. Jag valde 

att dela ut mina enkäter personligen för att ha möjligheten att förklara undersökningen 

personligen, något som kan minska missförstånd och bortfall (Bryman & Nilsson 2011). Det 

innebär även att jag fick tillgång till mina data direkt och inte behövde hoppas på att få ett 

deltagande som med en databaserad enkät. Jag försökte även i största möjliga mån att få 

respondenter av både manligt och kvinnligt kön. 

 Datainsamling 
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Jag valde att skapa tre annonser (se bilaga 1) för att kunna styra utformningen och använda en 

kombination av egenskaper. Alla annonser innehöll samma beskrivning av företaget och det 

var enbart vad som efterfrågades av den sökande som varierade. Den första annonsen innehöll 

enbart en kommentar om personlig lämplighet, den andra innehöll bara personliga egenskaper 

som söktes. Den tredje annonsen sökte enbart sociala egenskaper. Jag skapade även en 

tillhörande enkät (se bilaga 1) för studenterna att svara på, där fick de svara på vilken annons 

som tilltalade mest och om någon av annonserna absolut inte skulle väljas. De svarande fick 

kryssa för de olika annonserna och sedan kort förklara varför de valde just de annonserna 

(Ejlertsson, 2005). Genom detta sätt fick jag information om vilka annonser de skulle välja 

samt inte välja med tillhörande förklaring och då hade jag möjligheten att se samband.  

Bearbetning av data  

Efter jag samlat in data sammanställde jag den genom att koda kommentarerna med hjälp av 

nyckelord, till exempel vag eller aggressiv (Fejes, & Thornberg, 2009). Därefter granskade jag 

skillnaderna mellan könen, dels i svaren och dels i kommentarerna. 

Tillförlitlighet  

Min tidigare erfarenhet denna typ av enkätstudie över annonsering är begränsad. Därför är 

den förförståelse som jag kommer in i studien med till större del påverkad av den tidigare 

forskningen (Fejes, & Thornberg, 2009).  Det är genom de studier som jag läst som 

förebyggande till min egen studie som färgat mina förväntningar på resultatet. Dock bör inte 

denna förförståelse påverkat genomförandet av studien eller resultatet.    

För att få trovärdighet krävs det att studien har följt de regler som finns bland annat för att 

visa hur väl processen besvarar studiens syfte, till exempel att tydligt redovisa 

tillvägagångssätt. Återkoppling till respondenterna är även en punkt för att försäkra att 

resultatet är korrekt (Bryman & Nilsson 2011). Rörande den första punkten, mina steg i 

studiens process för att leda till studiens syfte är något som jag anser jag uppfyller väl. Dock 

har jag ingen återkoppling då jag inte har möjlighet till det på grund av att mina respondenter 

är helt anonyma även för mig. Jag finner att trovärdigheten för denna studie är kring medel. 

Överförbarhet skildrar i vilken utsträckning hur väl resultatet av studien som genomförts kan 

appliceras på andra miljöer och sammanhang (Bryman & Nilsson 2011). Jag anser att min 

studie är överförbar till viss del då mitt urval var brett, med både kvinnor, män och i relativt 
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varierande åldrar. Dock var det enbart studenter som svarade och utslaget kan bli annorlunda 

om det till exempel vore arbetsverksamma som svarade på enkäten eftersom de har en annan 

livssituation och kan ha mer yrkeserfarenhet bakom sig.       

Etik  

Annonser är offentliga handlingar och därför behöver jag inte meddela de olika företagen 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se/codex). Däremot informerade jag 

respondenterna om vilka rättigheter de har, i samband med förfrågningen om de ville delta. 

Hela studien är anonym, vilket gör att respondenterna inte behövde ställa upp med sina namn, 

det är bara jag själv som har tillgång till den informationen.                 

Resultat 

Här redovisar jag resultaten från de två studierna. Jag inleder med den första studien under 

rubriken Sociala egenskaper i annonser. Enkätstudien kommer att redovisas under rubriken 

Enkätstudie - val av annons.  

