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Förord 

 

 

 
Ett stort tack till samtliga som gjort det möjligt att genomföra denna studie. Tack till de 
anställda på den undersökta kommunen som tagit sig tid att bistå med material och 
information.  
 
Vi vill tacka vår handledare Henrietta Huzell för inspiration och god handledning. Tack 
även till Lars Ivarsson och Birgitta Eriksson för hjälpen med statistikprogrammet SPSS. 
Tack vare er kunde vi snabbare gå vidare till nästa steg i uppsatsen. 
 
Sist men inte minst vill vi visa vår uppskattning till våra nära och kära för allt stöd och 
den uppmuntran som ni gett oss under processens gång. 
 
 
Karlstad Universitet, maj 2008. 
Madelen Olsson & Anna Persson 
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Sammanfattning 
 

 

Det eftersöks ständigt nya medarbetare på arbetsmarknaden. En vanlig metod för 
organisationer att finna dessa individer är att publicera platsannonser. Detta är en 
kvantitativ studie med inslag av kvalitativ metod som syftar till att studera hur en 
kommun använder sig av kompetens- och kvalifikationsbegreppen i platsannonser. I 
denna undersökning riktar kompetens in sig på individers egenskaper, medan 
kvalifikationer fokuserar mer på arbetet och dess uppgifter. I vår studie har vi fått 
möjlighet att ta del av en värmländsk kommuns samtliga platsannonser från år 2007. 
Dessa har vi studerat och analyserat för att skapa en bild av förekomsten av dess 
kompetenser och kvalifikationer.  
 

Samtliga platsannonser har kodats och bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Resultatet 
redovisas genom både text och tabeller för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren. 
Studien visar på att kvalifikationer och kompetenser efterfrågas i olika stor grad 
beroende på vilket yrke som ska tillsättas, samt vilken funktion denna verkar inom. Det 
visade sig också att platsannonserna i kommunen präglas av ett kvalifikationsperspektiv, 
där Personlig kunskap, det vill säga erfarenheter, kunskaper och utbildning, är vanligast 
förekommande. 

 

Nyckelord: Kvalifikation, kompetens, platsannons, yrkesområde, verksamhetsfunktion, 
rekrytering
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Abstract 

 
 

There is a constant demand for employees on the labour market. A common method for 
organizations to find these individuals is to publish advertisements. This is a quantitative 
study with a qualitative complement. The purpose of this study is to examine the 
organizational use of the competence- and qualification terms in ads, where competens 
stands for the individual qualities and qualification stands for what’s needed to perform 
the job and its tasks. In our study, we have been given the opportunity to examine all of 
a municipality in Värmland’s ads from the year of 2007. We have studied and analyzed 
these, to create an image of the occurrence of competences and qualifications in the ads.  

 

The entire ads have been coded and processed in the statistic program SPSS. The result 
is accounted for in both text and tables to make it as lucid as possible for the reader. The 
study shows that qualifications and competences are demanded for in different extent, 
depending on what sort of profession and department within the municipality the ad is 
concerning. It was also shown that the ads from the municipality are characterized by a 
qualification perspective where Personal knowledge, which includes work experience, 
knowledge and education, was most frequently occurred. 

 

Keywords: Qualification, competence, ad, profession, department within organization, 
recruitment  
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1 Inledning 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens syfte och problemformulering samt dess 
avgränsningar. Vi ger också en redogörelse för bakgrunden till varför vi valde att fördjupa oss inom detta 
område. I slutet av kapitlet ges läsaren information kring dispositionen av uppsatsen, detta för att skapa 
så gynnsamma förutsättningar som möjligt för läsaren att hänga med i texten.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Då arbetsuppgifter hopar sig, om någon eventuellt har sagt upp sig eller blivit 
sjukskriven, kan en rekrytering behöva genomföras. Vid en väl planerad 
rekryteringsprocess görs en arbetsanalys och kravprofil, tjänsten annonseras ut, gallring 
av de sökande görs, och minst en av de sökande anställs1. Rekryteringsprocessen 
innefattar således en mängd olika steg som alla syftar till att rekrytera en så lämplig 
medarbetare till tjänsten som möjligt. Det är idag vanligt att arbetstagare någon eller 
några gånger under arbetslivet byter arbetsgivare eller anställning. Det finns olika 
bakomliggande faktorer till varför ett arbetsbyte genomförs. Det kan bland annat grunda 
sig på ett tvång, i form av uppsägning, eller på eget initiativ. Oavsett vilken anledning 
som ligger bakom förändringen måste den arbetssökande komma i kontakt med en ny 
tänkbar arbetsplats, antingen internt eller externt. I vissa fall blir individen erbjuden en 
ny tjänst och behöver således inte själv söka lediga arbeten, men i de flesta fall behöver 
individen själv ta kontakt med en organisation och anmäla intresse för en ledig tjänst. Ett 
vanligt sätt för en verksamhet att visa att de har en ledig tjänst är att utlysa en 
platsannons, alternativt muntligt få ut budskapet till potentiella arbetstagare. Ofta lägger 
organisationer stora resurser på urval – och rekryteringsprocesser, men glömmer 
emellanåt att tydliggöra verksamhetens behov2, det vill säga de anställdas kvalifikationer 
och kompetenser, vilka har en stor betydelse för verksamhetens resultat. 
 
