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Förord 
 
Det är många människor som har gjort det möjligt för oss att genomföra den här 
studien. Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare, Annika Åberg och Ulrika 
Jansson för den hjälp och konstruktiva kritik som har fört oss framåt i arbetet. Vidare 
vill vi tacka alla våra respondenter som har varit väldigt tillmötesgående och 
hjälpsamma. Utan er alla skulle inte den här uppsatsen ha varit genomförbar, tack! 
 
 
Karlstad, juni 2008. 
 
 
Jenny Kihlström och Kristin Nordström 



Sammanfattning 
 
I dagens arbetsliv verkar det, överlag, som att det ställs höga krav på personliga 
egenskaper. Det som bestämmer vilka egenskaper som tas med i en platsannons är vilka 
personliga krav tjänsten fordrar för att en anpassning till arbetsgruppen ska vara möjlig. 
Vid utformandet av en platsannons bör de personliga egenskaperna som anges tas i 
beaktning då tolkningar kring dem kan se ut på olika sätt beroende på vilken kontext en 
individ befinner sig i. Utifrån det valde vi att genomföra den här studien vars syfte var 
att ta reda på om det språkliga budskapet angående de personliga egenskaperna i 
platsannonser når fram på, ett för arbetsgivaren, önskvärt sätt; samt om det finns 
skillnader mellan arbetsgivarens och de arbetssökandes tolkningar gällande de 
personliga egenskaper som återges. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats, som 
besvarats i uppsatsen. Den första frågan behandlade vilka konsekvenser 
kommunikationskanalen och envägskommunikationen får för hur budskapet i en 
platsannons når fram och tolkas av mottagaren. Nästa fråga som undersöktes var hur 
arbetsgivaren och de arbetssökande tolkar de personliga egenskaperna i annonserna. 
Slutligen besvarar frågorna tre och fyra om det finns några skillnader och samband 
mellan tolkningarna av de personliga egenskaperna. Vår studie stöds av en teoretisk 
referensram som bland annat behandlar kommunikation och tolkningslära, rekrytering 
och platsannonsering samt beskrivningar av de personliga egenskaper som vi har 
fokuserat på i undersökningen.   
 
För att få svar på syftet och frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ metod, 
med intervjuer som tillvägagångssätt. Studien utgår från två platsannonser, vars 
utformare vi intervjuade. Då syftet var att få två olika perspektiv på fenomenet 
intervjuade vi även arbetssökande. Under intervjuerna fokuserade vi till stor del på 
respondenternas tolkningar kring de personliga egenskaperna som fanns i 
platsannonserna.  
 
Efter genomförd studie samt analys av den, kom vi fram till en övergripande slutsats; 
vilken är att det finns skillnader mellan arbetsgivarens och de arbetssökandes tolkningar 
angående de personliga egenskaperna. Arbetsgivarnas tolkningar inryms i de 
arbetssökandes, trots det uppstod ett tolkningsproblem. Tolkningsproblemet visade sig i 
form av att de arbetssökande lade en bredare betydelse bakom egenskaperna än 
arbetsgivarna. Att de arbetssökande hade en bredare tolkning av begreppen, medförde 
att de hade ett större urval av tolkningar att välja på. Det ger i sin tur upphov till att den 
arbetssökande kan välja en tolkning som inte stämmer överens med arbetsgivarens. Vi 
upptäckte dessutom att det fanns betydande samband mellan egenskaperna. Med 
samband menar vi att egenskaperna är sammankopplade med varandra och därför 
upptäcktes en svårighet för våra respondenter att entydigt definiera dem. På grund av att 
samband mellan egenskaperna existerar så tolkas de på ett brett sätt; därför påträffades 
även skillnader angående tolkningarna, vilket återkopplas till vår övergripande slutsats.  
 
Nyckelord: personliga egenskaper, platsannons, envägskommunikation, 
kommunikationsproblem och tolkning.   



Abstract  
 
Today it seems like it is important with individual personal qualities in the labour 
market. The factor that determines what kind of qualities that ought to be included in a 
work ad are which personal demands the position requires, in due to the individuals’  
possible adjustment to the work group. When forming the work ad the personal qualities 
ought to be considered because the interpretations regarding them can appear in 
different ways depending on which context the individual exist in. On this basis we 
chose to go through with this study. The purpose of the study was to find out if the 
linguistic message regarding the personal qualities reaches the recipient in a, for the 
employer desirable way; and if there are any differences between interpretations 
regarding the personal qualities through the two perspectives, employer and the persons 
looking for jobs. On the basis of the purpose of the study, some questions have been 
formed. These questions have been answered in this essay. The first questions discuss 
what consequences the channel of communication and the one-way-communication 
cause regarding the messages ability to reach and be interpreted by the recipient. The 
next question examined was how the employer and the jobseeker interpret the personal 
qualities in the work ads. The last thing examined is whether or not there are any 
differences or connections between the interpretations of the personal qualities. The 
theoretical reference supports our study. The theoretical references consist, among other 
things, of communication and the knowledge of interpretation, recruitment and job 
advertisement and descriptions of personal qualities.  
 
In order to answer and approach the purpose and the questions of the study, we used a 
qualitative method with interviews. The study is based on two work advertisements. 
The creators of these ads were interviewed. Because of the purpose we wanted to have 
two different perspectives on the phenomenon, thus we interviewed jobseekers as well. 
During the interviews we focused on the respondents interpretations about the personal 
qualities in the work ads.      
 
After completing the analysis and the study, we came to an overall conclusion; which 
was that there are differences between the employer and the jobseekers interpretation 
about the personal qualities. The employers interpretations is included in the jobseekers, 
despite this a problem regarding the interpretations occurred. These problems were 
shown in the form of the jobseekers wider view of the qualities, than the employers. The 
jobseekers wider interpretation of the qualities resulted in a larger selection of 
interpretations. The jobseeker can choose an interpretation that might not be equal with 
the employers. We also discovered that there are significant connections between some 
of the qualities. These connections result in a difficulty for the respondents to define the 
qualities in a homogeneous way. Because of the existence of these connections they are 
interpreted in a wider way; thus differences was also discovered, which reconnects to 
our overall conclusion.  
 
Keywords:  personal qualities, work advertisement, one-way-communication, 
communication problems and interpretation.    
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1. Inledning  
I inledningsavsnittet redogör vi dels för bakgrunden till uppsatsen samt presenterar 
studiens syfte, problemformulering, frågeställningar och de avgränsningar som är 
nödvändiga.  
 

1.2. Bakgrund 
Varje dag, året om, pågår rekryteringsförfaranden i Sverige. Det är en mängd tjänster 
med skilda krav på både kompetens och kvalifikationer som ska tillsättas. 
Rekryteringsförfarandet är en omfattande och resurskrävande process där det är många 
aspekter, så som fastställande av arbetskrav, utlysning av tjänsten, urval och så vidare 
(Granberg, 2003:33), som ska tas i beaktning på ett hänsynsfullt sätt. En utgångspunkt, 
för att i slutändan finna den person som är bäst lämpad för den aktuella tjänsten, är att 
utforma platsannonsen på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att platsannonsen bör 
utformas på ”rätt sätt” i förhållande till vilken person det är nödvändigt att locka till den 
vakanta tjänsten. Detta gäller både utseendet och användandet av språket i annonsen.  
 
Mot bakgrund av ovanstående valde vi att genomföra vår studie kring betydelsen av 
personliga egenskaper i platsannonser, då det i dagens arbetsliv ställs allt högre krav på 
personlig lämplighet på den enskilda individen. Det handlar inte enbart om att vara 
kompetent nog att klara av sina arbetsuppgifter utan individen ska även fungera ihop 
med arbetskamrater och matchas med organisationen i stort. Den här 
anpassningsproceduren inleds redan vid anställningsförfarandet och det är därför av 
betydelse att redan platsannonsen förmedlar en tydlighet när det gäller, inte bara formell 
kompetens utan även personliga egenskaper. Med det sistnämnda menar vi de 
personliga egenskaperna som återges i platsannonser, exempelvis att besitta 
initiativförmåga, att vara social och ansvarstagande. Granberg (2003:322) hävdar att 
annonsutformaren bör vara återhållsam med att ange personliga egenskaper i 
platsannonsen, då de förmodligen kan anses förvirrande för läsaren. Trots Granbergs 
resonemang ser vi att personliga egenskaper är något som används flitigt i 
platsannonser. Något som däremot inte beaktas i så stor utsträckning är hur 
egenskaperna tolkas av olika berörda parter. Ingen människa är den andre exakt lik, alla 
kommer från olika geografiska områden, kulturer, religioner och har olika etiska och 
moraliska preferenser. I och med att människor befinner sig i olika kontexter kan 
uppfattningar kring orden skilja sig åt.  
 
Platsannonsering fungerar som en form av kommunikation, då det handlar om att 
förmedla ett budskap till en bestämd målgrupp. Formen för kommunikation i det här 
fallet är en envägskommunikation som kännetecknas av vad som ska förmedlas, hur 
budskapet är kodat, den kontext budskapet återges inom samt hur budskapet uppfattas 
av mottagaren (Røkenes och Hanssen, 2007:222f). I den här processen förekommer 
alltid en viss form av störning i kommunikationen. Ett budskap kan följaktligen tolkas 
och förstås på olika sätt beroende på vilken kontext mottagaren befinner sig i. De här 
kommunikationsproblemen handlar ofta om att det föreligger svårigheter i hur ett 
budskap uttrycks. Hur budskapet uttrycks samt hur tolkningarna av samma budskap ser 
ut stör mottagarens uppfattning (Larsen, 2004:135). Av den anledningen är det viktigt 
att formulera texten så att budskapet når fram till mottagaren på det sätt som är 
önskvärt. Platsannonsering handlar om att uppnå en entydighet när det gäller vad 
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platsannonsens utformare hade för avsikt med det som kommuniceras (Andersen, 
1994:187). De personliga egenskaperna i en platsannons kan tolkas på olika sätt, vilket 
kan medföra en svårighet i att bibehålla entydigheten. Vi har en inledande hypotes kring 
det här problemet, vilken är att det finns klara missförstånd mellan arbetsgivarens och 
de arbetssökandes uppfattningar kring egenskaperna. 
   

1.2. Problemformulering 
Arbetsgivaren har alltid en tanke bakom de krav som framställs i en platsannons, 
samtidigt har en person som har för avsikt att söka tjänsten också en viss förståelse för 
kraven. Människor tänker inte alltid lika och tolkar därför inte omvärlden på ett likartat 
sätt. Det är just det vi kommer att fokusera på i studien, det vill säga på vilket sätt 
tolkningen av texten i platsannonser skiljer sig åt mellan arbetsgivare och de som läser 
annonsen. Vår problemformulering är således att vi utifrån utformandet av, samt 
förståelsen för platsannonser ska ta reda på om det finns ett glapp mellan åsikter kring 
definitioner av personliga egenskaper i platsannonsens text.   
 

1.3. Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på om det språkliga budskapet angående de 
personliga egenskaperna i platsannonser når fram på, ett för arbetsgivaren, önskvärt sätt; 
samt om det finns skillnader eller överrensstämmelse mellan arbetsgivarens och de 
arbetssökandes tolkningar gällande de personliga egenskaper som återges.  
 

1.4. Frågeställningar 
Syftet och problemformuleringen har givit upphov till ett antal frågeställningar, vilka 
ser ut som följer: 
 

1. Vilka konsekvenser får kommunikationskanalen och envägskommunikationen 
för hur budskapet i en platsannons når fram och tolkas av mottagaren? 

 
2. Hur tolkas de personliga egenskaperna i de utvalda platsannonserna av 

arbetsgivare respektive läsare av annonsen? 
 
3. Finns det skillnader mellan tolkningarna av de personliga egenskapernas 

innebörd? 
 

4. Finns det några samband mellan de olika personliga egenskaperna i 
platsannonserna, utifrån respondenternas tolkningar? 

 

1.5. Avgränsningar 
Utifrån syftet är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar. Vi har fokuserat på två 
platsannonser där ett antal personliga egenskaper framställs som önskvärda för de lediga 
tjänsterna. Det är således här vår fokusering ligger, det vill säga i tolkningarna av de 
personliga egenskaperna i annonserna samt huruvida de stämmer överens eller skiljer 
sig åt, från både arbetsgivarens och de arbetssökandes sida. Vi har dessutom valt att 
sammanföra de arbetssökande respondenternas tolkningar och jämför dem i grupp 
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istället för individuellt. Anledningen till att vi gjorde så är att vi delade upp åsikterna i 
perspektiv och var ute efter de arbetssökandes tolkningar som helhet i förhållande till 
arbetsgivarens tyckanden.  
 

1.6. Disposition 
Efter inledningsavsnittet ovan; där vi tog upp studiens bakgrund, problemformulering, 
syfte, frågeställningar och avgränsningar följer vår teoretiska referensram som fungerar 
som ett stöd för studien. Vi behandlar där kommunikation och tolkningslära, rekrytering 
och platsannonsering samt en beskrivning av de personliga egenskaper som ligger till 
grund för vår studie. Sedan motiverar och redogör vi för den metod vi har valt att 
använda. Vi redovisar i det avsnittet etiska överväganden, datainsamling och 
genomförande, databearbetning samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Därefter 
följer vårt resultat- och analysavsnitt där vi redogör för vårt insamlade empiriska 
material samt analyserar det med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen ger 
upphov till besvarandet av våra frågeställningar och ligger även till grund för studiens 
slutsats. Vi avslutar därmed uppsatsen med ett avsnitt som behandlar slutsats och 
diskussion, där vi reflekterar över studien i sin helhet.     
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2. Teoretisk referensram  
Nedan följer den teoretiska referensram som vi utgår från genom studien. 
Referensramen syftar till att lyfta fram teori som är relevant och intressant för 
undersökningsområdet. Vi har valt att göra följande disponering för att ge en 
överskådlig inblick i fenomenen. Till att börja med redogör vi för kommunikation och 
tolkningslära, sedan följer avsnitt kring rekrytering och platsannonsering och slutligen 
kommer en beskrivning av de personliga egenskaper i platsannonserna som vi har 
koncentrerat oss på i studien. Inför varje avsnitt finns en kort beskrivning av varför vi 
anser att området är relevant att fokusera på. 
 

2.1. Kommunikation och tolkningslära 
En platsannons är ett sätt att kommunicera ett budskap på, vilket, när det gäller 
platsannonsering handlar om en tjänstebeskrivning i skiftlig form som kodas av en 
sändare och tolkas av en mottagare. I nedanstående avsnitt behandlas kommunikation 
och tolkning i ljuset av platsannonseringen. Kommunikation är ett brett område och 
med anledning av det ligger vår huvudsakliga och övergripande fokusering på 
envägskommunikation, i och med att det är den kommunikationsstilen som används i 
platsannonsering. För att bidra med en förståelse för området har vi valt att inleda med 
en beskrivning av mellanmänsklig kommunikation.  
 

2.1.1. Mellanmänsklig kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder ”att göra något 
tillsammans”. Kommunikation handlar om meddelanden som tillskrivs en viss innebörd. 
Innebörden ska göras begriplig och tillgänglig för andra vilket åstadkoms i ett samspel 
mellan ett antal komponenter. Komponenterna är som följer; vad som förmedlas, hur 
budskapet är kodat, den kontext budskapet förmedlas inom samt hur budskapet 
uppfattas av mottagaren (Røkenes och Hanssen, 2007:222f). Larsson (2001:155) menar 
dessutom att budskapet är det viktigaste i all kommunikation, vilket vi också anser är 
troligt då det är budskapet som ska förmedlas till omvärlden, så även i platsannonsering. 
Ett sätt att se på kommunikation, enligt Fiske är följande: 
 

Communication is one of those human activities that 
everyone recognizes but few can define satisfactorily. 
Communication is talking to one another, it is television, it is 
spreading information, it is our hair style, it is literary 
criticism: the list is endless. (Fiske, 1990:1)  
 

Fiske hävdar således att kommunikation finns i alla mänskliga aktiviteter, vare sig det 
handlar om språkliga eller icke språkliga budskap. Fiske (1997:12) belyser vidare en 
inriktning inom kommunikationsstudier, vilken är att se på kommunikation som 
överföring av meddelanden. Fiske kallar den ”processkolan” och fokus ligger på hur 
sändaren kodar meddelandet och använder relevanta kommunikationskanaler, det vill 
säga var budskapet publiceras så som exempelvis på Internet och i massmedia, samt hur 
mottagaren tar emot, avkodar och tolkar meddelandet. Termen kommunikationskanal 
kommer att användas i uppsatsen med ovan nämnda betydelse. När det gäller 
kommunikation via en platsannons tror vi att det har signifikant betydelse vilken 
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kommunikationskanal som används. Dels för att nå ut med budskapet till ”rätt” sökande 
och dels för att tolkningen av annonsen kan se olika ut beroende på vilken kanal som 
används. Här drar vi paralleller till en strategisk och planerad kommunikation då det är 
möjligt att använda valet av kommunikationskanal som en organisations styrmedel, 
vilket vi redogör för nedan. 
 