 Sociala egenskaper i annonser 

Jag kommer i följande avsnitt redovisat mina resultat av min granskning av 80 olika 

arbetsannonser. Det jag har studerat är hur många av annonserna som söker sociala 

egenskaper, hur många egenskaper som efterfrågas och vilka som är vanligast förekommande. 

Detta för att få en bild av medelvärdet av sociala egenskaper per annons. Sedan har jag 

granskat hur många annonser som upplyser om att personlig lämplighet kommer att påverka.  

Av 80 annonser efterfrågades sociala egenskaper i 57 fall (se figur 1). Av de 23 som inte 

nämnde sociala egenskaper fanns det tre annonser där det stod att det var viktigt med 

personlig lämplighet. Sammanlagt fanns det 19 annonser, både av de som efterfrågade sociala 

egenskaper och de som inte gjorde det, där den personliga lämpligheten benämndes.  
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Figur 1 visar hur många annonser som sökte sociala egenskaper respektive inte gjorde det. 

 

Vanligast förekommande 

De vanligaste sociala egenskaperna som återfanns i annonserna var kundservice, god 

samarbetsförmåga och lyhörd. Både kundservice och god samarbetsförmåga nämndes i 16 

annonser och lyhörd i 15 stycken. Dessa tre egenskaper var relativt överlägsna i upprepningar. 

Därefter är det ett hopp ner till den fjärde och femte vanligaste; samarbetsvillig och lätt för att 

kommunicera vilka framkommer åtta gånger vardera.  

Mindre vanliga 

Det finns sex sociala egenskaper som bara nämns vid ett tillfälle i annonserna och de är; glad, 

utåtriktad, tillmötesgående, pedagogisk, tålamodig och empatisk. Vidare finns det fyra olika 

egenskaper som nämns två gånger vardera; ödmjuk, social kompetens, förstående och 

motiverande.  

Det är inte många egenskaper som efterfrågas speciellt frekvent utan det är relativt utspritt. 

Allt som allt är det 24 olika egenskaper och av dem är det bara fem stycken som nämns mer 

än fem gånger (se figur 2). Det är tydligt att arbetsannonser generellt inte innehåller många 

sociala egenskaper. Tabellen nedan visar spridningen och att de vanligaste egenskaperna med 

stor marginal är vanligast.  
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Figur 2 visar en sammanställning av alla egenskaper och hur många gånger de nämns. 

 

Det totala antalet sociala egenskaper, sammanlagt i alla annonser inklusive hur många gånger 

de nämns landar till slut på antalet 114 gånger (se figur 3). Alltså, i de 80 annonserna 

nämndes sociala egenskaper som ett behov 114 gånger. Av dessa 114 gånger består 63 gånger 

av de fem vanligaste, vilka var kundservice, god samarbetsförmåga, lyhörd, samarbetsvillig 

och lätt för att kommunicera. De övriga 51 gångerna handlade om egenskaper som enbart 

hade nämndes fem gånger eller mindre. Hela 23 annonser var helt utan sociala egenskaper. 
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 Figur 3 visar att 63 annonser efterfrågade de fem vanligaste egenskaperna.  

 

Antalet sociala egenskaper i de olika annonserna 

När jag har studerat hur många sociala egenskaper som efterfrågas i varje annons blir det 

tydligt att sociala egenskaper generellt inte är särskilt eftertraktat. Av 80 annonser är det 18 

som söker en social egenskap, 27 annonser söker två egenskaper och 10 annonser ville ha tre 

egenskaper. Därefter hittade jag en (1) annons som efterfrågade sex olika egenskaper och 

ytterligare en (1) som sökte sju egenskaper. Medelvärdet för antal efterfrågade sociala 

egenskaper per annons är 1,4. Det mått som är mest talande är det antal som är vanligast 

förekommande, vilket i detta fall är två egenskaper per annons.    

Enkätstudien – val av annons 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de svar jag fick i samband med enkäten (se bilaga 1). 