Under de senaste åren har antalet undersökningar kring rekryteringsområdet ökat 
markant, men ökningen har inte enbart bidragit till nya positiva synvinklar, utan många 
forskare har bibehållit en relativt kritisk inställning. Trots det ökade intresset av att 
utvidga kunskapen kring rekryteringsområdet menar många forskare att allmänheten, 
trots ökade undersökningar, inte vet speciellt mycket om rekryteringsaktiviteter och dess 
effekter. Främsta anledningen till dessa åsikter är att tidigare studier anses ha varit allt för 
avgränsade, begränsade och bristfälliga i den teoretiska grunden3.  
 
Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på att ha kännedom om innebörden av 
kompetens- och kvalifikationsbegreppen. Arbetsgivaren kan tänkas ha större möjligheter 
att följa samhällets utveckling och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga då de vet vilka 
kompetenser och kvalifikationer personalen behöver. Det innebär även att de har 
kunskap om vilka förmågor som bör efterfrågas i platsannonsen, dels på grund av att 
                                                
1 Granberg, O. PAOU - Personaladministration och Organisationsutveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 
2003: 33 
2 Kahlke, E. & Schmidt, V. Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. 
Studentlitteratur: Lund 2002: 15ff 
3 Breaugh, J A & Starke, M. Research on Employee Recruitment: So Many Studies, So Many Remaining Questions. 
SAGE Publications. Journal of Management. 2000; 26; 405.  
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attrahera potentiella arbetstagare att söka den utlysta tjänsten och dels för att endast få 
sökanden som är behöriga. Genom att som arbetstagare eller arbetssökande förstå 
innebörden av kompetenser och kvalifikationer skapas gynnsammare förhållanden att 
hitta lämpliga tjänster, det vill säga att individen uppfyller de krav och förväntningar som 
arbetsgivaren ställer. Platsannonser beskriver vilka kompetenser och kvalifikationer som 
är aktuella på arbetsmarknaden. De kan motivera individer som inte uppfyller 
efterfrågade förmågor och egenskaper att vidareutveckla sig själva, exempelvis genom 
utbildning, för att på så sätt få högre grad av kompetenser och kvalifikationer.  
 
Vi tror att platsannonserna kan ha inverkan på hur omgivningen väljer att se på 
verksamheten, och organisationens anseende och rykte i sin tur kan påverka vilka 
individer som visar intresse för den utlysta tjänsten. För att tydliggöra vårt resonemang 
kommer vi här att exemplifiera. Om en verksamhet som har specialiserat sig på friskvård, 
exempelvis ett gym, publicerar en platsannons där foto av unga, vältränade individer 
framhävs tror vi att denna layout kan påverka vilka som väljer att söka tjänsten. Det är 
möjligt att det är, precis som på fotot, unga och vältränade individer som skickar in en 
ansökan, medan de som inte liknar eller känner samhörighet med detta foto kanske väljer 
att avstå att söka tjänsten eftersom de har skapat en bild av hur företagets anställda ska se 
ut. Det skulle lika gärna kunna vara formuleringen av kvalifikationerna eller 
kompetenserna i platsannonsen som den potentielle arbetssökande tolkar på ett visst 
sätt. 
 
Att studera kompetens- och kvalifikationskrav i platsannonser är intressant då både 
verksamhet och arbetssökande aktivt deltar. Det är även intressant med tanke på att 
arbete är en viktig del av människans liv. Arbete hjälper oss att överleva, ger oss goda 
förutsättningar att leva ett gott liv, det frambringar sociala relationer och hjälper oss fram 
i den personliga utvecklingen. Det har tidigare genomförts studier som riktat in sig på 
platsannonser4, dess betydelse5, platsannonsernas krav av personliga egenskaper6 samt 
hur rekryteringens effektivitet påverkas av platsannonser7. Det har även genomförts en 
avhandling, med fokus på rekryteringsbeslut8 samt en jämförande studie där syftet var att 
undersöka vilka egenskaper som arbetsgivare upplever som viktiga hos de sökande vid 
en rekrytering9, vilket kan förknippas med eftertraktad kompetens av arbetstagare. Det 
tycks dock inte ha gjorts någon studie med fokus på förekomsten av kompetens- och 
kvalifikationskrav i en kommuns platsannonser. Den kommun som ingår i vår studie är 
en relativt stor arbetsgivare, vilket kan tänkas ställa höga krav på dem som rekryterar 
eftersom de måste ha koll på vilka kompetenser och kvalifikationer som krävs i flera 
skilda yrkesområden. Varje platsannons och yrke kräver sina speciella kompetenser och 
kvalifikationer, vilket innebär att platsannonserna måste bearbetas med fokus på de 
specifika arbetsuppgifter som ska genomföras av den nyanställda arbetstagaren.  
 
 

                                                
4 Olsson, U-K. Uppsats. Vad står det egentligen?: En studie om användandet av ord och utryck i platsannonser. 
Karlstads Universitet. 2004: 167. 
5 Safferson, K & Arbabi, M. Uppsats. Vad betyder orden i en platsannons?: En kvalitativ studie av en platsannons. 
Karlstads Universitet. 2005: 1116. 
6 Gjelsnes, K & Lindqvist, S. Personliga egenskaper i platsannonser: - En jämförande studie mellan arbetsgivaren och 
arbetstagarens synsätt. Karlstads Universitet. 2006. 
7 Fridh, M & Nyström, T. Platsannons effektivitet vid rekrytering – En studie av framgångsfaktorer och störningar i 
kommunikationen mellan företag och sökande. Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 2004.  
8 Bolander, P. Anställningsbilder och rekryteringsbeslut. Handelshögskolan: Stockholm. 2002.  
9 Nilsson, S. Vem anställs? Vad arbetsgivarna anser är betydelsefullt hos de arbetssökande. C/D-uppsats. Luleå 
Tekniska Universitet. 2004: 11.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vi kommer i vår uppsats att studera platsannonser med fokus på kompetens- och 
kvalifikationskrav. Syftet är att undersöka vilka kompetenser och kvalifikationer som 
används i platsannonser, samt i vilken utsträckning dessa används. Vi vill studera vilka 
kompetens- och kvalifikationskrav som efterfrågas, samt om kraven ser annorlunda ut i 
olika yrkeskategorier och funktioner/avdelningar inom kommunen. För att kunna 
konkretisera har vi nedan ställt upp ett antal frågor: 

 

• Vilka kompetens- och kvalifikationsbegrepp är vanligt förekommande i 
platsannonser?  