2.1.2. Strategisk och planerad kommunikation 
En speciell inriktning inom kommunikationsområdet är den strategiska 
kommunikationen. Falkheimer och Heide definierar strategisk kommunikation på 
följande sätt; 
 

Strategisk kommunikation kan beskrivas som en 
grundläggande del av en organisations ledningsfunktion och 
ett praktiskt specialområde som inkluderar undersökning av 
behov, planläggning, strategiformulering, utförande av 
kommunikationsinterventioner, kommunikationsprogram och 
kommunikationsprocesser. (Falkheimer och Heide, 2007:36) 

 
Syftet med den här typen av kommunikation är att ”uppnå övergripande organisatoriska 
verksamhetsmål”. Strategisk kommunikation handlar både om den strategiska 
planeringen, utförandet samt utvärderingen av en organisations kommunikation, både 
internt och externt (Falkheimer och Heide, 2007:44). Ett begrepp som är nära besläktat 
med strategisk kommunikation är planerad kommunikation. Larsson (2001:27) 
framhåller att detta innebär en formell, målinriktad och ledningsorienterad 
organisatorisk kommunikation. Planerad kommunikation kan därför innefatta planerade 
kommunikativa projekt, uppgifter och insatser som är planerade inom ramen för en 
verksamhetsplan eller liknande. Att använda kommunikationskanalen som ett styrmedel 
har att göra med var arbetsgivaren väljer att publicera platsannonsen för att nå fram till 
önskvärd målgrupp. Vi redogör ytterligare för strategisk och planerad kommunikation i 
förhållande till empirin, under analys och resultatavsnittet.     
 

2.1.3. Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
På 1940-talet utvecklade Shannon och Weaver den första kommunikationsmodellen 
samt teorier kring kommunikation. The Mathematical Theory of Communication kom 
1949 och den är idag allmänt accepterad som ett huvuddrag inom området och dessutom 
en utgångspunkt för många kommunikationsstudier (Fiske, 2001:17). Shannon och 
Weavers teori kan enligt Fiske (ibid.) ses som ett tydligt exempel på processkolan, som 
beskrevs ovan, det vill säga att kommunikation handlar om att överföra meddelanden 
från sändaren till mottagaren.  
 
Shannon och Weaver utvecklade alltså en teori som möjliggjorde ett försök till att lösa 
problemet med att kunna sända en maximal mängd information genom en viss 
kommunikationskanal (Fiske, 1990:6). De studerade bristerna i kommunikationen och 
kom fram till att det är den mänskliga faktorn som är en stor anledning till bristerna i 
kommunikationen. Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell 
framställer kommunikation som en linjär och enkel process (Fiske, 2001:17). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informationskälla Sändare

Störningar/Brus 

Effekt Destination 
och mottagare 

               Kanal 
 
Sända   Mottagna  
signaler   signaler 

 
Figur 1. Egen tolkning av Shannon och Weavers översiktliga kommunikationsmodell (refererad i Fiske, 2001:18 och 
Larsson, 2001:39).  
 
Modellen illustrerar inledningsvis källan som fungerar som beslutsfattaren, det vill säga 
den som bestämmer vilket meddelande som ska sändas. Nästa steg är sändaren som 
omvandlar meddelandet till en signal som sedan skickas via kanalen till mottagaren 
(Fiske, 2001:19f).  En term i modellen som inte är självklar är störningar eller brus som 
Shannon och Weaver kallade det. Begreppen förklaras nedan, i avsnittet, 2.1.5. 
Störningar i kommunikationen.   
 
Anledningen till att vi har valt att ta med Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
är att vi har tolkat modellen i form av det händelseförlopp som inträffar vid 
platsannonseringsprocessen när en arbetsgivare ska rekrytera. Vi menar därmed att det 
inledningsvis är arbetsgivaren som har rollen som informationskälla, då det är han eller 
hon som bestämmer vad som ska förmedlas i platsannonsen. Nästa steg är sändaren som 
även den utgörs av arbetsgivaren, i och med att det är denne som skriver platsannonsen, 
det vill säga kodar meddelandet. Kommunikationskanalen väljs sedan av arbetsgivaren 
för att nå ut med platsannonsen till den önskade målgruppen. Meddelandet når ett antal 
mottagare, vilka är de arbetssökande. De sökande skickar in en ansökan vilken utgör 
effekten av processen.    
 

2.1.4. Grunigs informationsmodell 
Grunig har utvecklat en informationsmodell som vi anser är relevant för vår 
undersökning. Informationsmodellen illustrerar ett kommunikativt arbete med korrekt 
och sanningsenlig information som ska nå ut till en viss mottagare (Larsson, 2001:46f). 
Vår tolkning av modellen är att den belyser platsannonseringens syfte och funktion 
gällande envägskommunikationen mellan arbetsgivaren och den arbetssökande. 
 
   

                Informationsmodellen 
 
Ändamål                Spridning av information 
 
Typ av                Envägs, sanning är viktigt 
kommunikation 
 
Kommunikations-           Sändare              Mottagare 
modell 

  

 

 

 

 
 
Figur 2. Egen översättning av Grunigs informationsmodell (refererad i Larsson, 2001:47).  
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Modellen är oregelbunden i den mån att sändaren, i det här fallet arbetsgivaren, alltid är 
överordnad mottagarna. Det handlar nämligen om en övertalande eller monologisk 
retorik (Larsson, 2001:47). Vi ser här paralleller till platsannonsens ändamål, det vill 
säga spridning av information om en ledig tjänst. Modellen för kommunikation är 
sändare till mottagare, vilket är fallet i platsannonseringsprocessen. Det är en 
envägskommunikation som uppstår, eftersom sändaren bestämmer innehållet utan att 
mottagarens kan påverka det. Dessutom är sanning viktigt, då det handlar om att finna 
”rätt person” till tjänsten. Här vill vi kritisera modellen då vi ställer oss emot påståendet 
om sanning. Vi ifrågasätter om det existerar en definitiv sanning då ett budskap kan 
tolkas på olika sätt. Det resonemanget knyter vi samman med nedanstående redogörelse 
för störningar i kommunikationen och tolkning av budskap.  
     

2.1.5. Störningar i kommunikationen 
I Shannon och Weavers kommunikationsmodell innefattar störningar och brus alla 
oavsiktliga tillägg i meddelandet som inträffar mellan sändningen och mottagningen, 
det vill säga allt som gör meddelandet svårare att tolka på ett korrekt sätt (Fiske, 
2001:19f). Røkenes och Hanssen (2007:223) menar att det finns många faktorer som 
påverkar hur det som ska kommuniceras uppfattas av mottagaren. Alla budskap som ska 
kommuniceras kodas inledningsvis av sändaren och ska sedan förstås av mottagaren. Ett 
budskap kan sålunda förstås på olika sätt beroende på mottagarens förförståelse och 
liknande.  
 
Enligt Larsen (2004:135) handlar kommunikationsproblem oftast om att vi inte klarar 
av att förmedla det som är önskvärt och vi kan inte uttrycka oss så att mottagaren förstår 
budskapet. Larsen menar vidare att de flesta kommunikationsproblem har att göra med 
”filterfaktorer” det vill säga inre och yttre faktorer som stör budskapet från att uppfattas 
korrekt av mottagaren (ibid.). Det här är speciellt påtagligt när det gäller 
envägskommunikation, som kan ses som en mottagarorienterad forskningsinriktning 
inom kommunikationsstudier. Denna inriktning kallas receptionsanalys och fokus ligger 
på hur det förmedlade meddelandets innehåll och uppbyggnad tolkas av mottagaren i 
dennes sociala kontext (Larsson, 2001:43). Det är givet att störningar och brus kan 
uppstå i en kommunikationsprocess och det är följaktligen det som vi kommer att 
fokusera på och undersöka i studien.  
 

2.1.6. Tolkning av budskap 
Tolkning är en betydande aspekt när det gäller förståelse. Den form av tolkning som 
kommer till användning i förståelsen av en text i en platsannons är den hermeneutiska 
ståndpunkten. Hermeneutik beskrivs som en texttolkningslära (Andersen, 1994:187). En 
viktig innebörd i det hermeneutiska förfarandet är att det i princip aldrig går att vara 
säker på att den som skriver och den som tolkar ett meddelande utgår från samma 
kontext. Den person som ska tolka en text eller ett begrepp måste inledningsvis klargöra 
det sammanhang som författaren måste ha haft i åtanke när texten skrevs (Habermas, 
1996:39, 43). Det handlar om att uppnå en entydighet när det gäller vad en texts 
upphovsman hade för avsikt med det som kommuniceras (Andersen, 1994:187).  
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2.2. Rekrytering  
En platsannons är bara en liten del av rekryteringsprocessen och därför har vi, 
inledningsvis i det här avsnittet, valt att gå in på rekrytering för att på så sätt ge en 
helhetsbild. Vidare går fokuseringen över på själva platsannonseringen och de 
personliga egenskaperna i platsannonserna.   
 

2.2.1. Allmänt om rekrytering 
I dag handlar rekrytering om att, genom en lyckad process, finna ”rätt person, människa, 
individ, medarbetare”, till skillnad från tidigare då det handlade om att hitta rätt man till 
rätt arbete (Ahrnborg Swenson, 1997:111). Flaa et. al. lyfter fram en definition av 
begreppet rekrytering: 
 

Rekrytering betecknar den process som äger rum när ett 
samhälle eller socialt system skaffar sig nya medlemmar. För 
att systemet ska kunna fortsätta att existera, är det nödvändigt 
att det sker en kontinuerlig förnyelse av medlemmarna. (Flaa 
et. al., 1999:55)  

 
Kompetens är ett ständigt återkommande begrepp i samband med rekrytering. Vem det 
är som i slutänden får tjänsten avgörs av kompetensen, vilken infattar termer som 
yrkesmässig kunskap, formella kvalifikationer och erfarenheter samt personliga 
egenskaper (Knocke et. al., 2003:17f). 
 
Inför ett rekryteringsförfarande finns en del moment som är viktiga för företaget att ta i 
beaktning. Ahrnborg Swenson (1997:116) menar att om ett företag använder rekrytering 
som ett styrinstrument bör en framtidsanalys, personalplanering, företagsanalys samt en 
arbetsanalys föregå rekryteringen. Det är således viktigt att veta var företaget befinner 
sig i förhållande till sin kontext samt vilken typ av person som det är önskvärt att 
tillsätta till vakanta tjänster. Arbetsanalysen är den del som ligger till grund för 
utformningen av platsannonsen. Inom ramen för den ska sålunda en analys av innehållet 
i den tjänst som ska utlysas genomföras. För att få fram detta är en idé att analysera vad 
den avgående medarbetaren har haft för arbetsuppgifter. Arbetsanalysen syftar till att ta 
fram en arbetsbeskrivning som sedan kan användas i en platsannons (Ahrnborg 
Swenson, 1997:118). 
 

2.2.2. Platsannonsering 
Det primära syftet med en platsannons är naturligtvis att locka sökande till en vakant 
tjänst (Ahrnborg Swenson, 1997:127). Den ska även fungerar som ett formellt sätt för 
ett företag att söka ny personal (Knocke et. al., 2003:31). Vid utformningen av en 
platsannons är det av betydelse att skapa en noggrann beskrivning av tjänstens innehåll, 
syfte och arbetsuppgifter. Utifrån detta är det också nödvändigt för företaget att upprätta 
en personprofil som ska ligga till grund för det fortsatta rekryteringsarbetet. Det är 
nämligen de potentiella sökandes tänkta personprofil som ligger till grund för 
utformningen av en platsannons. En personprofil eller kravprofil behöver inte vara 
speciellt omfattande och komplicerad i en platsannons, utan dess huvudsakliga syfte är 
att alla på företaget som är berörda av rekryteringsarbetet är överens om utformningen 



 10

och överensstämmelsen med vad som krävs för tjänsten som ska tillsättas. Inom ramen 
för den personliga profilen ska de personliga egenskaper som det är önskvärt att den 
sökande besitter finnas med. Utbildning, erfarenhet, kön, ålder, fritidsintressen och så 
vidare är inte egenskaper som är svåra att ta reda på. Problemet ligger i utformningen av 
krav som exempelvis gäller social kompetens, kreativitet, målmedvetenhet, flexibilitet 
och självständighet; samt om personen ska vara positiv, verbal, stresstålig, uthållig och 
kunna leda, sälja, besluta delegera och så vidare. Det finns många egenskaper och det är 
viktigt att ta reda på vilka krav som är relevanta. Det är dessutom viktigt att ställa höga 
krav vid utformningen av personprofilen, men det är samtidigt viktigt att kraven är 
realistiska (Ahrnborg Swensson 1997:120ff).  
 
De flesta platsannonser är utformade på liknande sätt, både utseendemässigt och 
språkligt (Ryan et. al., 2000). Persson (2003:21) menar att språket i platsannonser är ett 
eget språk med speciella ord, betoningar och värdeladdningar som kan tolkas på olika 
sätt. Ryan et. al. (2000) hävdar att om språket och detaljerna i platsannonsen är 
specificerade, så blir annonsen mer riktad mot den målgrupp den är ämnad att nå ut till. 
Det är betydande för att företaget ska undvika att få in alltför många ansökningar, då 
bara de som stämmer in på de specifika kraven kommer att skicka in en ansökan. 
Språket i en platsannons är viktigt då även det hänger samman med vem som kommer 
att ansöka om den vakanta platsen. Antingen väljer företaget att skriva platsannonsen 
med ett formellt språk, på ett sätt som endast personer i branschen förstår. Eller så 
skrivs annonsen på ett mer informellt sätt så att de flesta sökande känner sig språkligt 
bekväma (Ryan et. al., 2000). Utifrån detta anser vi att ett informellt språk i 
platsannonser handlar om att den sökande känner igen sig i formuleringarna och på så 
sätt får en känsla av att kunna identifiera sig med de personliga egenskaperna i texten.   
 

2.3. Personliga egenskaper 
I en platsannons framställs krav på olika personliga egenskaper. Hansen och Orban et. 
al. (2002:215) hävdar att det i dagens arbetsliv ställs höga krav på personlig lämplighet 
och att en anpassning till de höga kraven illustreras i ansökningshandlingar. Vi anser att 
det går att se att personliga egenskaper är betydande även i platsannonsering, då det 
fokuseras mycket på dem i annonserna. I vår studie har vi undersökt hur personliga 
egenskaper definieras utifrån två perspektiv, arbetsgivaren och de arbetssökande. Det 
gör vi för att ta reda på om det finns en skillnad mellan hur begreppen tolkas. Det vill 
säga om det finns ett glapp mellan budskapet som sänds ut och mottagarens uppfattning. 
Vi utgår från två platsannonser där ett antal personliga egenskaper finns i kravprofilen. 
De valda platsannonserna redogör vi för i metodkapitlet under avsnitt 3.3.1. Urval. 
Nedan följer en teoretisk definition av begreppen som vi funnit i platsannonserna. Vi 
kommer att använda de teoretiska förklaringarna som stöd vid resonemangen kring de 
personliga egenskaperna i analysen.  
 

2.3.1. Självständig/Självständighet 
Nationalencyklopedin (www1) definierar begreppet självständig på ett lättförståeligt 
sätt. Där framställs självständighet hos en person som ”förmåga att handla och tänka 
utan att rätta sig efter andra”. Wiberg och Stemme (1987:34f) menar att begreppet 
självständighet har två grunddrag, vilka är oberoende och saklighet. Grunddragen 
hänger samman och hör även ihop med en människas handlingsmönster. Alla 
människor är mer eller mindre oberoende och har på så sätt möjlighet att välja hur han 
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eller hon vill handla och agera. Wiberg och Stemme (ibid.) hävdar vidare att termen 
oberoende kan likställas med frihet. Frihet och oberoende existerar alltid, men är aldrig 
fullständiga och är alltid begränsade. Sakligheten, å andra sidan, handlar om hur 
oberoendet används och under vilka förutsättningar, sakligt eller inte, valet av 
möjligheter genomförs.  
 

2.3.2. Strukturerad/Administrativ förmåga 
Vid en sökning på ordet ”struktur” i Nationalencyklopedin (www2) står det att läsa att 
begreppet innebär ”de inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i 
en helhet”. Det var svårt att finna teoretisk förankring i litteraturen kring hur en 
strukturerad person är. Vi tror att graden av struktur är olika från person till person samt 
att det, när det gäller arbetslivet, handlar om att vara ordningsam och organiserad. Vi 
drog även paralleller till ett annat begrepp i platsannonserna, nämligen administrativ 
förmåga, då vi anser att det är likvärdigt med begreppet strukturerad.   
 