Jag kommer att redovisa för svarsfrekvensen av de olika svaren och motiveringarna som 

framkommit. Annonserna kommer jag att referera till som A1, A2 och A3, A1 var den 

annonsen som innehöll enbart en kommentar om personlig lämplighet, A2 innehöll personliga 

egenskaper som söktes och A3 sökte enbart sociala egenskaper. I samråd med min handledare 

bestämdes att det enbart skulle finns kvinna och man att välja på i könskategorin. Det var 

dock en individ som själv inte definierade sig som kvinna eller man och valde att skapa en 

egen ruta för annan. Dennes svar kommer givetvis att redovisas men under benämningen 

annan, detta för att inte exkludera någon bara för att denna inte vill hänvisa sig som man eller 

kvinna.        

De mest valda annonserna 

Det var 24 personer som svarade på enkäten och av dessa var det en majoritet som fann att A3 

var mest tilltalande, det vill säga annonsen med sociala egenskaper. Därefter var det A1, 

annonsen med personliga egenskaper som var näst populärast medans A2 var den annons som 

efterfrågade personlig lämplighet som attraherade minst.  



17 
 

 

Figuren 4 visar variationer mellan könen över vilken annons de föredrog.  

 

Av de svaranden som föredrog A1 framför de andra annonserna framkom det som skäl att 

denna annons tycks fokuserar mer på individen och att den gav en mer rättvis möjlighet vid en 

intervju. De respondenter som föredrog denna tyckte även att de vågade söka detta arbete 

eftersom det inte fanns specifika krav på utbildning eller erfarenhet.  

Jag tycker nog även att personlig lämplighet är ett av de rättvisaste sätten att 

rekrytera, eftersom det dels kan användas för att se hur den sökande skulle 

fungera på arbetsplatsen och även att alla får en mer jämlik chans (Annan). 

Jag gillar annons 1 för den inte radar upp egenskaper hos den jobbsökande, 

utan fokuserar på lämplighet, det låter mest seriöst (Kvinna).  

Det som framkommer vid de enkäter där A2 är vald, är att den är specifik och efterfrågar 

många egenskaper, flera personer påpekade detta. Det upplevs även som att företaget ser sina 

anställda som en tillgång och att företaget i sig är kompetent. Något som uppgavs i fyra olika 

enkäter var att de upplevde att beskrivningen passade in på personen ifråga: 

Annons 2 tilltalar mig mest för den efterfrågar egenskaper som jag har. 

Annonsen ger en relativt specifik bild på vad för folk företaget söker (Man).   

Är lite mer ödmjuk, kräver ändå en del av personalen vilket gör att företaget 

uppfattas som kompetent (Kvinna). 
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A3 var den mest valda annonsen med övervägande del av personer som hade denna annons 

som första val. Anledningarna är till stor del att företaget tycks ha en god inställning till 

personalen och verkligen värderar dess arbete, detta framkom i fem olika enkäter. Tre av 

respondenterna säger även att de finner det lockande med de sociala aspekterna som tycks 

förekomma i denna tjänst. Men även här upplevs annonsen som specifik och skapar ett 

intresse hos läsaren.  

Annons 3 ger mig en känsla av att företaget månar om min trivsel på 

arbetsplatsen då de bjuder in mig till deras gemenskap (Kvinna).  

Kundservice, empati och samarbetsförmåga är mer tilltalande än de andra 

alternativen (Man). 

De mindre valda annonserna 

Den annons som i högsta grad valdes bort var A1, annonsen med enbart personlig lämplighet. 

Därefter var det valigaste svaret de inte skulle väja bort någon annons utan söka alla (se figur 

5). 

 

Figur 5 visar variationen mellan könen beroende på vilken annons som var minst populär. 

 

Majoriteten av personer svarade att de inte skulle välja att söka efter att ha läst annons A1. 

Till stor del för att den uppfattades för vag, majoriteten av respondenter uppfattade det så. Det 
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var även några personer som inte skulle söka eftersom de inte förstod vad som krävdes av 

dem. Annonsen uppfattades även som oseriös och för vissa aggressiv.  