• Skiljer sig kraven på kvalifikation och kompetens beroende på vilken yrkestitel 
det handlar om, eller vilken verksamhetsavdelning tjänster verkar inom? 

• Är platsannonser präglade av ett kompetens- eller kvalifikationsperspektiv? 
• Har platsannonser med olika tillträdesperioder skilda krav på kompetenser och 
kvalifikationer? 

 

1.3 Avgränsning  

Det är intressant att studera en kommuns annonsering med tanke på de många skilda 
yrkesgrupper som förekommer inom samma organisation. Vi kommer därför att studera 
de platsannonser en värmländsk kommun publicerade under år 2007. Den värmländska 
kommunen kommer att vara anonym i vår studie, och refereras till som ”kommunen”. 
Anledningen till att just denna kommun kom att ingå i vår studie är att det är en av 
Värmlands största kommuner samt att de är mitt i en utvecklingsprocess vad gäller 
rekrytering och framför allt platsannonsering. Vi hade vetskap om att platsannonser 
arkiveras inom denna kommun, vilket innebar möjligheter för oss att ta del av och 
studera en mängd aktuella platsannonser. Att valet föll på de platsannonser som 
publicerades år 2007 är att vi ville använda oss av så aktuell information som möjligt med 
ändå ha en avgränsad tidsperiod. Totalt rörde det sig om 103 olika platsannonser, vilket 
kändes som en hanterbar mängd med tanke på den tidsbegränsade period studien ska 
utföras på.  
 
Att genomföra denna studie på en kommun medför att vi får en bredd i vår 
undersökning som vi inte kunnat få om vi hade studerat en verksamhet i den privata 
sektorn, eftersom enskilda företag oftast riktar in sig mot en specifik bransch där 
liknande yrken innefattas. 
Vi har inte lagt vikt på att studera kompetens- och kvalifikationsbegreppens innebörd, 
utan enbart förekomsten av dessa, kan vi inte redogöra för vad arbetsgivaren, det vill 
säga kommunen, har haft för definition och syn på de begrepp som har använts i 
platsannonserna. 
 

1.3 Disposition   

Uppsatsen är indelad i fem olika kapitel, där det första är det kapitel vi presenterat ovan 
där information kring uppsatsen finns att inhämta. Här har vi bland annat framfört 
relevant information så som bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar. 
Nästkommande kapitel, Teorikapitlet, behandlar teser som är av betydelse för vår 
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arbetsprocess med denna uppsats. I det tredje kapitlet, Metodkapitlet, redogör vi för hur vi 
har gått tillväga genom hela processen. Här beskrivs allt från litteratursökning och 
tillvägagångssätt till genomförandet av analys och resultat. I nästföljande kapitel, Resultat 
och analys, redogör vi för de resultat och mönster vi ansett oss funnit i studien.  Slutligen 
kommer vi att föra en avslutande diskussion där vi reflekterar och återkopplar olika delar 
av arbetet. Längst bak i uppsatsen finns litteraturlista samt ett antal bilagor. 
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2 Teori
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för platsannonser, kvalifikation och kompetens ur olika 
teoretiska perspektiv. Vi kommer att börja med att resonera övergripande kring rekryteringsbegreppet 
med fokus på platsannonser, för att successivt övergå till att allt mer rikta in oss på diskussioner kring 
kvalifikations- och kompetensbegreppet.  

 

2.1 Arbetet inför platsannonsen  

Inom management- och personallitteratur brukar det ofta framhållas att rekryteringen är 
en process, inom vilken arbetsanalys kan ses som ett verktyg. I en arbetsanalys utformas 
det som ska ligga till grund för den kommande granskningen av de sökande. Det vill säga 
att verksamheten tar fram de specifika krav som ställs på det arbete som ska utföras av 
den nytillsatta medarbetaren10. Arbetsanalyser kan vara till stor hjälp då det handlar om 
att analysera arbetsuppgifters innehåll eller uppdelning samt om de eventuellt skulle 
behöva förändras. En genomarbetad arbetsanalys kan också påverka hur annonstexten 
utformas, så att texten återspeglar tjänstens innehåll, ramar och krav11. Med detta i  
åtanke då platsannonsen utformas skapas det möjlighet för organisationen att på ett 
konkret sätt framhäva vilka specifika krav och önskemål som ställs. Detta möjliggör 
också för organisationen att på ett tydligt sätt kunna förmedla vilka arbetsuppgifter som 
arbetet innefattar. Med hjälp av en arbetsanalys har verksamheter större möjligheter att 
sålla ut de mest lämpliga för just den utannonserade tjänsten. Arbetsanalysen hjälper 
också till att frambringa en stabil bas att utgå från i urvalsprocessen12.  
 