2.3.3. Initiativförmåga 
I Nationalencyklopedin (www3) definieras begreppet ”initiativ” som ”självständigt (och 
beslutsamt) handlande som syftar till att starta ngn verksamhet”. Vår tolkning av citatet 
är att utan påverkan från andra tas ett beslut att utföra något. Det som ska utföras är av 
den karaktären att det inte ingår som rutin i den vanliga verksamheten. En annan 
definition av begreppet är: “the ability to assess and initiate things independently: use 
your initiative, imagination, and common sense.” Med det menas förmågan att värdera 
och initiera saker självständigt: använda initiativ, fantasi och sunt förnuft. Den här 
definitionen kopplar samman initiativ, fantasi och sunt förnuft, vilket vi tolkar som att 
om en person har hög initiativförmåga används även fantasi och sunt förnuft 
(Oxfordreference, www4). Enligt Oxfordreference (www5) förstås initiativ i 
arbetsgivarens ögon som företagsamhet, resursrikedom (påhittig, fyndig), nyskapande, 
fantasifull, fyndig, originell, kreativ, drivkraft, kraftfull, ambitiös, motiverad, kraftfull, 
energirik och klarsynt. Här påvisas begreppets mångtydighet. 
 

2.3.4. Social kompetens 
Begreppet social kan ses som komplext i dagens arbetsliv och när vi studerade det insåg 
vi att många begrepp kan inrymmas i det. Vår tolkning är sålunda att både 
samarbetsförmåga, utåtriktad och relationsskapande samt förmåga att arbeta i grupp 
inryms i den sociala kompetensen. Alla de begreppen återfinns i de platsannonser vi har 
valt att studera. Persson (2003:18ff) menar att när det i en platsannons frågas efter en 
social person eller en person med social kompetens har begreppet en gruppaspekt och 
en relationsaspekt. Gruppaspekten syftar till förmågan att kunna acklimatiseras och 
anpassas in i en grupp. Relationsperspektivet handlar om en individs sätt att fungera i 
relationer med andra människor. Persson (ibid.) belyser aspekten av att kunna ”ta folk” 
som en viktig del av den sociala kompetensen. Vidare menar Persson att 
samarbetsförmåga är en egenskap som sätts i nära sammanhang med social kompetens. 
Även det begreppet handlar om att kunna smälta in i en grupp på det sätt som är 
önskvärt för företaget som söker en ny medarbetare. Granberg (2003:86) definierar 
social kompetens på det här sättet: 



 12

 
Med social kompetens avses kompetens som är relevant när 
det gäller samarbete och samverkan mellan människor, 
exempelvis samarbetsförmåga, kommunikation och kulturell 
medvetenhet. (Granberg, 2003:86)      

 
Knocke et. al. (2003:19) menar vidare att begreppet social kompetens avser individuella 
egenskaper eller förmågor vilka sällan relateras till det arbete eller det sammanhang det 
vanligtvis associeras med. I grunden handlar det om sociala förmågor och individuella 
egenheter som främjar och uppmuntrar det sociala samspelet eller kommunikationen på 
en arbetsplats mellan såväl interna som externa parter. Olika arbeten kräver olika grad 
av social kompetens. I ett sammanhang kan en viss typ av sociala färdigheter vara 
aktuella medan de är inaktuella i en annan. Av den anledningen kan det vara svårt att 
definiera begreppet på ett entydigt sätt. Vi ställer oss därför frågande till varför 
annonsörer använder sig av begreppet, då det teoretiskt har visat sig vara svårdefinierat.   
 

2.3.5. Ansvarstagande  
Ansvarstagande handlar om en form av helhetstänkande och delaktighet. En ansvarfull 
person har förmågan att relatera sina egna arbetsuppgifter till organisationen som helhet. 
En handling som utförs av en ansvartagande person är alltid beaktad i ett 
helhetsperspektiv och vad som är bäst för det perspektivet. Ansvartagande handlar 
också till stor del om förståelse, då i form av förståelse för organisationens och de egna 
arbetsuppgifternas mål. Det handlar även om att kunna samarbeta och ta ansvar för att 
det som blir gjort utförs på bästa möjliga och osjälviska sätt (Wiberg och Stemme, 
1987:155). 
 

2.3.6. Flexibilitet 
Flexibilitet kan innebära en mängd olika saker och är dessutom ett begrepp som anses 
positivt för arbetsgivare på arbetsmarknaden idag. När flexibilitet betraktas som en 
personlig egenskap kan det exempelvis innebära anpassningsförmåga, mångsidighet och 
förändringsbenägenhet (Flach, 2006:200). Iles et al. (1996) menar att personlig 
flexibilitet i arbetet är motsatsen till varaktigt engagemang, på samma sätt som rörlighet 
och anpassningsförmåga inte kan förknippas med en strikt styrning av en medarbetare. 
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3. Metod 
Följande avsnitt innehåller och klargör hur vi har gått tillväga i vår studie. Vi har valt 
att disponera metodkapitlet genom att inledningsvis gå in på själva valet av metod och 
varför vi har gjort det valet. Sedan redogör vi för etiska överväganden, datainsamling 
och genomförande, urval, databearbetning samt rimlighet och trovärdighet kring vår 
undersökning.  
    

3.1. Kvalitativ metod 
Enligt Olsson och Sörensen (2007:37) styrs valet av metod av undersökningens syfte. 
Vårt syfte handlar inte om att ta reda på hur stort antal av en population som anser en 
viss sak, utan istället ville vi fånga ett inifrånperspektiv och få en mer djupgående insikt 
i det studerade området. Utifrån detta ansåg vi att det bästa tillvägagångssättet att 
uppfylla syftet var att använda en kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till det var 
att vi, med uppsatsen, undersöker vad den bakomliggande uppfattningen och betydelsen 
är kring olika personliga egenskaper som förekommer i platsannonser. Utifrån det var 
således intervjuer att föredra. Fördelar med den här metoden är att vi har fått en 
förståelse och en insikt i det studerade området. Med anledning av att det var det här vi 
var ute efter, finner vi övervägande positiva beskaffenheter med metoden då den 
innefattar det tillvägagångssätt som var önskvärt för vår studie. När vi i efterhand 
resonerar kring valet av metod finner vi att en negativ aspekt med den kvalitativa 
metoden utifrån vår studie är att vi inte har fått åsikter från ett större antal respondenter i 
vår population. Resultatet kunde då ha blivit mer allmängiltigt om en kvantitativ metod 
använts med anledning av att den fokuserar på numerär mängd istället för ett 
beskrivande innehåll. Trots det anser vi att den kvalitativa metoden ändå uppfyller vårt 
syfte på ett fördelaktigt sätt, i och med att vi fokuserar på mer djupgående och 
beskrivande uppfattningar.  
 
En kvalitativ metod används för att ta del av beskrivningar kring en individs livsvärld 
och för att tolka meningen med dessa utsagor (Kvale, 1997:117). Strauss och Corbin 
(1998:10f) menar att kvalitativ forskning består av alla metoder som medför att 
information samlas in utan statistiska procedurer. I stort sett ligger tyngdpunkten i 
kvalitativa undersökningar på detalj i stället för mer generella åsikter. Meningen är att 
det ska vara möjligt att komma närmare individens perspektiv med hjälp av intervjuer, 
som är den kvalitativa metodens utgångspunkt (Silverman, 2005:10). En kvalitativ 
forskningsmetod strävar således efter att få ett helhetsperspektiv av det studerade 
fenomenet. Det här är ett holistiskt betraktelsesätt och handlar om, förutom 
helhetssynen, att få en förståelse för människan i en social kontext (Silverman, 2005:6). 
En inriktning i det holistiska betraktelsesättet är hermeneutiken vars syfte är att skapa en 
förståelse för människors erfarenheter och situationer (Olsson och Sörensen, 2007:63f). 
Molander (2003:232) hävdar att det inte går att uppnå förståelse utan att ha någon form 
av förförståelse. Han menar vidare att för att kunna förstå innebörden i en text är det av 
betydelse att ha en förståelse för de ord som används (ibid.). Vår undersökning grundar 
sig följaktligen även på ett hermeneutiskt synsätt då den främst är förståelseinriktad, 
med betydelsen att uppfattningar och tolkningar är vad vi studerar.    



 14

 

3.2. Etiska överväganden 
Utifrån ovanstående resonemang frambringas att vi har genomfört kvalitativa intervjuer 
med respondenter. En betydande och högst väsentlig aspekt när det gäller allt arbete 
med människor är den etiska. Då intervjuerna som låg till grund för vår studie 
involverar människor är det oerhört viktigt att se till den berörda personens intressen. Vi 
har genomfört intervjuerna på respondenternas villkor, det vill säga under deras tid, 
förutsättningar och liknande. Kvale (1997:142) framhäver att det är viktigt att, i förväg, 
informera respondenten om undersökningens och intervjuns syfte samt hur 
intervjuförfarande ska gå tillväga. Vi valde sålunda att inleda varje intervju med den 
informationen. Vi har dessutom varit tydliga med att poängtera att deltagandet är 
frivilligt och att vi endast utför intervjun med respondentens samtycke. Med anledning 
av att samtliga intervjuer skulle spelas in ansåg vi även att det var högst betydande att 
ha respondentens godkännande gällande inspelningen. Tydlighet i fråga om 
respondenternas anonymitet i undersökningen har vi också varit klara med att 
poängtera, då vi absolut inte varit ute efter att information om enskilda personer ska 
offentliggöras. Även om respondenternas identitet var känd för oss så är samtliga 
intervjupersoner anonyma i uppsatsen och vi använder oss därför av fiktiva namn. 
 

3.3. Datainsamling och genomförande 
Efter vårt övervägande kring valet av metod och funderingar kring etiska aspekter kom 
vi till formerna för tillvägagångssättet vid intervjuerna. Den första aspekten var vilket 
urval som var relevant för vår studie. Sedan följer en redogörelse för hur vi har gått 
tillväga med intervjuförfarandet. Vi redogör för metodmomenten nedan.  
   

3.3.1. Urval 
Starrin och Svensson (1994:122) anser att vid urvalet av respondenter gäller det att 
”skapa förutsättningar för att få en variation i hur en undersökningsgrupp t ex uppfattar 
en och samma företeelse”. Utifrån det perspektivet diskuterade vi först och främst kring 
vilken population det var aktuellt att undersöka. Med anledning av att vi ville ha åsikter 
från två sidor konstaterade vi att de grupper av respondenter som var aktuella var 
personer som har läst en platsannons samt utformaren av samma platsannons, det vill 
säga arbetssökande och arbetsgivare. Skälet till det är att vi dessutom utgick från, som 
Starrin och Svensson (1994:122) belyser, att intervjupersonerna skulle ha en viss 
erfarenhet av området som berörs. Anledningen till att vi valde arbetssökande istället för 
arbetstagare var att vi inte ville att de skulle vara präglade av organisationens tankar 
kring vilka personliga egenskaper som är nödvändiga. Erfarenheterna vi sökte fann vi 
hos respondenterna vi bestämde oss för, eftersom båda parterna var insatta i 
platsannonsen, men på två olika sätt. Vi genomförde således ett strategiskt urval då vi 
visste vilken typ av respondenter vi ville ha (Trost, 2005:119). På arbetssökarsidan var 
vi ute efter variation för att på så sätt ta reda på hur förståelsen för begreppen tar sig 
uttryck. Utformaren av annonsen valde vi utifrån de platsannonser som vi hade bestämt 
oss för att använda.   
 
Nästa steg i processen var hur vi skulle få tag på respondenter. Vi provade olika 
metoder men kom slutligen fram till att vi måste börja med att utgå från specifika 
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platsannonser. Vi gick därför in på Arbetsförmedlingens platsbank (www6) och letade 
efter lämpliga platsannonser. Kriterier för de annonser vi försökte finna var att de skulle 
vara utformade på ett allmängiltigt sätt, det vill säga som vilka andra platsannonser som 
helst. Vi ville även att det skulle finnas ett antal personliga egenskaper i annonsen som 
är vanligt förekommande i dagens arbetsliv. De här kriterierna kom vi fram till vid 
arbetet med att sålla ut intressanta platsannonser, då vi vid studerandet av platsannonser 
på Platsbanken, fann att många företag idag efterfrågar likartade personliga egenskaper. 
Vi bestämde oss slutligen för två annonser från två olika organisationer som vi ansåg 
var intressanta och relevanta för vår studie. Anledningen till att vi valde de annonserna 
var förekomsten av flertalet personliga egenskaper som vi ansåg var mångtydiga och 
vanligt förekommande även i andra annonser. Vi kommer att kalla den ena 
organisationen för Det privata bolaget och den andra för Den offentliga organisationen. 
Det privata bolaget är ett litet familjeägt aktiebolag som sysslar med factoring samt 
faktura- och fordringsköp. Då det är ett litet bolag med få anställda sätter de stor vikt 
vid personlig lämplighet i platsannonsen när de söker en Ekonomiassistent. Grunden till 
det är att arbetet kräver anpassning till arbetsgruppen. Den offentliga organisationen är, 
som det fiktiva namnet antyder, en större statlig organisation som sysslar med hälso-, 
sjuk- och tandvård. I det aktuella fallet är det personalavdelningen som söker en ny 
medarbetare i form av en Förhandlingssekreterare. Även här är personlig lämplighet 
viktigt då arbetet som Förhandlingssekreterare handlar mycket om samarbete. 
  
Nedan presenterar vi de två platsannonserna som i det här sammanhanget är 
modifierade, då vi inte har tagit med företagsnamn och kontaktuppgifter till ansvariga 
personer. Vi valde att göra en modifikation för att ovanstående uppgifter om de två 
organisationerna är irrelevanta för studien. Vi ser inte att modifieringen har haft någon 
betydelse för studien, då vi enbart fokuserar på de personliga egenskaperna i 
platsannonserna. De här versionerna var även de vi visade för respondenterna som var 
arbetssökande. Platsannonsen för Det privata bolaget ser ut som följer: 
 



 
  

Ekonomiassistent  
 
Vi söker dig tjej eller kille mellan 20 – 35 år som är drivande och får saker gjorda! Du 
kommer att ingå i en arbetsgrupp på ca fyra personer.  
 
Vi söker dig som har mycket god allmän datavana, absoluta krav är att du behärskar word och 
excel samt har lätt för att lära nya program.  
 
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha god telefonvara.  
 
Som person är det viktigt att du är lättlärd, kan arbeta självständigt och i ett högt tempo, är 
noggrann och mycket strukturerad.  
 
Vi vill att du har följande personliga egenskaper:  
- Social  
- Initiativförmåga  
- Samarbetsförmåga  
- Är ansvarstagande  
- Promblemlösningsförmåga  
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!  
 
Arbetsuppgifter:  
I arbetsuppgifterna ingår att bemanna kontoret och ta emot inkommande telefonsamtal samt e-
posthantering. I de administrativa uppgifterna ingår fakturering, inbetalningar samt diverse 
bokföringsarbete. Arbetsuppgifterna kan komma att ändras och utvidgas.  
 
UTBILDNING/ERFARENHET  
Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbete eller ha lätt för siffror och ekonomi.  
 
MERITERANDE KUNSKAPER:  
SPCS och bokföringskunnig  
 
Körkort och tillgång till bil är en fördel.  
 
Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV, personligt brev, referenser eller betyg, 
foto och ett löneanspråk! Icke kompletta ansökningar behandlas ej. 

 
I platsannonsen finns nio personliga egenskaper som företaget såg som viktiga och 
önskvärda hos den nye medarbetaren. Vi har valt att fokusera på sex av dem, vilka är 
fetmarkerade ovan och var så även när de arbetssökande respondenterna läste annonsen. 
Anledningen till att vi valde de här sex egenskaperna var att vi ansåg att de kan 
uppfattas som svårdefinierade och för att de även är återkommande egenskaper i andra 
platsannonser. Därför anser vi att de är intressanta att studera. Platsannonsen för Den 
offentliga organisationen ser ut på följande vis: 
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Förhandlingssekreterare 
  
Du har stora möjligheter till ett rikare liv i Värmland. Som ny medarbetare hos oss har du 
ett utmanande och utvecklande arbete att se fram emot.  
 
Du har också Värmlands alla rikedomar runt hörnet: natur, kultur och en bra livsmiljö. 
Dessutom blir vi rikare på kunskap, engagemang och kompetens. Tack vare dig.  
 
ARBETSUPPGIFTER  
Personalstabens uppgift är att stödja [Den offentliga organisationens] chefer i styrning, 
planering och verksamhetsutveckling.  
Inom personalstabens enhet PA-avtal och system arbetar vi inom huvudområdena; 
arbetsrätt, lönebildning, systemförvaltning samt pensioner och personalförsäkringar.  
 
För att förstärka enheten inom områdena arbetsrätt, lönebildning och statistik 
ledigförklaras en anställning som förhandlingssekreterare. Du kommer förutom arbetet 
med förhandlingar, lag- och avtalstolkningar, löneöversyner bl.a. att arbeta med utdata 
från våra personal- och ekonomisystem för statistik och uppföljning.  
 