Jag undrar vad som definieras som personlig lämplighet, vet inte om jag kan 

förhålla mig till det. Annonsen känns vag och ospecifik, jag känner inte att jag 

förstår vad som kan tänkas väntas av mig (Kvinna).   

Ingen beskrivning av önskade kvalitéer vilket känns som riskabelt på så sätt att 

jag kanske inte passar och i så fall ödslat tid (Man).     

Det var några respondenter som inte ville söka annons A2. Alla personer som inte ville söka 

förklarar det med att företaget tycks vara fokuserat på sin egen vinning och inte respektera de 

anställda. Respondenterna förstod inte heller vad som krävdes av dem. Det framkom även att 

det ställdes för höga krav.  

Den är hård, känns mer som ett krav. Du ska vara såhär, såhär, såhär och 

såhär annars kan du strunta i att söka, men om du har dom delarna sök!!! Jag 

hade inte vågat söka ett sånt jobb (Man).  

Annons 2 fokuserar mer på företagets bästa i sin inledning, dessutom ger det 

onda föraningar med anpassningsbar. Det arbetet hade inte jag vågat söka 

(Kvinna).   

Det var ingen av de svarande som valde bort annons A3.  

Analys 

I detta avsnitt kommer jag att med hjälp av den tidigare forskningen att analysera de resultat 

som framkommit från mina studier som svar på mina frågeställningar. Jag inleder med att 

analysera innehållet i de annonser jag granskade under rubriken Annonsernas innehåll. 

Därefter kommer rubriken Vad arbetsgivare söker i annonser, där jag analyserar kring vilka 

egenskaper som efterfrågades av arbetsgivarna i annonserna. Sist, under rubriken Könet 

påverkar på valet av annons, berör jag skillnaderna mellan de olika könen.  

Annonsernas innehåll 

I annonsstudien uppdagas det att medelvärdet för antalet sociala egenskaper som förekommer 

per annons är 1,4 egenskaper. Det vanligaste antalet egenskaper per annons var två, det 
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förekom i 27 annonser. Det näst vanligaste var att inte efterfråga några sociala egenskaper 

över huvud taget, i hela 23 annonser var det så. Det är en markant skillnad i uppfattningen om 

vikten av sociala egenskaper, där vissa arbetsgivare har varit tydliga med att den sökande ska 

inneha vissa sociala komponenter. Andra har inte lagt vikt vid den sociala kompetensen under 

någon punkt i annonseringen. Som Born och Taris (2010) upptäckte i sin studie har till 

exempel både amerikanska och hålländska annonser högre andel sociala egenskaper än 

svenska. Jämförelsevis har svenska annonser 0,3 antal mindre sociala egenskaper än 

amerikanska annonser. Holländska har en desto större andel sociala egenskaper i sina 

annonser än svenska, hela 2,1 mer egenskaper. Detta kan tolkas som att svenska arbetsgivare 

inte prioriterar sociala egenskaper vid rekrytering i lika hög grad som i andra länder.  

Det som var syftet var att studera om sociala egenskaper påverkar viljan att söka en annons 

och hur en annons med många sociala egenskaper står sig i jämförelse med andra annonser. 

Det visade sig att A3 med sociala egenskaper var den annons som flest (12 stycken) ville 

söka. Det var även A3 kunde alla tänka sig att söka. De andra annonserna fick kommentarer 

om att företaget verkade oseriöst eller för krävande. Den skillnad som går att konstatera är 

inte mellan könen utan enbart att A1 inte var lika tilltalande som de övriga två. Det var enbart 

fyra respondenter som ville söka den A1 jämfört med A3 som 12 ville söka. Det styrks av 

Blackmans (2006) studie som visar att utformningen i annonsering påverkar sökanden. Det 

framkom i min studie att utformningen hade betydelse för möjliga sökanden och även att 

uppfattningen av företaget påverkar.  

I 19 annonser som jag granskade framkom det att den personliga lämpligheten var avgörande. 