De begrepp som verksamheten väljer att använda sig av då de ska rekrytera och utforma 
en platsannons är en del av arbetsanalysen. När det gäller personbedömning är det av 
betydelse att den som rekryterar är väl medveten om vad det verkligen är verksamheten 
är i behov av13. För att personbedömningen ska stämma överens med de önskvärda 
egenskaper som den nyanställde bör ha, utformas en kravprofil, det vill säga en 
beskrivning av de personliga egenskaperna14. För att personbedömningen ska vara så 
givande som möjligt läggs fokus på den sökandes beteende, men även på det som ligger 
till grund för det - kompetensen15, vilket vanligtvis brukar efterfrågas redan i 
platsannonserna. 
 

                                                
10

 Kahlke, E. & Schmidt, V. Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. 
Studentlitteratur: Lund 2002: 51f 
11 Ibid: 58 
12 Ibid: 65 
13 Ibid: 52f 
14 Granberg, O. PAOU. Personaladministration och organisationsutveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 2003: 
319 
15 Kahlke, E. & Schmidt, V. Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. 
Studentlitteratur: Lund 2002: 52f 
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2.2 Platsannons  

Platsannonser är inte bara en plats för att annonsera ut lediga tjänster. Dagens Nyheter16, 
publicerade år 1998 Den mänskliga marknaden – tio frågor och tusen svar om platsannonsering. 
Boken ger tips och råd om hur processen med platsannonser bör genomföras. 
Författarna till boken menar att syftet med platsannonsering inte enbart är att finna 
lämpliga medarbetare, utan att det också är en utmärkt marknadsföringsstrategi, där 
organisationen får möjlighet att synliggöra sig för omgivningen17.  På liknande sätt menar 
Ryan, Gubern och Rodriguez18 att all marknadsföring går ut på att förmedla information. 
Till vem och vart informationen är riktad beror på vilket meddelande som ska framföras. 
Enligt Ryan, Gubern och Rodriguez faller valet av arbetsgivare på känslomässiga och 
personliga grunder. Anställda tenderar att välja sina arbetsgivare och arbetsplatser efter 
vad som passar dennes personlighet och värderingar. Detta kan vi koppla ihop med det 
vi skrev i bakgrunden om platsannonser som en form av marknadsföring, och att 
annonsen kan påverka samhällets syn på organisationen. 
 
En stor utmaning när det gällande annonsering i tryckta tidningar är att det är hård 
konkurrens om läsarnas uppmärksamhet. Oftast är det en mängd olika annonser som 
publiceras samtidigt på en begränsad del av tidningen, vilket medför att läsaren oftast 
enbart lägger märke till en bråkdel av annonserna. Därför är det av betydelse att ha en 
unik och tilldragande layout som fångar läsarens uppmärksamhet. Vanliga knep som 
används för att utmärka sig är att använda sig av foto eller bilder, exempelvis på anställda 
eller företagslogotypen. Då det gäller utformningen av annonsen är det givetvis 
nödvändigt att informera om vilken typ av arbete det handlar om, vilka kvalifikationer 
som eftersöks samt hur tjänsten kan sökas19.  

 

2.3 Kvalifikation och kompetens  

Förändringar i omvärlden ställer krav på att organisationer vidareutvecklas, främst då det 
gäller anställdas utbildning, erfarenhet och kompetens. Detta innebär även att kraven på 
arbetsgivare höjs eftersom denne ansvarar för utvecklingen20. Det kan dock många 
gånger vara svårt att skilja på begreppen kvalifikation och kompetens. Men med tanke på 
utvecklingskraven kan det vara av stor vikt att ha kunskap om skillnaderna. Holmer och 
Karlsson21 menar att kompetensbegreppet fokuserar på individen medan 
kvalifikationsbegreppet till större del inriktas på arbetet. Författarna menar att 
kompetensbegreppet kan ses som mer generellt i relation till kvalifikationen. Men det är 
inte bara kompetens och kvalifikation som har olika betydelser, de enskilda begreppen 
har även olika betydelser i olika länder. Exempelvis handlar kvalifikationsbegreppet i 
Tyskland om arbete och arbetskrav, medan samma term i England förknippas med 

                                                
16 Dagens Nyheter. Den mänskliga marknaden. DN: Stockholm. 1998 
17 Ibid.: 6 
18

 Ryan, G. Gubern, M & Rodriguez, I. Recruitment Advertising – The marketing-Human Resource Interface. 
IAER: MAY VOL. 6. NO. 2. 2000: 355ff 
19 Ibid.: 359.  
20 SOU 1997:40. Unga & arbete. Delbetänkande från ungdomspolitiska kommittén. Fritzes Offentliga 
Publikationer: Stockholm. 1997: 23 
21 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultförlaget AB: Uppsala. 1991: 10f. 
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studier och skolresultat. Här kan man se att båda begreppen är svårtolkade, eftersom de 
kan innebära olika avsikter.  
 
Som arbetsgivare och utformare av en platsannons finns ett ansvar att efterfråga 
relevanta och lämpliga kompetenser och kvalifikationer. Det är lätt att sätta upp allt för 
höga krav på de sökande, vilket bidrar till att tjänsten lätt bli överkvalificerad. Om högre 
kompetenser och kvalifikationer efterfrågas i platsannonseringen än vad faktiskt behövs i 
det dagliga arbetet, kan arbetstagaren uppleva besvikelse över de arbetskrav som 
framställdes. Detta eftersom individen inte får utrymme att använda de kompetenser och 
kvalifikationer som önskades. Det kan leda till att arbetstagaren får en känsla av 
begränsad arbetstillfredsställelse och så småningom väljer att lämna organisationen. Det 
är dock inte bara arbetstagaren som kan bli besviken när för höga krav ställs på de 
sökande, utan även arbetsgivaren kan ha allt för höga förväntningar. Dessa förväntningar 
tyder på att arbetsgivaren kan ha saknat förståelse och kunskap om vad 
arbetsuppgifterna kräver, eller övervärderat tjänst och organisation22. I ovanstående 
stycken kan det ses några exempel på varför det är betydelsefullt att ha kunskap om 
kompetenser och kvalifikationer. 
 