KVALIFIKATIONER  
För att lyckas i denna roll behöver du ha ett utåtriktat, relationsskapande och flexibelt 
arbetssätt.  
Du har god administrativ förmåga samt kan arbeta både självständigt och i grupp. Vi 
söker dig som har akademisk examen med lämplig inriktning och erfarenhet från 
förhandlingsverksamhet.  

 
Även i den här annonsen har vi valt sex personliga egenskaper som vi fokuserar på, 
utifrån samma kriterier som i den första platsannonsen. Även här är de personliga 
egenskaperna fetmarkerade.    
 
När vi hade informerat platsannonsernas ansvariga, det vill säga arbetsgivarna, från Det 
privata bolaget och Den offentliga organisationen om att vi ämnade använda 
platsannonserna; gick vi vidare till att fundera kring hur vi skulle få tag på respondenter 
som läser och tolkar annonserna. Vi var inledningsvis intresserade av att finna personer 
som har sökt den aktuella tjänsten, men det visade sig att det inte var möjligt med 
anledning av att ansökningstidens utgång låg för långt fram i tiden. Vi ville dessutom 
komma åt det första intrycket som annonserna ger upphov till och det hade inte varit 
möjligt om vi hade intervjuat personer som har sökt tjänsten då de redan har analyserat 
annonsen och skrivit en ansökan. Tillvägagångssättet blev istället att vi tog med oss 
platsannonsen till Arbetsförmedlingens kontor i Karlstad. Genom det här 
tillvägagångssättet fick vi spontana reaktioner och tolkningar från arbetssökande 
angående de personliga egenskaperna, vilket var fördelaktigt.   
 

3.3.3. Intervjuernas former 
Inför intervjuförfarandena hade vi, i förväg, utformat två olika intervjuguider (Bilaga 1 
och 2), som låg till grund för intervjuerna. För att formulera frågorna i intervjuguiderna 
konkretiserade vi de frågeställningar som hela studien bygger på och som vi redogör för 
i avsnitt 1.4. Frågeställningar. Med anledning av att personerna som utformat 
platsannonserna och de personer som läst dem befinner sig i olika kontext, valde vi att 
genomföra strukturerade intervjuer. 
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Strukturerade intervjuer innebär att frågorna genomgående är likvärdiga för alla 
respondenter samt även själva intervjusituationen är densamma (Bryman, 2002:123). 
Den här typen av intervjuer har vi genomfört för att få svar på ett antal, i förväg 
utformade, frågor i intervjuguiderna (Bilaga 1 och 2) som nämndes ovan. Anledningen 
till att vi valde den formen var att vi ville ha stödet som strukturerade frågor ger. Vi 
utgick från de strukturerade intervjuguiderna i samtliga intervjuer. När det gällde 
intervjuerna med arbetsgivarna, som var mer omfattande, valde vi att under 
intervjuernas gång utveckla frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) med hjälp av att ställa 
följdfrågor i den riktning som blev nödvändig. Anledningen till det var att vi inte bara 
ville ha definitionerna av de personliga egenskaperna utan också arbetsgivarens 
bakgrund till annonsens utformning. Intervjuerna med de arbetssökande var inte lika 
omfattande och vi höll oss till frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2), vilket berodde på att 
vi enbart var ute efter de arbetssökandes tolkningar av platsannonsen och de personliga 
egenskaperna.    
 

3.3.4. Intervjuförfarande 
När urvalet av respondenter samt utformningen av intervjuguider var genomfört, 
kontaktade vi inledningsvis personen som stod ansvarig för Det privata bolagets annons 
för tillsättandet av en ekonomiassistent. Vi kontaktade honom för att informera om att 
vi använder oss av deras annons i vår undersökning och frågade även om vi kunde få 
intervjua honom. Han hade dock inget med själva utformningen av platsannonsen att 
göra och hänvisade oss istället vidare till personen som stod för utformandet av den 
valda annonsen. Vi kommer att kalla henne Beatrice. Beatrice var tillmötesgående och 
en intervju med henne bokades in redan dagen därpå. Vi genomförde intervjun på Det 
privata bolagets kontor, där miljön var lugn, trevlig och utan störande inslag. Hela 
intervjun tog ungefär trettio minuter i anspråk. Nästa steg i processen var att få tag på 
arbetssökande. Vi gick tillväga på det sättet att vi begav oss till Arbetsförmedlingens 
kontor i Karlstad, eftersom vi förutsatte att det fanns stor möjlighet att finna 
arbetssökande där. En annan anledning till att vi valde den platsen för intervjuerna var 
att kontoret var geografiskt lättillgängligt för oss. På Arbetsförmedlingen valde vi 
slumpvis ut respondenter som befann sig på kontoret vid det tillfället. Vi frågade olika 
personer om de kunde tänka sig att ställa upp på en kort, strukturerad intervju med syfte 
att definiera ett antal personliga egenskaper i en platsannons. Efter samtycket fick 
respondenterna några minuter på sig att läsa platsannonsen. Under den tiden fick de 
möjlighet att fundera och reflektera kring annonsen och de personliga egenskaperna 
som presenterades i följd. Vi utförde sedan intervjuerna. Vi tillbringade en eftermiddag 
och en förmiddag på Arbetsförmedlingens kontor och intervjuade totalt sju personer. 
Dessa respondenter var både män och kvinnor i åldrarna 19 till 61 år med varierande 
utbildningar och tidigare arbetslivserfarenheter. I vår kommande analys har vi valt att 
inte analysera svaren utifrån åldersgrupperna då vi inte ansåg att det var relevant för att 
uppnå syftet. Anledningen till att vi frågade om de arbetssökande respondenterna ålder 
var att vi ändå ville ha en åldersmässig spridning. Vi är medvetna om att genom att 
istället göra en analys utifrån åldrarna kunde ha medfört en annorlunda analysering.  
 
Därefter kände vi att endast en platsannons inte var tillräckligt för att få bästa möjliga 
resultat på vår studie. För att undersöka om våra resultat var gällande i en annan annons 
valde vi ut ytterligare en platsannons på Arbetsförmedlingens platsbank och gjorde om 
intervjuprocesserna en gång till. Vi fann en platsannons som Den offentliga 
organisationen hade utformat för tillsättningen av en ny förhandlingssekreterare. Vi 
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kontaktade Carin, som stod som ansvarig för platsannonsen. Vi informerade henne om 
att vi kommer att använda annonsen i vår uppsats samt bokade en tid för en intervju 
med henne då det var hon som hade utformat annonsen. Intervjun med Carin ägde rum 
på hennes kontor och tog ungefär fyrtio minuter att genomföra. Carin var pratsam och 
intresserad och vi fick utförliga svar på våra frågor. När det sedan gällde att finna 
respondenter på arbetssökarsidan gjorde vi likadant som förra gången; det vill säga, vi 
gick till Arbetsförmedlingens kontor i Karlstad. Den här gången genomförde vi samtliga 
intervjuer på en och samma dag och intervjuade sammanlagt sju personer, både män och 
kvinnor, i åldrarna 23 till 57 år, med skiftande utbildning och arbetslivserfarenhet. Även 
när det gäller det här intervjuförfarandet har vi valt att bortse från respondenternas ålder 
i analysen. Med andra ord är resonemanget kring åldrarna detsamma som för de 
arbetssökande respondenterna som läste Det privata bolagets annons.  
    

3.4. Databearbetning  
För att bearbeta den data som samlades in genom intervjuerna började vi med att 
transkribera samtliga intervjuer, det vill säga överföra talet till skrift; vilket medförde att 
vi fick ett material bestående av 33 sidor transkriberad text att arbeta vidare med. För att 
få struktur i det insamlade materialet valde vi att koda texterna utifrån teorierna kring 
Grounded Theory (GT). Med anledning av att vår studie är förståelseinriktad kommer 
teorierna kring GT enbart att fungera som inspiration och stöd i databearbetningen.  
 

3.4.1. Grounded Theory 
Grounded Theory är en vetenskaplig och empirisk forskningsmetod där empirin är i 
fokus och fungerar som den enda källan till kunskap. Här blir det tydligt att vi enbart 
inspireras av metoden med anledning av att vi även har en teoretisk referensram. Enligt 
Strauss och Corbin (1998) upptäcks, utvecklas och bekräftas GT genom en systematisk 
datainsamling och analys av de data som hänför sig till det studerade fenomenet. 
Datainsamlingen och analysen har således ett ömsesidigt beroendeförhållande till 
varandra. Bryman (2002:375f) förespråkar ett antal, vad han kallar, redskap som ingår i 
GT. I de redskapen ingår bland annat teoretiskt urval, kodning och teoretisk mättnad. Vi 
hävdar att vi utgick från ett teoretiskt urval vid valet av respondenter till 
undersökningen. Att vi använde oss av den typen av urval syns genom att vi i förväg 
visste vilken information det var nödvändigt att samla in och även var vi skulle finna 
informationen (ibid., 2002:291). Datainsamlingen pågick fram till det att vi kände att vi 
hade uppnått teoretisk mättnad, vilket innebär att vi kom till en punkt där ny data inte 
längre gav någon ny information. Kodning innebär en kategorisering eller ett 
namnsättande på delar i den insamlade datan som är av betydelse (ibid., 2002:376f). 
 

3.4.2. Kodning  
En öppen kodning var den process som inledningsvis var aktuell för bearbetning av det 
insamlade materialet. En öppen kodning innebär, enligt Bryman (2002:377), att en 
nedbrytning, en jämförelse och en kategorisering av data genomförs. I studien har vi 
undersökt hur tolkningar av begrepp ser ut hos olika personer. Ett exempel på hur vi har 
gjort den öppna kodningen är nedanstående. Vi ställde frågan: Ordet självständig, vad 
lägger du för ord bakom det? Respondenten svarade: 
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Det är väl att jobba ensam och kunna klara av saker själv, om 
det uppstår en situation och ingen är där till exempel. Även om 
man har liten eller dålig erfarenhet ska man kunna klara av en 
situation eller ny grej kanske [tolkning av egenskap]. Skulle 
jag lägga [respondentens egen tolkning].  

 
Då vi genomgående i studien efterfrågar tolkningar av begrepp av våra respondenter ser 
vi en övergripande kärnkategori (Bryman, 2002:376) i det insamlade materialet. 
Kärnkategorin är tolkningar. Under kärnkategorin finner vi de olika kategorierna 
självständig, strukturerad, social, initiativförmåga, samarbetsförmåga, ansvarstagande, 
utåtriktad, relationsskapande, flexibel, administrativ förmåga, förmåga att arbeta 
självständigt samt förmåga att arbeta i grupp som även utgör de personliga egenskaper 
i de platsannonser som vi utgått från. Kategorierna är kopplade till kärnkategorin då det 
är tolkningar kring dem som vi undersöker och således har kategorierna olika 
egenskaper. Vi hävdar, som vi nämnde ovan, att vi enbart använder GT-metoden som 
inspirationskälla för att tydliggöra det insamlade materialet. Grunden till det är att vårt 
insamlade material även till viss del utgår från vår teoretiska referensram. Samtidigt har 
de olika kategorierna dock empiriska egenskaper som kom fram genom den kvalitativa 
undersökningen och därför är GT delvis användbar som databearbetningsmetod. När vi 
vidare studerade det empiriska materialet utifrån den öppna kodningen fann vi att en 
axial kodning var aktuell. En axial kodning innebär att kopplingar mellan kategorier 
skapas, utifrån den öppna kodningen (Bryman, 2002:377). Vi ställde exempelvis frågan 
Samarbetsförmåga, vad lägger du bakom det? till samtliga respondenter. Ett 
exempel på ett svar vi fick på den frågan där respondenterna ser kopplingar mellan olika 
kategorier är: 
 

Det går ihop med det här att vara social, tycker jag 
[kategorikoppling]. Om man kan prata med alla så är det lite 
lättare att samarbeta, tror jag [respondentens egen tolkning].  

 
Här ser vi ett samband mellan de två kategorierna samarbetsförmåga och att vara social. 
I hela vårt insamlade empiriska material ser vi fler kopplingar mellan olika kategorier. 
Vi kommer att återkomma till det under avsnittet 4.3. Kategorikoppling. En mer 
ingående redogörelse för kärnkategorin, kategorierna, egenskaperna och sambanden 
presenteras i avsnitt 4. Resultat och Analys.     
 

3.5. Tillförlitlighet och trovärdighet 
Trost (2005:113) anser att validitet och reliabilitet härstammar från den kvantitativa 
metodologin, men när det gäller en kvalitativ studie ser begreppen en aning annorlunda 
ut. Inom den kvalitativa metoden kan begreppet reliabilitet motsvaras av tillförlitlighet 
(Trost, 2005:111), vilket ämnar mäta överrensstämmelsen mellan informationen som 
inhämtats och den mångsidiga verklighet som ska studeras (Patel och Tebelius, 
1990:78, 82). Tillförlitligheten i en studie innebär alltså att mätningen är stabil och inte 
slumpmässig (Trost, 2005:111). Sätt att åstadkomma tillförlitlighet är genom att påvisa 
att tolkningarna som gjorts från det insamlade materialet går att tillämpa i fler 
situationer (Patel och Tebelius, 1990:78, 82). Begreppet validitet motsvaras inom 
kvalitativ metod av trovärdighet, vilket mäter studiens pålitlighet. Här gäller det för den 
som genomfört studien att visa att stereotypa uppfattningar, förutfattade meningar eller 
lättillgängliga slutsatser inte påverkat tolkningarna. Avgörande är i vilken grad 
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respondenterna givit uppriktiga uppgifter om sina egna upplevelser om fenomenet som 
undersöks. Trovärdigheten handlar också om författarens medvetenhet om att icke 
verbal respons, så som kroppsspråk, från informationsobjektet faller bort i och med 
ljudupptagning. Den som genomför undersökningen får därför lita på sin egen 
upplevelse av det som inte är verbalt (ibid.: 80 och 82). Trost (2005:113) menar att det 
är av stor betydelse att kunna visa att den genomförda studien och även intervjuerna är 
trovärdiga; vilket innebär att det är nödvändigt att kunna visa för läsaren att exempelvis 
insamlingen av data är relevant och seriös i förhållande till frågeställningen.  
 
Med anledning av att en kvalitativ studie handlar om att studera uppfattningar och 
tolkningar av fenomen är tillförlitlighet svårare att åstadkomma än i en kvantitativ 
undersökning. Gällande vår studie går det inte att exakt återskapa intervjusituationen 
igen och svaren på de ställda frågorna blir inte identiska. Enda sättet att få den högsta 
grad av likartade svar är att använda samma respondenter igen; men på grund av att de 
arbetssökande respondenterna var anonyma är det en omöjlighet. Vi vill ändå hävda att 
vår studie är tillförlitlig i den mån att vi har utfört två omgångar av intervjuförfaranden, 
med utgångspunkt i två olika platsannonser. Tillvägagångssättet i båda fallen har varit 
identiska och resultaten vi har erhållit är likvärdiga.  
 
När det emellertid gäller trovärdighet hävdar vi att den är hög i studien, i och med att vi 
har varit snäva i vår tolkning av det insamlade materialet och hållit oss till den 
information vi har fått in och vad den anger. I och med att intervjuerna bearbetades i 
snar tidsföljd efter intervjutillfällena medför det att den icke verbala kommunikationen 
vid tillfällena i hög grad fanns kvar i våra minnen. Vi anser också att respondenternas 
anonymitet bidrar till att svaren som ges är uppriktiga och utifrån egna uppfattningar, 
vilket också medför en högre trovärdighet. Angående intervjuerna med de 
arbetssökande respondenterna ville vi få spontana och personligt erfarenhetsbaserade 
svar. Genom vårt tillvägagångssätt vid intervjutillfällena fångade vi de första intrycken 
och fick spontana svar från respondenterna. Att vi anser det beror på att de 
arbetssökande respondenterna fick läsa platsannonsen vid intervjutillfället och samtliga 
hade lika lång tid för reaktion och tolkning. Den tiden hade däremot varit olika lång om 
vi valt respondenter som faktiskt sökt tjänsterna; av den anledningen att de personerna 
troligtvis har läst och tolkat annonsen i förväg och att vi därför inte hade haft möjlighet 
att få ett instinktivt svar. Med anledning av det valde vi det tillvägagångssätt vi gjorde 
och hävdar därför att studien får en högre grad av trovärdighet utifrån vårt syfte. Vi 
menar därutav dessutom att insamlingen av data är relevant i förhållande till våra 
frågeställningar, med anledning av att vi kunnat använda det insamlade empiriska 
materialet för att besvara frågorna och komma fram till en slutsats. 
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4. Resultat och Analys  
Nedan presenteras vårt resultat- och analysavsnitt. Vi kommer att analysera det 
insamlade empiriska materialet, vilket leder till ett besvarande av våra frågeställningar. 
Analysen stöds av den teoretiska referensram vi har redogjort för i uppsatsen.  
 