I tre av dessa var inte någon social egenskap nämnd. Det visar att Breaugh och Starke (2000) 

resonemang kring personlig lämplighet som en viktig del av rekrytering, stämmer och är 

etablerat i dagens rekryteringar. Dock inte i någon större utsträckning men ändå tillräckligt för 

att registreras.    

Vad arbetsgivare söker i annonser 

I annonsstudien framkom det enbart 24 olika sociala egenskaper som efterfrågades. De två 

vanligaste egenskaperna god samarbetsförmåga och kan erbjuda bra kundservice 

efterfrågades endast i 16 annonser. Den tredje vanligaste egenskapen lyhörd efterfrågades 15 

gånger. Därefter uppkom en blandning av olika sociala egenskaper som söktes. Dock 

efterfrågades empati enbart i en annons, detta indikerar att det inte anses vara en viktig 
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egenskap, i alla fall inte tillräckligt viktig för att ha det som ett kriterium.  Enligt Goleman 

(2000) är det viktigt för en social relation med en annan människa att ha empati. Utan empati 

faller konversationen och personer kan uppfattas som bullriga och själviska. Detta skulle 

innebära att empati skulle vara ett drag som var väldigt eftertraktat hos en anställd, men efter 

granskningen av annonserna är det enbart en annons som nämner empatisk. Det kan tyda på 

att egenskapen empatisk inte är helt etablerad eller enbart är missuppfattad hos arbetsgivare.  

Däremot var det åtta annonser som efterfrågade en person som har lätt för att kommunicera. 

Det visar att det anses viktigt att kunna uttrycka sig verbalt och kunna skapa en bra dialog. 

Det styrker Erikssons (2001) åsikter om hur viktig den grund som etableras mellan två 

individer genom språket är. Detta kan inträffa när en person kommer ny i en grupp och inte är 

bekant med jargongen eller det språket som redan är inlärt för resten av gruppen.  

Något som inte heller framkom i annonserna som togs ut för studien var anmärkningar eller 

kommentarer om EQ. Eftersom det är en viktig del av människans personlighet och är 

grundläggande för den sociala kompetensen, skulle det vara möjligt att förvänta sig att finna 

EQ berört i någon annons, men så var inte fallet. Enligt Gunderman (2011) är EQ det 

viktigaste draget hos en chef för en anställd. Det är något som skulle kunna gå att applicera på 

att den mest populära annonsen i min genomförda enkätstudie. Den annons som innehöll mest 

sociala egenskaper medförde även att företaget uppfattades som ett bra företag med mycket 

respekt och hänsyn till sina anställda.   

Könets påverkan på valet av annons 

Det framkom av enkätstudien att det inte fanns några större skillnader i valet av annons 

mellan kvinnor och män. Båda könen hade svarat relativt lika, dels rörande vilka annonser de 

skulle välja respektive inte välja. Men även i kommentarerna låter motiveringarna likartat. 

Detta går emot Taris och Bok (1998) studie som visade att annonser tilltalar kvinnor och män 

olika. Det finns i annonserna egenskaper som kan ses som könskodade, något som skulle ha 

påverkat vilken annons de olika könen ville söka, men detta framkom heller inte. Samma 

gäller för studien genomförd av Gaucher et al. (2011). Även den indikerade att det skulle bli 

en skillnad i svaren mellan män och kvinnor något som inte framkom. Enligt Furnham et al. 

(2012) kan egenskaper som lyhörd och ödmjuk definieras som kvinnliga drag, ledarförmåga 

kan i sin tur ses som en manlig egenskap. Detta är emellertid inte något som framgår, då det 

inte går att finna samband mellan kön och de annonser som utformades för föreliggande 
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studie. Det indikerar att kvinnor och män inte ser skillnad i sociala egenskaper, att 

utformningen på annonserna uppfattas könsneutrala.  

Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring det som framkommit i de två studierna, tankar 

och funderingar som uppstått under processen. Jag kommer att inleda med att resonera kring 

Förekomst av sociala egenskaper i annonser. Därefter under rubriken Vad är social 

kompetens? berör jag begreppet och vad som innefattas. Sist diskuterar jag kring 

könsaspekten och svarsfördelningen mellan könen under rubriken Är sociala egenskaper 

könsneutrala? 