Westwood23 har tagit fram en lista över vilka kvalifikationer och kompetenser som gör en 
individ anställningsbar. Totalt består denna lista av sju punkter som handlar om 
individuella egenskaper. Vi kommer här redovisa listan i punktform: 
 

• Matchande värderingar och attityder till den aktuella tjänsten. Vilja att lära sig 
samt att använda den nya kunskapen. Att förbättra och ta tillvara på 
förändringar. 

• Basiska kunskaper, såsom läs- och språkkunnigheter samt räknekunskaper.  
• Nödvändiga kompetenser och kvalifikationer för den aktuella tjänsten, för att 
kunna utföra arbetsuppgifterna. 

• Sådana kompetenser och kvalifikationer som efterfrågas allt mer i arbetslivet, så 
som modernt språk samt att vara kundorienterad och serviceinriktad. 

• Uppdaterad och allmänbildad. 
• Ha aktuella kunskaper kring yrkesområdet. 
• Förmåga att hantera och påverka sin egen karriär.  

 
Med utgångspunkt i den teori vi använt oss av i detta kapitel har det visat sig att 
begreppen kompetens och kvalifikation, trots att de många gånger i vardagligt tal 
betraktas som jämlika, har olika betydelser. Kompetensbegreppet riktar till större del in 
sig på personliga egenskaper, medan kvalifikationsbegreppet fokuserar mer på själva 
arbetet och dess uppgifter. I de allra flesta platsannonser finns krav eller önskvärda 
kompetenser och/eller kvalifikationer dokumenterade. För att ytterliggare utveckla 
innebörden av kvalifikationer och kompetenser kommer vi här nedan ge en redogörelse 
för begreppens innebörd.  
 

                                                
22 Hallinder, H-O. Uggelberg, G. & Granberg, O. Personal. Planering. Rekrytering. Utbildning – utveckling. 
Omplacering. Befordran. Avveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 1973: 123f  
23 Westwood, A. ”Skills that Matter and Shortages that Don’t”. Warhurst, C., Grugulis, I. & Keep, E. (red) 
The Skills That Matter. Palgrave macmillan: England. 2004: 46 



 13 

2.3.1 Kvalifikation 

Benämningen kvalifikation kommer från latinets två begrepp gualis (sådan som) och facere 
(göra). Enligt Holmer och Karlsson kan då betydelsen av kvalifikation innebära att 
”någon görs så beskaffad, genom utbildning t ex, att han eller hon passar in i arbetet”24. 
De anser också att kvalifikation kan vara ”något som görs på arbetsmarknaden som har 
inflytande på utbildningssystemet”25. Det är vanligt att arbetstagare blir ”märkta” med 
arbetsuppgifternas kvalifikation, det vill säga att det är uppgifterna, och inte individerna, 
som är kvalificerade. När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras medför det att 
även arbetstagarna måste förändras, eftersom kvalifikationskraven blir annorlunda26. 
Förändring kan även ske genom utbildning som vanligtvis syftar till att förändra en 
individs kunskap, attityd och färdighet27. Allt fler individer utbildar sig då de vill vara 
konkurrenskraftiga, och då ha lättare att få tjänster med högre status. I takt med att allt 
fler utbildar sig besitter också en större mängd individer samma höga kvalifikation som 
de som sitter på högre arbetspositioner. Detta medför att arbetsgivare behöver 
säkerställa organisationens tillgång på kvalificerad personal. På grund av att så pass 
många utbildar sig blir konkurrensen allt högre, vilket bidrar till att utbildningstiden 
förlängs för att undvika arbetslöshet28. 
 
Det är svårt att genom en klar och entydig definition beskriva innebörden av begreppet 
kvalifikation. Anledningen till att begreppet är så pass svårdefinierat är att det används 
inom flera olika samhällsvetenskapliga områden, det vill säga att kvalifikationsbegreppet 
har olika beteckningssätt i olika discipliner. Detta medför att begreppet kan ses som 
mångfaldigt/växlande/föränderligt då det inte är neutralt. Holmer och Karlsson menar 
att kvalifikation är ett begrepp som används i olika sammanhang, främst är det inom 
områdena som handlar om utbildning, arbetsplats och arbetsmarknad som begreppet 
synliggörs. Ofta brukar kvalifikation framställas som kunskaper och färdigheter eller 
likställt med egenskaper. Detta synsätt delas dock inte av forskningslitteratur som istället 
anser att kvalifikation är en formulering som används för att beskriva relationer och 
processer29. Även Rainbird et al. framhäver det framställda, nämligen att utbildning är en 
form av kvalifikation30. Enligt Hallinder et al.31 finns två typer av utbildningar, nämligen 
den adekvata utbildningen samt den önskvärda. Den adekvata är den som behövs för att 
arbetsuppgifterna ska klars av att genomföras, medan önskvärda utbildningar endast ses 
som meriterade och en tillgång. Det förekommer att det inom vissa branscher viks vissa 
specifika tjänster till individer med en högre utbildning. Givetvis får detta endast ske då 
arbetsuppgifterna verkligen kräver en sådan utbildning, inte för att höja organisationens 
anseende eller tjänstens status, vilket skulle ses som ett missbrukande av 
rekryteringstillfället.  
 