4.1. Förutsättningar för analys  
Syftet med vår studie var att ta reda på om det språkliga budskapet angående de 
personliga egenskaperna i platsannonser når fram på, ett för arbetsgivaren, önskvärt sätt; 
samt om det finns skillnader eller överrensstämmelse mellan arbetsgivarens och de 
arbetssökandes tolkningar gällande de personliga egenskaper som återges. Utifrån syftet 
formulerades frågeställningar som ser ut på följande sätt: 

 
1. Vilka konsekvenser får kommunikationskanalen och envägskommunikationen 

för hur budskapet i en platsannons når fram och tolkas av mottagaren? 
 
2. Hur tolkas de personliga egenskaperna i de utvalda platsannonserna av 

arbetsgivare respektive läsare av annonsen? 
 
3. Finns det skillnader mellan tolkningarna av de personliga egenskapernas 

innebörd? 
 

4. Finns det några samband mellan de olika personliga egenskaperna i 
platsannonserna, utifrån respondenternas tolkningar? 

 
Ovanstående frågeställningar var utgångspunkten för utformningen av frågorna i 
intervjuguiderna (Bilaga 1 och 2) som användes som underlag för datainsamlingen. 
Analysen av den insamlade datan kommer att ligga till grund för undersökningens 
slutsats. Vi kommer att besvara frågeställningarna utifrån det insamlade materialet samt 
med stöd av den teoretiska referensramen, vilken består av följande delar 2.1. 
Kommunikation och tolkningslära, 2.2. Rekrytering, samt 2.3. Personliga egenskaper.  
 

4.2. Jämförande analys 
För att få svar på de frågeställningar vi har för studien är en analys av empirin med stöd 
av teorin lämplig att utföra. I följande avsnitt kommer vi att genomföra en övergripande 
analys av vårt insamlade empiriska material i förhållande till vår teoretiska referensram. 
Vi kommer dessutom att göra en jämförelse mellan de två empiriska perspektiven, 
arbetsgivare och arbetssökande, angående hur uppfattningarna av de personliga 
egenskaperna som finns i platsannonserna ser ut.  
 

4.2.1. Platsannonsers kommunikativa aspekter 
All platsannonsering handlar om att kommunicera ett budskap till en viss målgrupp 
(Larsson 2001:27). Både Beatrice och Carin menar att syftet med att utforma och 
publicera en platsannons är att människor ska se och läsa den samt bli intresserade att 
söka den aktuella tjänsten. Fiske (1997:12) belyser att överföring av meddelanden är en 
form av kommunikation och efter vad vi har förstått är överföringen den mest 



betydande aspekten gällande platsannonsering. Kommunikationen och överföringen av 
annonsens budskap är relaterat till vår första frågeställning, där budskapets möjlighet att 
nå fram och tolkas av mottagaren mot bakgrund av användandet av 
kommunikationskanal och envägskommunikation behandlas. Frågeställningen kommer 
att analyseras i det följande. För arbetsgivaren är det av betydelse att läsaren av 
platsannonsen tolkar och förstår budskapet utifrån liknande preferenser som 
arbetsgivaren utgick från vid utformandet. Gällande var en platsannons publiceras finns 
det olika uppfattningar om vilket som är bäst, utifrån vilken person det är önskvärt att 
rekrytera. Beatrice hävdar att med anledning av att de söker en relativt ung person som 
ska vara van vid att handskas med datorer, är Internet att föredra som 
kommunikationskanal för platsannonsen. Carin menar att deras val av 
kommunikationskanal också styrs av vilken målgrupp som annonsen riktas till. Den 
offentliga organisationen valde till att börja med att publicera sin annons på 
Arbetsförmedlingens platsbank, men fick sedan tänka om och valde att även publicera 
annonsen i tryckt media då de tror att det fungerar fördelaktigt för att locka ”rätt 
person”. I vår teoretiska referensram drar vi paralleller från användandet av specifika 
kommunikationskanaler till att kommunikationen är strategiskt planerad. Falkheimer 
och Heide (2007:44) anser att syftet med strategisk kommunikation är att ”uppnå 
övergripande organisatoriska verksamhetsmål”. Vi fick inga direkt bekräftande svar på 
huruvida organisationerna använder sig av en strategiskt planerad kommunikation av 
den här typen. Vår uppfattning är ändå att en planering kring kommunikationen 
genomförs inför ett rekryteringsförfarande. Vi anser att det alltid finns ett mål med 
rekryteringen och platsannonseringen, då det alltid är önskvärt att nå ut till en viss 
målgrupp. Därför menar vi att den strategiskt planerade kommunikation finns med i 
processen, men den definieras inte med exakta ord. En planering av var en platsannons 
ska publiceras måste tas i beaktning för att locka intressanta sökande.      
 
Vi hävdar vidare att Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2001:17) är 
högst relevant för att illustrera händelseförloppet vid platsannonsering. Efter genomförd 
studie kan vi konstatera att informationskällan i kommunikationsmodellen utgörs av allt 
som ligger bakom hur utformandet av platsannonsen har gått till; det vill säga alla 
intryck och all information som kommer till användning för sändaren i utformandet och 
förmedlingen av platsannonsen. Sändarna, i det här fallet, är platsannonsernas 
utformare, det vill säga, Beatrice för Det privata bolaget och Carin för Den offentliga 
organisationen. Den färdiga platsannonsen med sitt budskap förmedlas sedan genom, 
som vi nämnde ovan, en viss kommunikationskanal så som exempelvis Internet eller 
media, där syftet är att budskapet ska nå fram till mottagaren. Det mottagna budskapet 
når en viss destination, vilken är de arbetssökande. Effekten beror på hur mottagaren 
tolkar och sedan agerar gentemot det mottagna budskapet. Den önskvärda effekten med 
platsannonseringen är att mottagaren ska söka den aktuella tjänsten. Följande 
omarbetning av Shannon och Weavers kommunikationsmodell illustrerar vårt 
ovanstående resonemang och koppling till platsannonsering.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Egen, omarbetad version av Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2001:17), utifrån vår 
studie.  
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Anledningen till att vi valde att göra en omarbetning av Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell var att den ursprungliga modellen inte var preciserad utifrån 
syftet med vår studie. Motivet till att vi valt att ta med den ursprungliga modellen i 
teorin är för att den visar på en tydlig envägskommunikation som vi anser att 
platsannonseringen utgör. Omarbetningen genomfördes för att tydliggöra hur 
kommunikationskedjan ser ut. Vårt fokus ligger på hur den arbetssökande tar emot 
budskapet och om det stämmer överens med utformarens avsikt.  
 
Envägskommunikationen illustreras i både Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell (Fiske, 2001:17) såväl som i Grunigs informationsmodell 
(Larsson, 2001:46f). Vi ansåg dock inte att Grunigs informationsmodell behövde 
omarbetas i lika stor grad då den fungerar på ett allmängiltigt sätt och även går i linje 
med vårt resonemang kring platsannonsering som envägskommunikation. I likhet med 
Grunigs modell kan vi utläsa i vår empiri att de arbetssökande inte ges möjlighet att 
påverka utformningen av platsannonsen. Följaktligen är sändaren alltid överordnad 
mottagaren, i likhet med Larssons (2001:47) resonemang, då det handlar om en 
kommunikation vars innehåll endast bestäms av avsändaren. Beatrice och Carin för 
således ingen dialog med de arbetssökande när det gäller utformningen och 
förmedlingen av platsannonsen. Det är en konsekvens av att platsannonsering är en 
envägskommunikation, vilket besvarar vår första frågeställning. De arbetssökandes 
alternativ är antingen att acceptera erbjudandet och skicka in en ansökan, eller avvisa, 
detta utifrån sina egna tolkningar. Utifrån det här resonemanget ser vi även att de två 
kommunikationsmodellerna går i varandra på det sättet att de båda behandlar 
envägskommunikation. Vi anser att de illustrerar det vi har fått fram genom det 
empiriska materialet.   
 

4.2.2. Platsannonsernas utformning 
Vi kan konstatera att personliga egenskaper är faktorer som ligger till grund för 
utformningen av en platsannons. Utifrån det empiriska materialet från studien påstår vi 
att även om det inte finns några formellt utformade riktlinjer för hur platsannonsen ska 
utformas, så finns en informell överenskommelse om vad annonsen ska innehålla. 
Beatrice beskrev bestämmelsen om hur platsannonsen skulle vara utformad som en 
gemensam process, där medarbetarna i företaget diskuterade saken på ett möte. Carin 
och Den offentliga organisationen gjorde på liknande sätt när platsannonsen skulle 
utformas. Där var fallet som sådant att en person hade gått i pension och för att fastställa 
vad som behövdes för tjänsten diskuterades vilka personliga egenskaper som egentligen 
krävs för en nytillsättning. Trots att varken Beatrice eller Carin anger att deras 
respektive företag har några direkta riktlinjer för utformningen, drar vi ändå paralleller 
till att en arbetsanalys genomförs, utifrån ovanstående diskussion. Båda företagen 
genomför en arbetsanalys men använder inte den exakta benämningen. I likhet med 
resonemanget ovan, kring att utföra en arbetsanalys drar vi paralleller till teorin 
angående en platsannons kravprofil. Båda dessa faktorer ligger till grund för 
utformningen av annonsen. Anledningen till det är att det är viktigt att vara på det klara 
med vilka krav som behöver ställas för att platsannonsen ska medföra att ”rätt person” 
söker tjänsten (Ahrnborg Swensson, 1997:120). Vi styrker den här diskussionen med ett 
citat från Carin kring hur kravprofilen ligger till grund för utformandet av annonsen: 
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[…] dels att försöka beskriva, så gott det går, vad man har för 
förväntningar, vilka arbetsuppgifter det är. Men sen så vill 
man ju också att den [annonsen] ska vara lite öppen, så att den 
också ska locka sökande; och sedan i och med att vi har en 
viss fördelning utav arbetsuppgifterna inom avdelningen; så 
kan det ju också bero lite på hur den sökande, eller vad man då 
bestämmer sig för så småningom, vad tyngdpunkten kommer 
att ligga på. Samtidigt att också beskriva vad vi har för krav 
förstås, för att kanske begränsa antalet sökande.  

 
Här syns tydligt hur det i Den offentliga organisationen diskuteras runt vilka 
egenskaper som krävs för tjänsten. Vi anser, likt det som Carin menar, att det är viktigt 
att fokusera på vilka egenskaper som krävs för tjänsten som utlyses och inte enbart hur 
personen som hade tjänsten tidigare var och vilka arbetsuppgifter denne hade. Det är 
svårt att få en exakt kopia av personen som fanns innan och därför är det av stor 
betydelse att lägga tid på att formulera personliga egenskaper på ett realistiskt sätt. Vi 
anser att det går att ställa mer realistiska krav, eftersom fokus ligger på själva tjänsten. 
Resonemanget bekräftas genom Ahrnborg Swenssons (1997:122f) redogörelse för att 
personkraven ska vara realistiska. Vi kommer även att återkomma till kraven på de 
personliga egenskaperna nedan.   
    
En annan aspekt som är viktig att ta i beaktning vid utformandet, är hur formuleringarna 
i annonsen ser ut rent språkligt. Vi vill hävda, i likhet med Ryan et. al. (2000) och 
Persson (2003:21), att även om språket i platsannonserna är likformigt är det ändå ett 
speciellt språk som används och kan tolkas på olika sätt. Vi anser att det är ett speciellt 
språk och ett speciellt utförande i platsannonser i det avseendet att det verkar finnas en 
informell överenskommelse om hur en platsannons ska utformas och se ut. Det har vi 
sett när vi har gått igenom många olika platsannonser inom ramen för studien. Det kan 
därför även finnas en formell och informell skillnad, språkligt sett (Ryan et. al., 2000). 
Vi menar att båda platsannonserna i vår studie består av ett informellt språk, vilket 
innebär att annonserna är skriva på ett språk som förstås av de flesta. En av våra 
arbetssökande respondenter menade att platsannonsen såg ut som alla andra 
platsannonser, vilket också styrker vårt resonemang. Vi hävdar också, som vi nämnt 
ovan, att begreppen kan tolkas på olika sätt vilket ger upphov till mångfasetterade 
förklaringar och betydelser. Det syns genom att det genomgående i avsnitt 4.2.3. 
Tolkning av egenskaper uppkommer bredare betydelser av de personliga egenskaperna 
från de arbetssökande respondenterna. Beatrice hävdar att anledningen till att de 
personliga egenskaperna är relativt brett utformade är att de vill locka många sökande, 
samtidigt som Carin menar att deras personliga egenskaper är snävare då de söker den 
idealiska medarbetaren, men att kraven samtidigt ska vara realistiska. Naturligtvis anser 
även Beatrice, i intervjun, att det är önskvärt att rekrytera en person som bäst lämpar sig 
för tjänsten. Vi hävdar att det egentligen inte finns någon direkt skillnad mellan 
egenskapernas utformning i de två annonserna. Det är fullt möjligt att tolka de språkliga 
benämningarna på ett individuellt sätt då egenskaperna inte är exakt preciserade utan är 
allmängiltiga. Ovanstående resonemang ligger till grund för kommande redogörelse för 
hur de personliga egenskaperna tolkas av arbetsgivare respektive arbetssökande.      
  

4.2.3. Tolkning av egenskaper 
Beatrice och Carin hade utformat Det privata bolagets och Den offentliga 
organisationens platsannonser. De blev under intervjuerna, tillfrågade vad de lägger 
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bakom de personliga egenskaperna, som finns upptagna i deras respektive 
platsannonser. På liknande sätt frågade vi även de arbetssökande respondenterna hur 
deras tolkningar ser ut. Vi kommer att besvara vår andra, tredje och fjärde frågeställning 
genom att redogöra för respondenternas tolkningar av de personliga egenskaperna samt 
om det finns skillnader och samband mellan dem. Svaren på frågorna redogör vi för 
under respektive rubrik där vi analyserar begreppen. Respondenterna har tolkat 
egenskaperna utifrån en hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebär att tolkning sker 
utifrån kontext (Habermas, 1996:39, 43). Vi har belägg för att hävda det då 
respondenterna menar att uppfattningen kommer av tidigare erfarenheter, vilket följande 
citat illustrerar: ”[…] för att jag är den jag är och för att jag pratar av erfarenhet […]”. 
 
När vi genomförde en öppen kodning av det empiriskt insamlade datamaterialet kom vi 
fram till att kärnkategorin i materialet var tolkningar. Under kärnkategorin återfinns 
samtliga personliga egenskaper som vi har fokuserat på utifrån de två platsannonserna. 
De personliga egenskaperna är självständig, strukturerad, initiativförmåga, social, 
samarbetsförmåga, ansvarstagande, utåtriktad, relationsskapande, flexibel, 
administrativ förmåga, förmåga att arbeta självständigt samt förmåga att arbeta i 
grupp. Alla dessa begrepp har olika innebörder, som i kodningen kallas egenskaper. 
Utifrån vårt syfte med studien samt vår andra frågeställning har vi därför valt att 
empiriskt beskriva egenskaperna utifrån de två perspektiven, arbetsgivare och 
arbetssökande. Vi gör sedan en jämförelse mellan de empiriska begreppsförklaringarna 
och vår teoretiska referensram. Teorin fungerar här som ett stöd till empirin och vi gör 
en jämförelse för att få en uppfattning om huruvida respondenternas definitioner av 
begreppen är förenliga med de vetenskapliga uppfattningarna. Det som studerats 
ingående i vår studie är hur de sända signalerna från informationskällan och 
platsannonsens utformare sedan uppfattas av mottagaren. Skillnaden däremellan 
definierar Shannon och Weaver, enligt Fiske (2001:19f) som störningar eller brus, vilka 
vi har valt att kalla tolkningsproblem i den här studien. Vad de begrepp som finns i de 
aktuella platsannonserna är ämnade att innebära enligt arbetsgivare och hur signalerna 
sedan tolkas av de arbetssökande, kan skilja sig åt. Vi kommer nedan att redogöra för 
hur störningarna ser ut i vår studie, vilket besvara vår tredje frågeställning. Vi genomför 
de empiriska begreppsförklaringarna, analyseringen och jämförelserna indelade under 
de olika personliga egenskaperna. Vidare har vi dessutom sammanfört de 
arbetssökandes åsikter, då de överlag var likartade, och analyserar således dem som en 
grupp.   
 

4.2.3.1. Självständig 
Den personliga egenskapen självständig, för jobbet som Ekonomiassistent, definierar 
Beatrice som att personen i fråga helt enkelt ska kunna arbeta enskilt då arbetet inte är 
ett grupparbete. Wiberg och Stemme (1987:34f) lägger en bredare betydelse bakom 
ordet när de hävdar att självständighet innebär frihet och oberoende att agera. 
Nationalencyklopedin (www1) frambringar att det rör sig om ”förmåga att handla och 
tänka utan att rätta sig efter andra”. Vi anser att den teoretiska och den empiriska 
beskrivningen av begreppet inte överrensstämmer helt och hållet. Anledningen till det är 
att det inte framkommer att en person som arbetar enskilt är oberoende av andra och har 
friheten att agera i sitt arbete. Arbetet kan vara strikt styrt även om personen får sitta i 
ett enskilt rum. Beatrice hävdar att: 
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Man ska kunna jobba enskilt så att säga. […] man får sitta i ett 
eget rum. Och då ska man kunna sitta där själv och inte tycka 
att det är jobbigt att man är ensam hela tiden.  