Förekomst av sociala egenskaper i annonser  

När jag läste Born och Taris (2010) artikel förväntade jag mig att svenska annonser skulle 

innehålla fler sociala egenskaper än amerikanska och möjligen holländska annonser. Därför 

blev jag förvånad när jag upptäckte att så inte var fallet. Att det fanns annonser som inte 

efterfrågade några sociala egenskaper var överraskande. Jag anser att det är vanligt att i 

arbetssammanhang samarbeta med andra människor så som kollegor eller kunder. Dock är 

detta inte något som går att utläsa i annonserna. Sociala egenskaper är inget som anses viktigt 

i annonsering. Möjligen att det skulle vara något som får större prioritering under en 

anställningsintervju. I det första steget i rekryteringsprocessen är det emellertid lagt åt sidan. 

Däremot framkommer det att det är viktigt med personligheten hos en möjlig anställd, det 

framkom trots allt i 19 olika annonser att personligheten var avgörande. Att skriva in 

personlig lämplighet som krav/önskemål i en annons kan vara ett sätt för arbetsgivaren att 

gardera sig i en kravprofil. Skulle valet falla på att inte anställa en person, trots att denna 

uppfyller kravprofilen, kan den ansvarige hänvisa till att hen inte hade en personlig 

lämplighet. Dock hade jag utifrån Breaugh och Starke (2000) artikel nästan förväntat mig ett 

betydligare högre antal annonser med personlig lämplighet. Men samtidigt gäller det att ha i 

åtanke att artikeln har 14 år bakom sig och det tillkommer och försvinner ständigt trender, 

även inom rekrytering.    

I annonsstudien kan man dock ana att det finns en ökande trend av att söka personal som 

besitter sociala egenskaper. Av 80 annonser ville 57 arbetsgivare att personen som sökte 

skulle ha en eller flera sociala egenskaper vilket är hela 71 procent. Av de 23 annonser som 
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inte nämnde sociala egenskaper var det ändå tre annonser som angav att det var viktigt med 

personlig lämplighet. Det tyder på att personligheten är av relevant vikt. Därför är det 

intressant att utifrån enkätstudien upptäcka att det inte finns något samband mellan vilka 

sociala egenskaper som efterfrågas i annonser och vilka annonser som var mest sökta. Dock är 

urvalet inte tillräckligt tillfredsställande, hade jag genomfört studien igen hade jag använt mig 

av fler respondenter. På så sett hade jag fått ett större underlag med mer data och skulle 

kunnat avgöra om sambandet är generaliserbart på en större population.  

Vad är social kompetens? 

Innan jag hade granskat annonserna förväntade jag mig att hitta åtskilliga annonser som ville 

ha empatiska sökande, en tanke som stryks av Goleman (2000) som skrev det att empati är 

grunden till en social kompetens. Då ett samspel mellan människor är så baserat på givande 

och tagande är empati en förutsättning för en bra relation med andra. Därför blev jag 

överraskad när det bara var en annons som sökte en anställd som var empatisk. Det kan vara 

så enkelt att empatisk är ett underskattat och missuppfattat personlighetsdrag. Jag tror att det 

finns en risk att empatiska kvalitéer skrämmer arbetsgivare, speciellt de som arbetar inom sälj 

eftersom de kanske har en föreställning om att empatisk personal inte kommer att prestera lika 

bra eftersom hen har kunden i första rum. Detta är dock helt fel enligt Goleman (2000), som 

menar att empati är en av de absolut viktigaste egenskaper som en säljare måste besitta. Jag 

anser att det är viktigt att minnas att det är mer än känslor inblandade i social kompetens än 

vad som kan uppfattas vid första anblick, det inkluderar även hur en person hanterar och visar 

känslor.  