                                                
24 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultförlaget AB: Uppsala. 1991: 9 
25 Ibid. 
26 Ibid: 29. 
27 Andersson, K. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Studentlitteratur: Lund. 2000: 76 
28 Löfgren Martinsson, M. Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor – om professionalisering och 
utveckling av anställningsbarhet. E-husets tryckeri: Lund. 2008: 34 
29 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultförlaget AB: Uppsala. 1991: 7ff. 
30 Rainbird, H. Munro, A & Holly, L. “Employer Demand for Skills and Qualifications”. Grugulis, I. 
Warhurst, C & Keep, E (Red.) The Skills That Matter. Palgrave macmillan, England. 2004: 101.  
31 Hallinder, H-O. Uggelberg, G. & Granberg, O. Personal. Planering. Rekrytering. Utbildning – utveckling. 
Omplacering. Befordran. Avveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 1973: 124 
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Rainbird et al. menar att arbetsgivare kan höja kvalifikationskraven i platsannonser som 
en strategi för att säkerställa att det endast är de högst kvalificerade som söker den utlysta 
tjänsten. Det betyder alltså att när en nyanställning genomförs kan arbetstagaren inneha 
högre kvalifikationer än vad arbetsuppgifterna egentligen kräver. Det kan tänkas leda till 
att de anställda känner sig något missnöjda med arbetet och använder arbetet som en 
slags språngbräda ut på arbetsmarknaden32. Det vill säga att de ser på arbetet som 
tillfälligt och endast för en kortare period innan ett mer passande arbete dyker upp.  
 

Det är vanligt att det i platsannonser efterfrågas flera års erfarenhet, något som kan 
hindra arbetsgivaren från att få tag i den mest lämpliga medarbetaren. Detta eftersom det 
inte alltid är antalet år som är avgörande för en individs kvalifikationer. Det är snarare de 
kunskaper som utvecklats och bibehållits under arbetstiden som är relevant, en slags 
”optimal erfarenhet”.  Om antalet år av erfarenhet ses som det viktigaste, skulle det 
innebära att individer som befinner sig i andra yrkesområden eller en annan sektor har 
svårare att få en anställning än de som befunnit sig där en längre tid. Det skulle kunna 
innebära att individer med mer kvalifikationer än den som blivit anställd blir bortsållade i 
ett tidigt skede33.   
 

2.3.2 Kompetens 

Begreppet kompetens är vanligt förekommande i platsannonser. Betydelsen av detta 
begrepp ses ofta som nära förknippat till kvalifikation. I det vardagliga språket anses ofta 
kompetens vara synonymt till de kunskaper och färdigheter individer besitter, liksom 
kvalifikation34.  Det är lätt att se kunskaper, attityder och kompetens som likvärdiga 
begrepp, men det är dock av stor vikt att särskilja dem eftersom de har olika betydelser. 
En individs förmåga och vilja att lösa en uppgift bidrar till den samlade kompetensen35. 
Det finns många definitioner om kompetensbegreppet, det kan ses som ”De 
grundläggande förmågor och skickligheter som behövs för att utföra ett arbete på ett bra 
sätt”36 eller ”De dimensioner av beteende som påverkar hur arbetsuppgifter löses”37. Det 
kan också ses som ”Varje personlig egenskap, utmärkande drag eller förmåga som kan 
visas vara direkt kopplad till effektivitet eller framgångsrikt sätt att prestera”38. 
Kompetens är dock inte ett beteende utan en bakomliggande tanke som inkluderar flera 
olika variabler. Bland annat innefattas attityder, värderingar och föreställningar, 
egenskaper, motivation, självuppfattning samt social roll. En annan variabel av 
kompetens är skicklighet, vilket är grundläggande för att arbetstagaren ska kunna sköta 
sitt arbete39.  
 
Kompetens kan delas in i flera olika underkategorier som samtliga spelar en avgörande 
roll för hur arbetsuppgifter genomförs. Bland annat delas kompetensen in i yrkesmässig 

                                                
32 Rainbird, H. Munro, A & Holly, L. “Employer Demand for Skills and Qualifications”. Grugulis, I. 
Warhurst, C & Keep, E (Red.) The Skills That Matter. Palgrave macmillan, England. 2004: 95. 
33 Hallinder, H-O. Uggelberg, G. & Granberg, O. Personal. Planering. Rekrytering. Utbildning – utveckling. 
Omplacering. Befordran. Avveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 1973: 122f 
34 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultförlaget AB: Uppsala. 1991: 9.  
35 Andersson, K. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Studentlitteratur: Lund. 2000: 119 
36 Granberg, O. PAOU. Personaladministration och organisationsutveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 2003: 
407 
37 Ibid 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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och personlig kompetens, vilka innebär de grundläggande kunskaper och färdigheter 
som krävs för att klara av arbetet samt individuella värderingar och attityder såsom etik, 
kreativitet och ansvar. Andra underkategorier av kompetens är strategisk och funktionell 
kompetens, där det förstnämnda innebär att individen har inblick och kunskap om 
verksamheten och den sistnämnda är en kombinerad sammansättning av de tre 
föregående kompetenserna40. Det finns även en föreställning av att kompetensen kan ses 
som kollektiv, det vill säga att flera individer bidrar till en samlad kompetens som inte 
kan erhållas hos individerna var för sig41. Det finns dock en risk för att 
kompetensbegreppet har en negativ benägenhet att vara ”antingen eller”. Det vill säga att 
en individ antingen är kompetent eller att denne inte är det, vilket då skulle innebära att 
individen är inkompetent. Begreppet inkompetent är dock långt ifrån ett positivt laddat 
ord, som ofta nästintill upplevs som skrämmande42. 
 