 
Citatet illustrerar att den framtida anställde till stor del kommer att arbeta för sig själv, 
med det säger ingenting angående personens frihet och oberoende i sitt arbete.  
 
Gällande de arbetssökandes uppfattning om den personliga egenskapen självständig 
hävdar respondenterna att det handlar om att kunna arbeta ensam och inte behöva ta 
hjälp av andra hela tiden. I definitionen läggs även förmåga att tro på sig själv och agera 
utifrån den kunskap som finns, att kunna sköta sig själv utan att vara beroende av andra. 
Att vara oberoende är något som även Wiberg och Stemme (1987:34f) kopplar samman 
med begreppet självständig. Under vilka förutsättningar och i vilken utsträckning 
oberoendet används utgör sakligheten. Vi anser att graden av att lita på sig själv och 
använda sin kunskap avgör i vilken utsträckning personen kan arbeta ensam utan hjälp 
från andra. Ju högre autonomi som förekommer hos den enskilda individen desto större 
grad av självständighet anser vi att individen har. 
 
Vi ser en likhet mellan arbetsgivaren Beatrices och de arbetssökandes åsikter kring 
egenskapen självständig. Båda parter menar att det handlar om att kunna arbeta ensam. 
Samtidigt är vår tolkning dock att definitionerna skiljer sig åt en aning då Beatrice 
hävdar att personen även ska kunna vara fysiskt ensam på arbetsplatsen. De 
arbetssökande har inte tagit upp det i definitionerna, då de istället menar att det mer 
handlar om att kunna sköta arbetsuppgifter på egen hand.  
 

4.2.3.2. Strukturerad 
Det privata bolaget efterfrågade vidare en person som är strukturerad och bakom den 
egenskapen lade Beatrice följande: 
 

Om du har en arbetsdag framför dig ska du veta att det är de 
här sakerna som behöver bli gjorda, till exempel. Hur lägger 
jag upp arbetet för att det ska bli gjort. Kommer jag hinna det, 
kommer jag kanske inte hinna det, hur ska jag göra för att 
hinna det? […] Att man ska hålla ordning och veta var man 
har saker och så.  

 
Vi ser här en koppling mellan den teoretiska definitionen av begreppet struktur. Enligt 
Nationalencyklopedin betyder nämligen struktur ”de inbördes relationer och 
sammanhang som råder mellan delarna i en helhet” (www2). Det är precis det som 
efterfrågas hos Beatrice när hon anser att medarbetaren ska ha en överskådlig blick över 
hela dagen, alltså helheten. Samtidigt som de ska se till de delar som behöver utföras 
under dagen. Vi anser dock att innebörden av att vara strukturerad i det här 
sammanhanget har att göra med att ha ordning i sin tillvaro på arbetet. 
 
De arbetssökandes uppfattning kring begreppet strukturerad ser lite olika ut. Några av 
respondenterna menade att det handlar om att ha ordningssinne, det vill säga, ha allt på 
sin plats och liknande. Andra menade att strukturerad innebär att veta hur en viss 
arbetsuppgift ska utföras på bästa sätt och att göra saker och ting i rätt ordningsföljd 
samt att vara duktig på att planera och lägga upp sin arbetstid. Ytterligare en åsikt var 
att struktur även handlar om tillit, att det är viktigt för arbetsgivaren att kunna lita på 
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arbetstagaren när det gäller till exempel att hålla tider och utföra arbetsuppgifter. Att 
utföra arbetsuppgifterna i rätt ordningsföljd anser vi har att göra med definitionen i 
Nationalencyklopedin (www2) att se sambandet mellan delarna och helheten. Förstås 
inte innebörden av de enskilda delarna, och sedan kunna se sambandet mellan delarna, 
anser vi att det kan vara svårt att utföra arbetsuppgifterna i rätt ordning.  
 
Att vara strukturerad uppfattas på liknande sätt av både Beatrice och de arbetssökande. 
Båda parter hävdar att det handlar om att ha ordning på arbetsmaterialet samt att utföra 
arbetsuppgifter i en konsekvent ordningsföljd. De arbetssökande framhåller vidare att en 
strukturerad person ska vara bra på att planera och disponera sin arbetstid, vilket även 
Beatrice understryker. 
 

4.2.3.3. Initiativförmåga 
Från egenskapen strukturerad drog Beatrice paralleller till att besitta initiativförmåga. 
Innebörden för henne är att personen även här ska veta vad som behöver göras och ta 
tag i det på ett strukturerat sätt. Hon menar att det handlar om att: 
 

Man ska våga lita på sig själv och ta de initiativ som behövs 
för att företaget ska gå framåt och klara sin dag, i det dagliga 
arbetet.  

 
Teorin och den empiriska förklaringen överensstämmer, med anledning av att Beatrice 
anser att initiativförmåga, i stor utsträckning, har att göra med att ta tag i saker som 
behöver göras utan att någon direkt säger till. Personen använder därmed fantasi, 
kreativitet och förnuft för att se till företagets bästa (Oxford reference, www4). 
 
Respondenterna på arbetssökarsidan drog, liksom Beatrice, paralleller från begreppet 
strukturerad till att ha initiativförmåga. Tolkningarna såg övervägande ut så att 
begreppet handlar om att kunna arbeta självständigt och veta vad som bör och ska göras. 
Att koppla begreppet till att självständigt utföra en sak är något som de teoretiska 
källorna genomgående också gjort. Respondenterna menar att det handlar om att våga 
och att ibland kanske gå utanför ramen för vad som egentligen är tillåtet. Att gå utanför 
de givna ramarna i arbetet är något vi ser likheter med det som framhålls i Oxford 
Reference (www5), när den anger att när en arbetsgivare söker en person som har 
initiativförmåga söks bland annat en nyskapande förmåga. Vi anser att för att komma på 
nya tillvägagångssätt i arbetet krävs det ibland att individen har initiativförmåga. En 
man hävdade vidare angående begreppet att ha initiativförmåga att: 
 

Initiativ är väl att leda an, inte vara den som sitter. Om det är 
en grupp då, inte vara den som sitter still i hörnet […] Man 
behöver inte vara en sådan där riktig ledare men man bör 
kunna ta striden. Även om man inte alltid vill det. […] Ha 
förmågan att, ja viljan i alla fall till att kunna göra något. 

 
Respondentens uppfattning av ordet överrensstämmer med teorin. Speciellt när det 
gäller att arbetsgivaren söker en person som har drivkraft, ambition, motivation och är 
energisk (Oxford Reference, www5). Har en person de egenskaperna anser vi att den 
tenderar att leda an och ha en vilja att göra något åt situationer som kan uppstå.  
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En likhet vi ser mellan uppfattningarna av begreppet initiativförmåga är att båda parter 
hävdar att det handlar om att ta tag i det som behöver göras. Vi ser emellertid mestadels 
skillnader i uppfattningarna då Beatrice enbart hävdar ovanstående, medan de 
arbetssökande för in betydelserna att arbeta självständigt och att våga gå utanför 
ramarna för vad som är tillåtet. 
 

4.2.3.4. Social  
Personen som eftersöks av Det privata bolaget ska även vara social i den bemärkelsen 
att, enligt Beatrice, ha ”den grundläggande sociala kompetensen”. Här menar hon att 
det är viktigt att kunna prata med olika sorters människor då företaget är kundinriktat. 
Att ha social kompetens menar Beatrice vidare ”rymmer ju så himla mycket”, vilket 
även framgår av teorin där begreppet kan relateras till en rad andra ord. För Beatrice 
handlar det om att kunna prata med olika sorters människor. Att besitta den förmågan 
har också att göra med det Persson (2003:18ff) kallar den sociala kompetensens 
relationsaspekt, vilket handlar om en persons sätt att fungera i relation till andra 
människor. Beatrice anser att det är viktigt att ”alla måste ju känna att de passar in med 
den personen som kommer in och jobbar hos oss”. Det är något som Persson (ibid.) 
menar går under den sociala kompetensens gruppaspekt, som innebär att en person 
smälter in och anpassas i en grupp och innefattas av egenskapen samarbetsförmåga 
som vi redogör för i avsnittet 4.2.3.5. Samarbetsförmåga nedan.  
 
Gällande de arbetssökandes uppfattningar kring begreppet social skiljde sig 
uppfattningarna åt en aning. Det övervägande svaret var dock att en social person har 
lätt för att ta kontakt med människor och lätt för att prata med olika sorters människor. 
Här beaktas det Persson (2003:18ff) kallar den sociala kompetensens relationsaspekt, 
med anledning av att den innebär en persons sätt att fungera ihop med andra människor. 
Att ha förmågan att kunna prata med olika sorters människor, med andra ord kunna 
kommunicera med andra, är något Granberg (2003:86) anser utgör en del av begreppet 
social kompetens. Att kunna ta kontakt och prata med olika sorters människor har också 
att göra med det Persson (2003:18ff) menar med att kunna ”ta folk”. Sambandet finns 
enligt oss genom att om en person har lätt att integrera med andra människor kan hon 
eller han också i stor utsträckning handskas med dem. En åsikt från de arbetssökande 
respondenterna var att en person med hög social kompetens får människor att lyssna, 
vilket inte har någon direkt koppling till teorin. Men vår tolkning är att det handlar om 
relationsaspekten då det är betydande att skapa förtroende för att få människor att 
lyssna. En annan åsikt från en arbetssökande respondent, som vi tycker tar med stora 
delar av vad social kompetens innebär är den här: 
 

[…] inte bara vara duktig på att uttrycka sig, utan liksom vara 
avslappnad när man pratar med andra. Kunna umgås med alla, 
alla typer av personer. Folk är olika. 

 
Anledningen till att vi tycker att citatet inbegriper mycket, är att social kompetens delvis 
innebär att vara duktig på att uttrycka sig, det vill säga kunna kommunicera. Vi anser att 
det har att göra med att få människor att lyssna, i bemärkelsen att en god 
kommunikationsförmåga krävs för ändamålet att nå fram till andra. Social kompetens 
innebär också som nämnts att kunna fungera i en relation med andra människor. Något 
som inte klart och tydligt uttryckts i teorin är att en person med social kompetens är 
avslappnad när den umgås med andra. Vi anser dock att om en person har god förmåga 
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att integrera med andra människor kan det ge upphov till att individen känner sig mer 
bekväm i situationen och är därigenom avslappnad. Att förstå att folk är olika, som 
citatet anger, anser vi har att göra med att vara kulturellt medveten (Granberg, 2003:86). 
Det finns en förståelse för att människors olika kulturella bakgrunder gör att folk kan 
vara olika. 
 
Både Beatrice och de arbetssökande respondenterna menar att den personliga 
egenskapen social handlar om att kunna prata med olika sorters människor. De 
arbetssökande lade även till ytterligare betydelser bakom egenskapen; vilka är att en 
social person får människor att lyssna, är duktig på att uttrycka sig, är avslappnad i 
umgänget med andra samt besitter en förståelse för att människor är olika. 
 

4.2.3.5. Samarbetsförmåga 
Likt både Granberg (2003:86) och Persson (2003:18ff) gjorde Beatrice en koppling 
mellan att vara social och att besitta samarbetsförmåga. Med samarbetsförmåga menar 
hon: 
 

Att man ska kunna arbeta i grupp då, ändå. Även fast det är 
självständigt. Som jag sa, så är det ju det att man ska kunna 
samarbeta, man ska kunna prata med de människor som jobbar 
här då. […] Så att man verkligen vet vad alla gör och var alla 
står, så att det inte blir fel helt enkelt.     

 
Perssons (2003:18ff) gruppaspekt som innebär en persons sätt att fungera i relationer 
med andra människor är förenlig med Beatrices uttalande. Som nämnts ovan anger 
teorin följaktligen att samarbetsförmåga är en del av social kompetens, vilket även 
Beatrice menar.  
 
Även respondenterna på arbetssökarsidan gjorde en klar koppling mellan begreppen 
samarbetsförmåga och att vara social och en man påpekade följande:  
 

Det går lite ihop med att vara social tycker jag. Om man kan 
prata med alla så är det lite lättare att samarbeta tror jag. Sedan 
är det, det där att vara lite ödmjuk också. Om man är en riktigt 
bossig typ så är det kanske svårt att bli accepterad, och 
samarbeta med andra. Man får känna av lite beroende på hur 
folk är. Känna av situationen.    

 
Samtliga respondenter hävdade att samarbetsförmåga handlar om att ha förmågan att 
arbeta med andra och fungera i en grupp. Det här är något som även Persson (2003:18ff) 
hävdar när han anser att samarbetsförmåga handlar om förmågan att kunna smälta in i 
en grupp. Även att låta alla människor vara som de är då en kvinna utryckte sig genom 
följande:  
 

Inte vara sur och stökig utan vara glad för att man har många 
olika arbetskamrater som är både äldre och yngre, män och 
kvinnor, svenskar och icke svenskar och kunna blanda.  

 
Båda perspektiven, arbetsgivare och arbetssökande, drar paralleller från att vara social 
till att ha samarbetsförmåga. En likhet mellan uppfattningarna är att båda parterna anser 
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att det handlar om att kunna prata med olika sorters människor. Även här är de 
arbetssökande respondenternas uppfattning något utförligare än arbetsgivarens. Det ser 
vi exempel på då de arbetssökande dessutom menar att det är viktigt att vara ödmjuk 
och att kunna känna av situationen för att kunna samarbeta på bästa sätt.    
 

4.2.3.6. Ansvarstagande 
När det gäller den personliga egenskapen att vara ansvarstagande hävdar Beatrice 
följande: 
 

Det är väl att man tar ansvar. Att man kommer i tid och man 
tar bara de rasterna man ska göra […] man tar ansvar för det 
arbetet man gör. […] det är därför man ska vara strukturerad 
också, för att veta vad det är man gör. För att sedan också ta 
ansvar för det. 

 
Enligt Wiberg och Stemmes (1987:155) resonemang i den teoretiska referensramen 
handlar ansvarstagande om att ta ansvar för sitt arbete så att det utförs med bästa 
möjliga resultat i ljuset av företagets bästa i sin helhet. Beatrice håller med om att det 
handlar om att ta ansvar för sitt eget arbete och följaktligen ser vi att empirin har en 
teoretisk förankring i det här fallet.  
 
De arbetssökande respondenterna var överens om att egenskapen ansvarstagande 
handlar om att ta ansvar för sina handlingar och inte skylla på någon annan om det 
skulle uppstå problem och felaktigheter. När det gäller att ta ansvar och inte skylla på 
någon annan om något går fel ser vi en likhet med att se till så att arbetsuppgifterna 
utförs på ett så bra sätt som möjligt (Wiberg och Stemme, 1987:155). Vi anser att om en 
person har det primära ansvaret för att arbetsuppgifterna utförs på bästa möjliga sätt 
skyller den ansvarige i mindre utsträckning ifrån sig på andra. De arbetssökande anser 
även att en ansvarstagade person gör det som arbetet innefattar och inte slarvar när det 
gäller det samt är ärlig mot sig själv och arbetsgivaren. 
 
Både Beatrice och de arbetssökande respondenterna menar att ansvarstagande handlar 
om att ta ansvar för sina egna handlingar. De arbetssökande hävdar dessutom att det är 
viktigt att inte skylla ifrån sig om något går fel, att inte slarva samt att vara ärlig mot sig 
själv och arbetsgivaren, vilket Beatrice inte framhåller.  
 

4.2.3.7. Utåtriktad och relationsskapande 
Carin som hade utformat platsannonsen från Den offentliga organisationen definierade, 
liksom Beatrice, de personliga egenskaperna som fanns med i deras annons utifrån sig 
själv och organisationens värderingar. Carin menade att de personliga egenskaperna 
utåtriktad och relationsskapande kopplas samman och därför har även vi valt att 
redogöra för båda egenskaperna i den här delen istället för enskilt. Carin förklarar 
begreppen på det här sättet:  
 

Ja, då har man lätt att jobba ute i vår organisation och även 
med våra fackliga motparter. Man är kommunikativ i den 
kontakten. Man sitter inte på sin kammare och håller i sin 
kunskap, utan helt enkelt är det så att man gillar mötet med 
andra också. Det är vad vi har lagt bakom det ordet egentligen. 
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Och det är ju relationsskapande, samma sak. Allt det handlar 
ju om samma, att ha en god relation både med chefer och 
medarbetare i organisationen. 