De tre mest efterfrågade sociala egenskaperna i annonserna var god samarbetsförmåga, bra 

på kundservice och lyhörd. Dessa tre egenskaper tillhör till viss del samma grupp, att ha god 

hand med människor. Det är viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor, kunna hantera 

eventuella kunder och vara lyhörd för personer i ens närhet. Det handlar om ett kunnigt och 

bra bemötande mot andra människor. Givetvis är dessa tre egenskaper viktiga, men innan jag 

genomförde studien hade jag förväntat mig att se en större uppslutning kring egenskaper som 

ödmjuk, motiverande och utåtriktad. Men dessa begrepp förekom vid ytterst få annonser. 

Kanske detta beror på att sociala egenskaper anses vara samma sak? Kanske arbetsgivarna 

resonerar så att en social egenskap täcker in de flesta andra? Det är svårt att veta men det är 

ett ämne som hade varit intressant att gå djupare in i.   
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Personligen anser jag att det inte vore alltför dumt om arbetsgivare, som i hög grad är i behov 

av personal, som av olika anledningar nödvändigtvis behöver social kompetens, använde sig 

av begreppet EQ i annonseringen. Människor som har högt EQ anpassar sig bra i nya sociala 

situationer, till exempel kan det röra sig om att komma in i en ny arbetsgrupp. Hur bra en 

person är på att anpassa, uppfatta subtila åsikter och urskilja olika personligheter visar hur hög 

EQ personen har. Därför vore det inte orimligt för en arbetsgivare att efterfråga högt EQ hos 

en potentiell anställd. Det är en viktig kunskap hos en anställd, kollega eller arbetsgivare. 

Givetvis är det väldigt svårt att mäta en persons EQ då det är något som inte går att konkret 

mäta. Det är till en del en subjektiv åsikt om hur väl personen beter sig med andra människor 

vilket gör att tolkningen av EQ blir relativ. Därför kan det vara svårt att använda begreppet i 

annonssammanhang, det är inte heller något som individen alltid tillfullo är medveten om 

vilket kan skapa en svårighet i att efterfråga EQ.    

Är sociala egenskaper könsneutrala? 

Efter att ha granskat resultatet från enkätstudien kan jag konstatera att det inte finns ett 

samband mellan de mest och minst sökta annonserna och kön. Jämför jag med tidigare 

forskning som till exempel Taris och Boks (1998) studie säger den specifikt att det är en 

skillnad på vad män och kvinnor söker för arbeten. Visserligen har jag inriktat mig på sociala 

egenskaper framför andra egenskaper som kan ha en tydligare könskodning. Sociala 

egenskaper upplevs troligen i en större skala som könsneutrala, tolkat utifrån min enkätstudie.         

Eftersom mitt urval var begränsat går det inte att dra några generella paralleller till en större 

population. Det hade dock varit intressant att genomföra studien på ett större urval för att 

kunna konstatera det finns några skillnader mellan könen i svaren.  

Vad som framkom 

En annan del som hade varit intressant att gräva djupare i är hur annonsen påverkar synen på 

företaget. I min studie fick jag en glimt av hur företaget upplevdes genom sina önskemål hos 

en sökande. Det var intressant att påträffa hur det skilde sig bara genom att en annons önskade 

sociala egenskaper och en annan önskade andra egenskaper. Trots att det var samma företag 

upplevdes det ena som värnande om sina anställda medan det andra upplevdes som hårt och 

girigt. Istället för ett samband mellan social egenskaper i annonser och hur många som ville 

söka, visade svaren på ett samband mellan sociala egenskaper och hur företaget uppfattades. 