Lafer talar om soft skills, vilket är ett samlingsnamn för bland annat förmåga att hantera 
kunder, arbeta i grupp, förmåga att passa in, motiverande, skapa entusiasm, inneha en 
positiv attityd gentemot arbetet, vara engagerande och lojal samt ha en vilja att lära sig. 
För att på ett enkelt sätt förklara vad soft skills innebär kan det beskrivas som de attityder 
som arbetsgivare begär att en anställd ska ha. Lafer tar även upp något han kallar för 
emotionell intelligens, vilket han ser som en form av kompetensen. Exempel på sådan 
kompetens är empatisk, resultatinriktad, förmåga att arbeta i grupp och vilja att 
kontinuerligt utvecklas43. Den emotionella intelligensen talar även Bolton om. Hon 
menar att arbeten som präglas av arbetstagare med denna intelligens måste uppnå en viss 
nivå av ”skapsinne”, eftersom det kan vara krävande och ibland stressigt. Det gäller att 
kunna kontrollera sina känslor på jobbet. Organisationer som drar nytta av denna 
kompetens ses som konkurrenskraftiga då deras personal arbetar serviceinriktat med 
kvalitet i fokus. Det kan vara svårt att sätta fingret på den emotionella intelligensen 
eftersom den många gånger är svårdefinierbar. Om den dock lyckas definieras får 
arbetstagaren inte mycket ersättning för det. Detta kan ses som en osynlig kompetens 
som dock har en betydande roll i många yrken44. Den emotionella intelligensen eftersöks 
ständigt av arbetsgivare som söker arbetstagare med dessa kompetenser, de personliga 
egenskaper som stämmer in på den utlysta tjänsten45.  
 
Det finns olika sorters kompetens, exempelvis social kompetens. Vi har dock valt att inte 
fördjupa oss närmare i dessa kompetenser då det är den övergripande bilden av 
kompetens som studien avser. 
 
Som vi nämnde består kompetensbegreppet av flera olika variabler. En variabel som vi 
inte nämnde ovan är en stomme av kunskap, det vill säga den kunskap som arbetstagaren är 
i behov av för att ha möjlighet att nå de uppsatta arbetsmålen. Kompetens har tre 
grundstenar: kunskap, vilja och tillfälle. Den mest väsentliga grundstenen är kunskap, 

                                                
40 Andersson, K. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Studentlitteratur: Lund. 2000: 116 
41 Göranzon, B. Det praktiska intellektet. Carlsson Bokförlag: Stockholm. 1990: 128 
42 Björkman, T. ”Intressemotsättningar i kompetensutvecklingsfrågan”. Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). 
Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. Konsultförlaget AB: Uppsala. 1991: 27 
43 Lafer, G. ”What is skills? Training for Discipline in the Low-Wage Labour Market”. Warhurst, C; 
Grugulis, I; Keep, E. (red) The Skills That Matter. Critical Perspectives on Work and Organisations. Palgrave 
Macmillan: England. 2007: 113 
44 Bolton, S.C. ”Emotion Work as Skilled Work”. Warhurst, C. Grugulis, I. & Keep, E. (red). The Skills 
That Matter. Palgrave macmillan. England.  2004: 32 
45 Ibid.  
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som utgör en slags kärna46. I vår kodningsmanual har vi dock tolkat kunskaper som 
kvalifikationer. Detta är ytterligare ett tecken på att det är svårt att skilja på kompetens- 
och kvalifikationsbegreppen. 
 
Som vi nämnt tidigare i detta kapitel har vi valt att tolka kompetens- och 
kvalifikationsbegreppet enligt det sätt som Holmer och Karlsson presenterar dessa, att 
kompetensbegreppet fokuserar på individen medan kvalifikationsbegreppet inriktas på 
arbetet.  
 

                                                
46 Granberg, O. PAOU. Personaladministration och organisationsutveckling. Natur och Kultur: Stockholm. 2003: 
407ff 
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3 Metod

 
I detta kapitel kommer vi att ge en redogörelse för vilka metoder, verktyg och tillvägagångssätt vi valt att 
använda oss av i vårt arbete. Dispositionen av detta kapital bygger på den arbetsordning vi har följt, 
vilket bland annat innehåller val av analysmetod, analysprocessen samt reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Val av metod  

Det finns olika sätt att genomföra undersökningar på, kvalitativa respektive kvantitativa 
metoder. Den kvalitativa metoden analyserar på ett djupare plan och försöker finna 
förståelse för människors beteende, medan den kvantitativa oftare använder sig av 
siffermässiga mätmetoder för att kartlägga ett visst fenomen47. Vi har valt att genomföra 
vår studie kvantitativt, med inslag av kvalitativ metod. Utgångspunkten är innehållsanalys 
med Grounded Theory som komplement. Anledningen till denna sammanslagning av 
metoder är att kodningen har skett enligt innehållsanalys, men analyseringen av resultatet 
har till stor del präglats av ett Grounded Theoryperspektiv. Innehållsanalys är en metod 
som används i syfte att kvantitativt analysera dokument och texter. Berelson48 har 
troligtvis skapat den mest kända definitionen på begreppet innehållsanalys, som här 
översatts av Bryman:  

 
Innehållsanalys är en forskningsteknik som rör en objektiv, 
systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta 
innehållet i kommunikationen.  