 
Vår tolkning av de personliga egenskaperna utåtriktad och relationsskapande är att vi 
ser dem som underkategorier till begreppet social kompetens, då det begreppet 
inrymmer ett relationsperspektiv som Persson påvisar (2003:18ff). Det handlar sålunda 
om att kunna skapa relationer med människor samt att fungera bra tillsammans med 
dem. Carin menar, enligt deras beskrivning av det jobb som utlyses genom 
platsannonsen, har begreppen innebörden att personen i fråga ska tycka om möten med 
andra människor och fungera i den kommunikativa kontakten. Vi ser en likhet mellan 
den teoretiska beskrivningen av begreppen och Carins tolkning.  
 
De arbetssökandes uppfattning av den personliga egenskapen utåtriktad handlar om att en 
person som besitter den egenskapen ska vara kontaktsökande och ha lätt för att prata med 
olika sorters människor. En kvinna menar att det handlar om att: 

 
Man är en person som söker kontakt med andra. Som är 
duktig på att […] ta andra människor, och prata med andra. 
Kanske läsa av en annan människa så att man lägger sig på 
samma nivå. Och […] ja att man är kontaktsökande, vågar 
säga vad man tycker och tänker.   

 
En annan kvinnlig respondent anser att utåtriktad även kan handla om att visa intresse 
för att lära sig nya saker i arbetet. Eftersom vi tolkade in egenskapen utåtriktad i 
begreppet social kompetens, anser vi således att den teori vi har kring begreppen och 
respondenternas uppfattningar stämmer överens när det gäller att vara utåtriktad. Båda 
parter för fram att det handlar om att kunna ta andra människor och vara 
kontaktsökande. När det sedan gäller begreppet relationsskapande ser tolkningarna 
likartade ut för alla respondenterna. De menar att det hör samman med att vara 
utåtriktad, i den mån att en person behöver vara utåtriktad för att kunna vara 
relationsskapande. Det handlar om att vara benägen att skapa givande kontakter med 
människor samt att kunna samarbeta. Här ser vi en likartad koppling som i vårt 
ovanstående resonemang då även begreppet relationsskapande handlar om kontakter 
med människor. Beskrivningen som respondenterna redogör för är dessutom likvärdig 
med vår teoretiska referensram kring begreppet.  
 
Att vara kommunikativ och kontaktsökande är något som både Carin och de 
arbetssökande respondenterna lägger bakom egenskapen utåtriktad. När det gäller att 
vara relationsskapande finns det en skillnad mellan uppfattningarna. Skillnaderna syns i 
att Carin hävdar att det handlar om goda relationer mellan chefer och medarbetare 
medan de arbetssökande drar paralleller till att kunna samarbeta och skapa givande 
kontakter externt och i allmänhet. Carins uppfattning handlar om att det ska vara god 
stämning på arbetsplatsen, medan de arbetssökande menar att det är viktigt att dra nytta 
av alla kontakter som skapas.  
 

4.2.3.8. Flexibelt arbetssätt 
Följande personliga egenskap var hur en person som har ett flexibelt arbetssätt bör vara 
för att passa in i Den offentliga organisationen. Carin har åsikten att:  
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Personal och förhandlingsarbete är ju att gå från noll till 
hundra kilometer i timmen på ingen tid alls. […] det är under 
året väldigt ojämnt och man kan ju liksom inte styra när det 
blir mycket jobb, och inte. Så man måste vara, jo ibland så får 
vi ta jättetråkiga arbetsuppgifter och ibland är det jätteroliga. 
[…] Därför måste man vara rätt så flexibel i det här jobbet 
faktiskt. Men framförallt tempot och takten är ju väldigt 
varierande och det är väl det som är tjusningen med det också.   

 
Den teoretiska beskrivningen, som vi har redogjort för, av flexibilitet som personlig 
egenskap kan exempelvis innebära att en person har lätt för att anpassa sig till olika 
situationer samt är mångsidig och förändringsbenägen (Flach, 2006:200). Carin hävdar 
att i deras organisation handlar det om att anpassa sitt arbetstempo samt även sina 
arbetsuppgifter då det inte går att förutsäga exakta arbetsuppgifter. Här skiljer sig 
uppfattningarna mellan den teori som vi har tagit upp och vad Den offentliga 
organisationen ser som önskvärt hos den person som i slutändan kommer få jobbet. Vi 
anser att den här skillnaden beror på att vi har begränsat vår teoretiska referensram då 
det inte finns någon exakt korrekthet i begreppet. Skillnaden anser vi är intressant 
eftersom det följaktligen finns många sätt att tolka och definiera begreppen på.   
 
Att vara flexibel tolkas på lite olika sätt av respondenterna. En kvinna anser att det 
handlar om att finna egna lösningar på problem. Resterande respondenter menar att det 
mer handlar om att kunna byta arbetsuppgifter och tider om det skulle behövas. En 
kvinna sammanfattar egenskapen på följande vis:  
 

Att man kan vara flexibel i sitt sätt att tänka. Att man kan 
tänka om och tänka nytt, att man är öppen på andras förslag 
och idéer. Det är ju ett sätt att vara flexibel. Sedan kan man 
vara öppen för arbetstider och sådana bitar. Ett flexibelt 
arbetssätt som det står här, är att man kan anpassa sitt 
arbetssätt för en specifik uppgift och inte kör på samma sätt i 
alla situationer.    

 
Flexibilitet är en mångfasetterad egenskap, vilket både teori och empiri understryker. 
Teorin betonar att det handlar om att besitta egenskaper som anpassningsförmåga och 
förändringsbenägenhet. Det är vad de arbetssökande respondenterna hävdar också. Både 
att kunna vara flexibel när det gäller förändrade arbetsuppgifter och förändringar i 
arbetsgruppers struktur.      
 
Det finns en betydande skillnad i Carins och de arbetssökandes uppfattning angående 
att inneha ett flexibelt arbetssätt. Carin menar att det handlar om att kunna anpassa 
arbetstempo och arbetsuppgifter utifrån vad en situation kräver. De arbetssökande säger 
inget om arbetstempo, men belyser istället arbetstider som en viktig del i att vara 
flexibel. En likhet mellan resonemangen är att båda parterna menar att det handlar om 
att kunna utföra olika arbetsuppgifter på ett situationsanpassat sätt. Dessutom förs det 
fram, av de arbetssökande, att det är av betydelse att vara anpassningsbar, öppen för 
förändringar och nya sätt att tänka. De arbetssökandes uppfattningar är här bredare än 
Carins då respondenterna inte enbart ser till arbetstempo och förmåga att utföra 
olikartade arbetsuppgifter. Vår tolkning är att de även tar med kreativitet och 
anpassningsbarhet under begreppet, eftersom det handlar om att kunna anpassa sig till 
olika situationer och vara nytänkande.  
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4.2.3.9. Administrativ förmåga 
Med administrativ förmåga menar Carin att det är viktigt att kunna hålla ordning och 
reda, eftersom det påverkar verksamheten. Hon hävdar att det är viktigt ”att hålla något 
slags tempo, takt och ordning i jobbet, för det påverkar andra om vi inte sköter den 
biten”. Kontentan av den teoretiska betydelsen enligt Nationalencyklopedin (www2) är 
att en person som besitter egenskapen ska ha lätt för att se samband mellan delarna i en 
helhet. Organisationsmässigt tolkar vi det som att det är viktigt att kunna se arbetet i sin 
rätta kontext samt att vara ordningsam och organiserad. Carin menar, i likhet med vårt 
och den teoretiska referensramens resonemang, att det är av betydelse att hålla ordning 
på sitt arbete, eftersom det alltid påverkar andra människor.  
 
De arbetssökande respondenterna hävdar att en administrativ förmåga handlar om att 
hålla ordning, vara noggrann och kunna strukturera och organisera sitt arbete. Ytterligare 
en åsikt var att det handlar om att kunna arbeta med papper och att vara duktig på att 
förmedla budskap så att andra förstår. I förhållande till teorin kring att besitta 
administrativ förmåga ser vi att det finns en skillnad mellan uppfattningarna. Teorier 
framhåller att det handlar om att kunna relatera delar till en fungerande helhet 
(Nationalencyklopedin, www2), medan de arbetssökande respondenterna menar att 
ordningsamhet är ett sätt att förklara egenskapen på.  
 
När vi jämför Carins och de arbetssökandes uppfattningar ser vi att det finns en likhet, 
vilken är att båda parterna menar att det gäller att hålla ordning och reda i sitt arbete. De 
arbetssökande lade ytterligare betydelser bakom begreppet vilka var att vara noggrann, 
kunna strukturera och organisera sitt arbete och att vara duktig på att förmedla budskap.  
 

4.2.3.10. Förmåga att arbeta självständigt 
Vidare efterfrågas egenskapen att kunna arbeta självständigt för tjänsten som 
förhandlingssekreterare. Med den egenskapen avser Carin: 
 

När man får uppdrag så ska man våga ta tag i det och jobba 
själv med det. […] i stort sett så vet man vad man har för 
uppgift och jobbar med det.  
 

Den teoretiska förklaringen som vi har redogjort för säger att en självständig person ska 
kunna fungera utan att behöva rätta sig efter andra samt är oberoende och har möjlighet 
att agera hur han eller hon vill. Carins tolkning handlar om att personen i fråga ska våga 
handla på egen hand och kunna arbeta ensam då många arbetsuppgifter kräver det.  
 
De arbetssökande respondenterna uppfattar förmågan att kunna arbeta självständigt på 
följande sätt:  
 

Då kan man fatta egna beslut och man vågar fatta egna beslut 
[…] man måste nog vara ganska informationssökande som 
person tror jag, och försöker ta reda på saker på egen hand, så 
att man inte blir beroende av andra. Att man motiverar sig 
själv också, tror jag är en viktig del. Att man sätter upp att det 
här är mitt mål och så gör man det.  
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Det här sättet att se på en persons självständighet stämmer delvis överens med den 
teoretiska definitionen. Självständighet handlar om att besitta en benägenhet att kunna 
fungera på egen hand, vilket både teorin (Nationalencyklopedin, www1) och 
respondenterna hävdar. En sak som dock utgör en skillnad är motivationsaspekten. Den 
kvinnliga respondenten som citeras ovan menar alltså att, vid självständigt arbete, kunna 
motivera sig själv till att göra så bra insatser som möjligt. Likaså är aspekten kring att 
sätta upp mål för sig själv en form av motivation. Vi tror att motivation är en betydande 
del när det gäller arbete på egen hand. Att fatta självständiga beslut anser vi handlar om 
att våga lita på sig själv i alla situationer. Sammanfattningsvis kan vi utläsa, både från 
teori och empiri, att självständighet handlar om att klara sig själv utan att behöva be om 
råd och hjälp hela tiden.  
 
När det gäller att kunna arbeta självständigt hävdar både Carin och de arbetssökande att 
personen i fråga ska kunna ta tag i sina arbetsuppgifter och arbeta ensam samt att våga 
fatta egna beslut och vara oberoende. Utöver det hävdar de arbetssökande att det även är 
av betydelse att vara informationssökande för att kunna bli oberoende i arbetet och även 
kunna motivera sig själv utan extern inblandning.  
 

4.2.3.11. Förmåga att arbeta i grupp 
Den personliga egenskapen att kunna arbeta i grupp kopplade vi samman med den 
sociala kompetensen. Kopplingen gjorde vi genom att social kompetens har en 
gruppaspekt som går ut på att ha förmågan att passa in och anpassas i en grupp 
(Persson, 2003:18ff). Carin hävdar att det är viktigt att kunna fungera bra i en 
arbetsgrupp för att arbetet ibland kräver det och det är således nödvändigt för att klara 
av de dagliga sysslorna. Hon menar: 
 

Sedan måste ju vi konsultera varandra ibland för att man inte 
fixar det eller att man måste ha något bollplank […] sedan är 
det ju vissa saker, då måste vi vara flera i vår avdelning som 
jobbar. Vi håller på mycket med uppföljning av system, så då 
samarbetar vi inom personalstaben, som har uppföljningen 
som huvudansvar. 

 
De arbetssökande respondenterna hävdar att förmåga att arbeta i grupp handlar om att 
kunna samarbeta och vara samarbetsvillig. En respondent säger: 
 

Har med samarbetsförmåga att göra. Ska kunna samarbeta 
med andra. Delar med sig av sig egen kompetens och sådana 
saker. Att man ska se mer att summan av delarna blir större än 
var och en kan prestera för sig. 

 
Även när det gäller de arbetssökandes uppfattningar drog vi paralleller till den sociala 
kompetensen, eftersom det handlar om att fungera ihop med andra människor. Arbete i 
grupp och att besitta en god förmåga till samarbete är två komponenter som är nära 
relaterade till varandra; det är följaktligen möjligt att likställa begreppen med social 
kompetens. Vi ser därför att respondenternas svar stöds av teorin. 
 
Gällande den här personliga egenskapen ser vi en likhet mellan resonemangen hos 
arbetsgivaren och de arbetssökande. Båda parterna menar att det handlar om 
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situationsanpassat samarbete. Även här är de arbetssökandes uppfattningar bredare än 
arbetsgivarens, då de lägger fler betydelser bakom egenskapen.  
 

4.3. Kategorikoppling 
Utifrån ovanstående redogörelse för de personliga egenskaperna samt när vi 
genomförde den axiala kodningen av det insamlade empiriska materialet, såg vi 
samband mellan många av egenskaperna. De här sambanden tror vi kan bidra till den 
bredare tolkningen som de arbetssökande respondenterna formulerar än den som 
arbetsgivarna redogör för. Vi kommer därför att redogöra för vår tolkning och analys av 
det empiriska materialet rörande de personliga egenskaperna och vilka samband vi ser. 
Följande resonemang kommer att tydliggöra besvarandet av vår fjärde frågeställning.  
 
I denna analysdel syns det tydligt att de begrepp som finns i de båda platsannonserna 
har många samband mellan sig. Sambanden återfinns både mellan egenskaperna i de 
enskilda annonserna och vid en jämförelse av begreppen i de båda annonserna, vilket 
illustreras av figur 4. Anledningen till att vi har påvisat sambanden är att vi ser 
svårigheter i att klart urskilja de olika egenskaperna, speciellt när vi även ser kopplingar 
mellan begreppen i de olika annonserna. Det indikerar att det finns en variation och 
bredd i egenskaperna. Det är således svårt att definiera begreppen på ett enhetligt sätt. 
Mot bakgrund av det resonemanget hävdar vi att arbetsgivarnas och de arbetssökande 
respondenternas tolkningar och uppfattningar skiljer sig åt, till viss del, eftersom ett 
tolkningsproblem uppstår. För att återknyta till vår teoretiska referensram och även till 
vår tredje frågeställning hävdar vi att det är i de här tolkningsproblemen som 
störningarna i kommunikationen påträffas, enligt Shannon och Weaver (Fiske, 
2001:19f). Sambanden mellan de personliga egenskaperna gör budskapet i 
platsannonserna svårare att tolka på ett korrekt sätt.  
 
För att förtydliga vårt kommande resonemang har vi valt att redovisa den modell vi 
konstruerade för att se sambanden. För att dessutom skapa struktur i redovisningen 
kommer ordningsföljden att vara densamma som i avsnittet 4.2.3. Tolkning av 
egenskaper. Vi har även valt att redogöra för egenskaperna under rubriker som rymmer 
tre egenskaper i varje, med avsikten att resonemanget ska bli lättare att följa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det privata bolaget  Den offentliga organisationen 
 
 
SJÄLVSTÄNDIG   UTÅTRIKTAD 
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STRUKTURERAD   RELATIONSSKAPANDE 
 
 
 
 
INITIATIVFÖRMÅGA   FLEXIBELT ARBETSSÄTT 
 
 
 
 
SOCIAL    ADMINISTRATIV FÖRMÅGA 
 
 
 
 
SAMARBETSFÖRMÅGA  ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT 
 
 
 
 
ANSVARSTAGANDE   ARBETA I GRUPP 
 
 
Figur 4. Analysmodell utifrån det empiriska materialet.  
 

4.3.1. Självständig, strukturerad och initiativförmåga 
Den första personliga egenskapen är självständig och utifrån våra respondenters 
uppfattningar kring det ser vi ett samband med egenskapen att kunna arbeta 
självständigt. Detta i och med att båda egenskaperna handlar om att kunna arbeta 
ensam, vara oberoende i arbetet och kunna sköta arbetsuppgifter på egen hand. När det 
sedan gäller egenskapen strukturerad ser vi samband med att ha administrativ förmåga, 
med anledning av att det handlar om att kunna lägga upp och planera arbetet samt ha 
ordningssinne. Ett annat samband med att vara strukturerad är att vara ansvarstagande. 
Inom båda egenskaperna menar respondenterna att det handlar om att arbetsgivaren 
känner tillit till arbetstagaren. Vår tolkning av sambandet är att om en arbetstagare är 
både strukturerad och ansvarstagande generar det att arbetsgivaren har ett högre 
förtroende för arbetstagaren. Nästa personliga egenskap är initiativförmåga, vilken 
respondenterna kopplar samman med både att vara självständig och strukturerad. 
Kopplingen från initiativförmåga till att vara självständig handlar om att kunna ta 
självständiga initiativ och därigenom fungera autonomt i arbetet. När det gäller 
kopplingen från initiativförmåga till strukturerad handlar det om att veta vad som 
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behöver utföras på arbetsplatsen. Det handlar om följdreaktioner, det vill säga, för att ta 
ett initiativ till att utföra en arbetsuppgift är det av betydelse att veta vilken uppgift det 
är nödvändigt att utföra.  
 