Ju mer sociala egenskaper som efterfrågas desto bättre anseende tillskrevs företaget.   
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Sammanfattning 

Det framkom av min studie att det inte finns något signifikant samband mellan annonser, 

vilka egenskaper som beskrivs i dem och viljan att söka arbete utifrån de. Dock har studien 

resulterat i en tydligare förståelse över vad studenter föredrar i arbetsannonser och hur 

företaget framställs. Oavsett om det var medvetet eller inte framkom det tydligt att 

respondenterna uppfattade annons A2 som krävande och att företaget ställde sina krav och 

behov i centrum. Men det signalerar även att företaget är allvarligt och kompetent. Annons 

A3 upplevde respondenterna som mer mjuk, omvårdande och som ett företag som uppskattar 

och respekterar sina anställda, detta enbart utifrån att de sökte personer med sociala 

egenskaper. A1 var en annons som tilltalade ett mer begränsat antal personer, de få 

respondenter som gillade denna annons upplevde den som mer rättvis. Det kan bero på att de 

uppfattar att företaget bryr sig mer om den typ av person som ska arbeta hos dem framför 

vilka meriter de har. Det är oerhört spännande att företagen har uppfattas så olika, detta trots 

att företagsbeskrivningarna i annonserna var samma i alla tre. Bara vad företaget söker i en 

arbetsannons är i högsta grad avgörande för vilken bild företaget ger av sig själva.          
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Bilaga 1  

ENKÄT om jobbannonser    

     Kvinna ___ Man ____ 

Ett större företag söker personal till de flesta av sina avdelningar och inriktningar. Det ger 

utrymme för många sökande. Företaget vill inte specificera någon särskild arbetsuppgift utan 

söker brett. De behöver dock hjälp med utformningen av annonsen. 

 Läs igenom de tre annonserna och jämför dem 

 Välj ut den annons som tilltalar dig mest och förklara sedan varför 

 

Annons 1 

        

 

 

 

 

 

 

Annons 2 

 

 

Nu söker vi en ny medarbetare till oss och du har möjligheten att söka! 

Vi är ett företag som idag samarbetar med allt ifrån stora globala företag till mindre bolag. Vår 

målsättning är att hitta kundens drömlösning! Företaget grundades 1987 och har sedan dess 

växt, idag arbetar 150 medarbetare på kontor belägna i hela Sverige. Idag är vi ett av Sverige 

mest etablerade företag och vi kommer inom kort att expandera internationellt. Ledordet är att 

leverera kvalitet med kunden i fokus för att skapa långsiktiga kundrelationer.  

Under rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stort vikt vid personlig lämplighet.  

Tycker du att denna tjänst passar dig så hör gärna av dig! 

 

Vi vill expandera, vill du hjälpa oss? 

Vi är ett företag som idag samarbetar med allt ifrån stora globala företag till mindre bolag. Vår 

målsättning är att hitta kundens drömlösning! Företaget grundades 1987 och har sedan dess växt, 

idag arbetar 150 medarbetare på kontor belägna i hela Sverige. Idag är vi ett av Sverige mest 

etablerade företag och vi kommer inom kort att expandera internationellt. Ledordet är att leverera 

kvalitet med kunden i fokus för att skapa långsiktiga kundrelationer.  

Vi söker dig som är noggrann, flexibel och lugn. Det är viktigt för oss att du även är lättlärd 

eftersom i denna tjänst vet man inte vad som kan ske och det är av stor vikt att du är 
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Annons 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken annons tilltalar dig mest? Sätt kryss för en annons.    

         

1 _____    2 ______    3 ______ 

 

Förklara ditt val här: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Vill du vara del av våran gemenskap?  

Vi är ett företag som idag samarbetar med allt ifrån stora globala företag till mindre bolag. Vår 

målsättning är att hitta kundens drömlösning! Företaget grundades 1987 och har sedan dess växt, 

idag arbetar 150 medarbetare på kontor belägna i hela Sverige. Idag är vi ett av Sverige mest 

etablerade företag och vi kommer inom kort att expandera internationellt. Ledordet är att leverera 

kvalitet med kunden i fokus för att skapa långsiktiga kundrelationer.  

Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, stor känsla för kundservis och är empatisk. Det är 

även viktigt för oss att du är positiv och har lätt för att kommunicera.  

 

Känner du att denna beskrivning passar hör av dig snarast! 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

Är det någon av annonserna du absolut inte skulle välja?  

 

1 _____    2 ______    3 ______ 

 

Förklara i så fall – varför? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 