4.3.2. Social, samarbetsförmåga och ansvarstagande 
Nästkommande personliga egenskap är social, vilken är en mångfasetterad egenskap 
som inrymmer många olika uppfattningar. Det första sambandet vi ser utifrån 
respondenternas svar är med egenskaperna utåtriktad och relationsskapande. 
Kopplingen utgörs av att alla tre egenskaperna handlar om att kunna ta kontakt och 
prata med olika människor. Vidare finns ett samband mellan social och att ha 
samarbetsförmåga samt att kunna arbeta i grupp. Här rör det sig om att ha förmåga att 
anpassa sig till andra individer. När det sedan gäller egenskapen samarbetsförmåga 
finner vi kopplingar till social, relationsskapande och förmåga att arbeta i grupp. 
Anknytningen mellan samarbetsförmåga och social har i det här sammanhanget 
innebörden att kunna prata med kollegor. Gällande kopplingen till relationsskapande 
handlar det om att fungera i relationer med andra. Sambandet med att kunna arbeta i 
grupp är att individen har förmågan att konsultera med andra. Från den personliga 
egenskapen ansvarstagande gjordes kopplingar till att vara strukturerad. Kopplingen 
gjordes med anledning av att en person som är ansvarstagande inte slarvar i sitt arbete 
och blir därigenom strukturerad. 
 

4.3.3. Utåtriktad, relationsskapande och flexibelt arbetssätt 
Egenskapen att vara utåtriktad kopplar respondenterna både till att vara social och 
relationsskapande. Kopplingen till social är synlig genom att individen är 
kontaktsökande och har kommunikationsförmåga. Angående sambandet mellan 
utåtriktad och relationsskapande ser vi ett ömsesidigt beroendeförhållande, då det rör 
sig om att en individ är kontaktsökande och tycker om att möta andra människor samt är 
kommunikativ. Egenskapen att vara relationsskapande hör, enligt respondenterna, även 
samman med att vara social genom att det handlar om att vara kontaktsökande och att 
kunna fungera i relation till andra. Att ha ett flexibelt arbetssätt däremot 
sammankopplas med att ha initiativförmåga, genom att en person som arbetar på ett 
flexibelt sätt är nytänkande och hittar på egna lösningar på problem.  
 

4.3.4. Administrativ förmåga, arbeta själständigt och i grupp 
Kopplingar syns vidare mellan att ha administrativ förmåga och att vara strukturerad 
och utåtriktad. Förbindelsen med att vara strukturerad har att göra med att personen är 
noggrann och har ordning och reda samt kan planera sitt arbete. Likheten med att vara 
utåtriktad finns i förmågan att kunna förmedla budskap till andra människor. En annan 
personlig egenskap är emellertid att kunna arbeta självständigt. Den förmågan är 
förenlig med att vara självständig, att ha initiativförmåga samt att vara ansvarstagande. 
Egenskapen överrensstämmer med självständighet genom att, som nämnts ovan, kunna 
arbeta ensam, att vara oberoende i arbetet och slutligen att kunna sköta 
arbetsuppgifterna på egen hand. Att det finns en koppling till initiativförmåga handlar 
om att personen vågar ta tag i saker på egen hand. Förmågan att vara ansvarstagande 
kopplas till att arbeta självständigt genom att individen kan motivera sig själv och följer 
sina egna uppsatta mål. Slutligen har egenskapen att arbeta i grupp, koppling till både 
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att vara social och ha samarbetsförmåga. Att förmågan är förenlig med det förstnämnda 
begreppet syns genom att även det handlar om att kunna fungera tillsammans med andra 
människor. Att arbeta i grupp har att göra med samarbetsförmåga åskådliggörs genom 
att de båda egenskaperna handlar om att smälta in och arbeta i grupp.  
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5. Slutsats och diskussion 
Utifrån resultat och analys, som vi redogjort för i föregående avsnitt, kan vi dra 
slutsatser. Nedan kommer vi att konstatera olika slutsatser samt knyta samman det med 
syftet och frågeställningarna, för att på så sätt ge en helhetsbild av vår studie. Vi 
kommer dessutom att föra en genomgripande diskussion samt föra fram kritik och 
sådant som vi hade kunnat göra annorlunda i studien.  
 
Den här uppsatsen har behandlat tolkningar angående personliga egenskaper i 
platsannonser, vilket också var syftet med studien. Uppfattningarna vi har undersökt 
kom från två olika perspektiv, arbetsgivaren som har utformat platsannonsen och 
arbetssökande som har läst samma annons. De fyra frågeställningarna som studien 
bygger på kommer vi att diskutera samt dra slutsatser kring nedan.   
 
Den första frågeställningen ämnar ge svar på vilka konsekvenser 
kommunikationskanalen och envägskommunikationen får för hur budskapet når fram 
och tolkas av mottagaren. Vårt resonemang kring frågeställningen grundar sig alltså på 
de två sätten att förmedla ett budskap på vilka är; genom vilken kanal, det vill säga 
exempelvis Internet eller media, en platsannons kommuniceras och dels att 
platsannonsering är en envägskommunikation. Det vi har kommit fram till utifrån 
aspekterna och svaren som respondenterna gav är att kommunikationen har betydelse 
för hur budskapets uppfattas. Gällande kommunikationskanalen kom vi fram till, utifrån 
det empiriska materialet, att arbetsgivarna tar aspekten i beaktning. Ett exempel på det 
är att Beatrice sökte en ung person med datavana och valde därför att publicera 
platsannonsen på Internet för att nå ut till den önskade målgruppen. Att en platsannons 
förmedlas genom envägskommunikation innebär att arbetsgivaren är överordnad den 
arbetssökande och därför är den önskvärda effekten för arbetsgivaren inte alltid den 
effekt som uppnås; då en dialog mellan arbetsgivaren och den arbetssökande oftast inte 
uppstår. Här kan ett glapp i kommunikationen uppstå när tolkningen av platsannonsen 
som förmedlas genom en envägskommunikation sker utifrån den arbetssökandes egna 
preferenser och kontextuella förhållanden. Det här resonemanget kopplar vi till att 
arbetsgivaren även utformar annonsen utifrån kontexten på arbetsplatsen. Den 
arbetssökande befinner sig inte i samma kontext och därför kan tolkningsproblem 
uppstå. Vi anser vidare att det inte är konstigt att de arbetssökandes tolkningar av de 
personliga egenskaperna är bredare då vi vill hävda att egenskaperna i annonserna är 
allmängiltiga. Rent språkligt består de personliga egenskaperna i de studerade 
platsannonserna inte av några facktermer eller svåra och krångliga ord. Vi anser att de 
flesta individer känner igen och har någon form av uppfattning om egenskaperna, i och 
med att de idag återkommande används i platsannonser. För de arbetssökande 
respondenterna vi intervjuade var inte avsikten att söka tjänsterna som utannonserades i 
de platsannonser vi hade valt. Trots det hade samtliga respondenter någon form av åsikt 
kring de personliga egenskaperna. Här vill vi, å ena sidan, föra fram en nackdel med 
envägskommunikationen och användandet av de språkliga egenskaperna då 
arbetsgivaren aldrig kan försäkra sig om att ”rätt person” söker tjänsten. Detta med 
anledning av att i det initiala skedet, det vill säga platsannonseringen, förekommer 
oftast ingen dialog mellan arbetsgivaren och den som söker tjänsten. Men å andra sidan 
kan den breda språkliga utformningen och även envägskommunikationen vara positiv, 
eftersom arbetsgivaren får en bred urvalsgrupp då tolkningar av annonsen kan se olika 
ut.  
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Vår andra frågeställning handlar om hur de personliga egenskaperna i platsannonserna 
tolkas av arbetsgivare respektive de arbetssökande respondenterna. Slutsatsen utifrån 
den frågan är att de arbetssökande lägger en bredare betydelse bakom begreppen än vad 
arbetsgivarna gör. Vi hävdar att det beror på att arbetsgivaren har en klar inblick i vilken 
sorts person det är önskvärt att rekrytera till den lediga tjänsten, medan de 
arbetssökande inte har den bakgrundsinformationen. Arbetsgivaren befinner sig 
följaktligen i en annan informationsbaserad kontext än de arbetssökande. Slutsatsen vi 
drar kring det är att uppfattningarna handlar om att tolkningar görs utifrån ett 
hermeneutiskt synsätt där kontextuella faktorer så som exempelvis livssituation, 
förförståelse och bakgrundsinformation har betydelse för tolkningen. Vi menar alltså att 
en individ uppfattar saker olika beroende på i vilken omgivning och vilket sammanhang 
personen befinner sig i. När det gäller den här frågeställningen anser vi att det hade varit 
intressant att se till de arbetssökande respondenterna individuellt för att på så sätt ha 
möjlighet att jämföra de arbetssökande med arbetsgivaren utifrån fler variabler. 
Exempel på variabler som kunde ha varit aktuella vid en sådan jämförelse är kön, ålder, 
utbildning och arbetslivserfarenhet. Det här är något som vi hade kunnat göra 
annorlunda i vår studie, men det hade då krävts ett större antal arbetssökande 
respondenter och således även en mer omfattande studie.     
 
Vi kopplar ovanstående tankegång angående respondenternas begreppsuppfattningar till 
vår tredje frågeställning. Den gick ut på att undersöka om det finns skillnader mellan 
arbetsgivarnas och de arbetssökandes tolkningar angående de personliga 
egenskaperna. Det vi har kommit fram till är att det finns skillnader mellan 
uppfattningarna, men inte på det sätt vi trodde innan studien genomfördes. Vår initiala 
hypotes var att det skulle finnas klara missförstånd mellan arbetsgivarens och de 
arbetssökandes uppfattningar kring egenskaperna. Det har istället visat sig att skillnader 
föreligger men istället genom att de arbetssökande respondenterna tolkade egenskaperna 
på ett bredare sätt än arbetsgivarna. De bredare definitionerna ger upphov till att det 
finns fler betydelser att relatera till, vilket kan medföra att det ändå uppstår ett glapp och 
en skillnad mellan uppfattningarna. Detta blir ett tolkningsproblem i den mån att det 
ändå är svårt för arbetssökande att helt riktigt tolka innebörden i de personliga 
egenskaperna. Det blir på så sätt upp till den arbetssökande att bevisa att den lägger 
samma innebörd bakom begreppen som arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan på så sätt 
försäkra sig om att den arbetssökande passar för tjänsten. En nackdel med det är dock 
att den arbetssökande egentligen kan lägga samma innebörd bakom de personliga 
egenskaperna, men i och med att begreppen är så breda kan han eller hon även lägga 
annat bakom. Därigenom kan arbetsgivaren uppfatta att den arbetssökandes uppfattning 
inte överrensstämmer med vad arbetsgivaren tolkar in i begreppen. Risken kan då bli, 
enligt oss, att en bra kandidat för tjänsten sållas bort. Vi anser alltså att det ändå uppstår 
störningar i kommunikationen då den ena parten, de arbetssökande, har en vidgad 
uppfattning om egenskaperna och kan därför välja den definition som passar dem i 
förhållande till tjänsten som utlyses.  
 
Vår fjärde frågeställning har för avsikt att granska om det finns några samband mellan 
de olika personliga egenskaperna utifrån respondenternas tolkningar. Här har vi 
kommit fram till att det finns en svårighet i att helt skilja många av begreppen från 
varandra och eftersom det finns tydliga samband är det svårt att definiera egenskaperna 
på ett enhetligt sätt. Slutsatsen är att på grund av att samband existerar finns variation i 
tolkningarna, vilket genererar tolkningsproblem.  



 42

 
Utifrån analysen av det empiriska materialet och med koppling till studiens syfte och 
frågeställningar drar vi en övergripande slutsats. Slutsatsen är att det finns en form av 
tolkningsproblem mellan vad arbetsgivaren menar med de personliga egenskaperna och 
de arbetssökandes uppfattningar. Beatrices och Carins uppfattningar innefattas av de 
arbetssökandes tolkning men glappet uppstår i och med att de arbetssökande som grupp 
har lagt fler ord bakom begreppen än de som konstruerat annonserna. Det medför att de 
arbetssökande har ett större urval av ord att välja på, vilket kan få konsekvensen att de 
arbetssökande väljer ett ord för att identifiera begreppen som helt strider mot Beatrices 
och Carins definitioner. Då anser vi att ett glapp uppstår i tolkningarna. 
 
Efter genomförd studie kan vi konstatera att det är möjligt att framföra en del kritik mot 
användandet av personliga egenskaper i platsannonser. Vi hävdar det med anledning av 
att vi har märkt att vissa personliga egenskaper är likvärdiga i många platsannonser. En 
kritisk ståndpunkt vi vill framföra grundar sig på vår övergripande slutsats med den här 
studien. Här menar vi att eftersom det finns ett glapp mellan arbetsgivarens och de 
arbetssökandes uppfattningar är det uppenbarligen svårdefinierade och mångtydiga 
begrepp. Vi vill dessutom hävda att många av de personliga egenskaperna är 
motsägelsefulla då exempelvis Beatrice efterfrågar både fysisk självständighet och 
gruppanpassad social kompetens i samma annons. Vi vill framföra att vi inte anser att 
det är irrelevant att ha med personliga egenskaper i platsannonser. Naturligtvis är det av 
vikt att använda personliga egenskaper i platsannonser, eftersom det är av betydelse att 
locka ”rätt person” till den lediga tjänsten. Men vi vill hävda att det kan vara angeläget 
att utveckla begreppen redan i platsannonsen. På så sätt skulle missförstånd uppstå i 
mindre grad.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide, platsannonsens utformare 
 
 
Bakgrund: 

• Ålder 
• Kön 
• Utbildning  
• Tidigare arbetslivserfarenheter 

 
Arbetsroll: 

1. Berätta kort om dig själv? Din roll inom företaget, arbetsuppgifter osv.? 
2. Hur länge har du varit anställd?  

 
Rekrytering och platsannonsering: 

3. I vilken utsträckning är du delaktig i rekryteringsprocessen?  
4. Hur går utformningen av en platsannons till? Hur ser processen ut? 
5. Vilka aspekter är viktiga att ta i beaktning vid utformandet av en platsannons? 
6. Har företaget några, i förväg planerade, riktlinjer för hur platsannonsen ska 

utformas? Hur ser de riktlinjerna ut i så fall? (Strategisk kommunikation, 
planerad kommunikation i en verksamhetsplan) 

7. Ser utformningen av platsannonser, rent språkligt, likadan ut överlag? Varför 
tror du att utformningen ser ut så?   

8. Anpassas språket i förhållande till vem man vill ska söka tjänsten? Varför? 
Varför inte?  

9. Är det vanligt att en platsannons innehåller högre krav, gällande de personliga 
egenskaperna, än vad tjänsten egentligen kräver? (Realistiska krav) 

10. Målar man som arbetsgivare upp en idealbild av hur arbetstagaren ska se ut?  
11. Anser du att det finns en sorts tidsmässig trend när det gäller användandet av ord 

och uttryck i platsannonser? 
12. Hur viktig tror du kommunikationskanalen, det vill säga var platsannonsen 

publiceras, är när det gäller hur den uppfattas av läsaren? 
13. Tycker du att platsannonseringen fungerar som marknadsföring för företaget? 

 
14. Vad innebär de här personliga egenskaperna, som fanns med i platsannonsen, för 

dig? Vilka tankar har du kring dem? 
Att vara: 
-  
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

15. Varför tror du att du har definierat begreppen så? 
16. Hur kommer ni fram till vilka personliga egenskaper en viss tjänst kräver? 
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17. På vilket sätt utvärderas en genomförd rekrytering? 
 
Matchning: 

18. Tror du att det finns en skillnad mellan det egentliga syftet med platsannonsen 
och hur den uppfattas av läsaren? 

19. Händer det att den arbetssökandes uppfattning är helt felaktig, i jämförelse med 
vad ni egentligen menade med platsannonsen? Hur visar sig sådana brister i 
kommunikationen? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, arbetssökande 
 
 
Bakgrund:  

• Ålder 
• Kön 
• Utbildning  
• Tidigare arbetslivserfarenheter 

 
 
Platsannonsen:  

1. Vilka tankar väcker platsannonsen hos dig? 
 
2. Hur tyckte du att platsannonsen var utformad rent språkligt? (Lätt eller svår att 

förstå? Krävdes fackkompetens?)     
 

3. Vad innebär de här personliga egenskaperna, som fanns med i platsannonsen, för 
dig? Vilka tankar har du kring dem? 

Att vara: 
-  
-  
-  
-  
- 
- 

 
4. Varför tror du att du har definierat begreppen så? 
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