(Bryman 2004:190) 
 
Att forskningstekniken genomförs objektivt innebär att forskaren bestämmer sig för hur 
innehållet ska grupperas redan innan denne tar del av materialet som ska analyseras. Det 
är alltså av stor vikt att den som analyserar dokumentet eller texten har en klar och 
tydlig bild av hur genomförandet ska utföras, detta för att minimera riskerna för att egna 
värderingar ska påverka det slutliga resultatet.  Att innehållsanalys är en systematisk 
beskrivning innebär att de regler och riktlinjer som satts upp innan dokumenten eller 
texten börjar granskas följs, detta för att minimera att resultaten blir förvridet eller 
oriktigt. De regler och ramar som konstrueras innan text- eller dokumentgranskningen 
genomförs, ska vara så väl utformade att i princip vem som helst skulle få fram samma 
resultat49.  
 
Innehållsanalyser kan inriktas på olika faktorer, exempelvis kan man välja att studera 
förekomsten eller avsaknaden av specifika ord eller viktiga aktörer. Oavsett vad som 
studeras utformas alltid ett kodningsschema samt en kodningsmanual. I dessa skildras 
viktiga variabler för den aktuella studien. Kodningsschemat behandlar all information 
som ska samlas in i varje enskilt dokument eller text. Kodningsmanualen används som 
en information eller manual till de individer som ska verkställa själva kodningen. I denna 
manual återfinns alla de tänkbara svar som kan uppkomma när kodningsschemat 
används50. När kodningsschemat utarbetas är det av stor betydelse att alla tänkbara 

                                                
47Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 2004: 272f  
48 Ibid.: 190 
49 Ibid: 191 
50 Ibid: 198ff 
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kategorier finns representerade samt att instruktionerna för tillvägagångssättet av 
kodningen är tydlig och komplett51. 
  
Givetvis finns både starka och svaga sidor av innehållsanalysen. Positivt är att det är en 
”öppen” forskningsmetod som konkret beskriver processens tillväggångssätt, det är 
med andra ord en analysmetod som i allmänhet uppfattas som objektiv. Det är även lätt 
att studera hur ett visst fenomen har förändrats över tid, eftersom kodningsscheman 
och kodningsmanualer kan återanvändas. Positivt med innehållsanalysen är också att 
många anser att den som studerar ett visst fenomen inte själv påverkar genom dess 
närvaro, som exempelvis en intervju skulle kunna göra. Som vi nämnde i början av detta 
stycke förekommer det också svaga sidor av innehållsanalys. De dokument eller texter 
som ska ingår i studien bör granskas med hänsyn till autenticitet, vilket innebär att 
dokumenten är det de angivits att vara, trovärdigheten, att dokumenten/texterna inte är 
förfalskade eller förvrängda, samt representativiteten, som betyder att dokumenten är 
karakteristiska för liknande dokument.52.  
 
Som vi berättade i början att detta kapitel använder vi oss inte enbart av metoden 
innehållsanalys, utan även Grounded Theory. Den sistnämnda metoden bygger på att de 
som utför en studie gör en egen tolkning av dess insamlade data genom identifiering 
och utveckling av nya hypoteser. Grounded Theory utgörs alltså av ihopsamlade 
hypoteser eller nyskapade teorier som bygger på undersökarens insamlade data och 
analys. För att få ut optimalt av undersökningar som bygger på Grounded Theory 
strävas det alltid efter att uppnå teoretisk mättnad. Detta innebär att de data som 
studeras upplevs vara helt ”tömda på information”, det vill säga att det inte går att få 
fram någon ny relevant information53. En av de mest betydelsefulla delarna i Grounded 
Theory är kodningen, det vill säga den del i processen som karaktäriseras av genomgång 
av insamlad data, där fokus ligger på att kategorisera uppgifter som kan tänkas vara 
väsentligt i studien54, något vi har lagt stor vikt på i vår studie.  
 

3.2 Tillvägagångssätt   

Arbetsprocessen startade med litteraturgenomgång och informationsinsamling av de 
analysmetoder som vi använt oss av, innehållsanalys och Grounded Theory. När detta 
genomförts fick vi ta del av samtliga platsannonser som kommunen publicerade under år 
2007. Dessa skummade vi först igenom för att finna inspiration till utformningen av det 
kodningsschema och den kodningsmanual som vi senare skapade, vilka finns som bilaga 
1 och 2. Med utgångspunkt i kodningsmanualen kodade vi gemensamt samtliga 103 
platsannonser manuellt på utskrivna kodningsscheman. Kodningsmanualen är utformad 
för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå teoretisk mättnad. Vi 
valde att inte dela upp kodningen av platsannonserna utan istället göra det gemensamt, 
trots att detta skulle ta längre tid. Skälet till att vi genomförde kodningen tillsammans var 
för att minska riskerna för felkodning och för att kontinuerligt kontrollera att vi hade 
samma förståelse och tolkning av kodningsschemat och kodningsmanualen. När 
kodningen var slutförd började vi arbeta med statistikprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) och la in alla typer av variabler som förekommit i 

                                                
51 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 2004: 202 
52 Ibid: 203 
53 Corbin, J. & Strauss, A. Basics of Qualitative Research. Sage Publications: United States of America. 2008: 
263f 
54 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö.  2004: 377 
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platsannonserna för att fortsätta processen med att överföra data från alla 
kodningsscheman till vårt utformade SPSS-dokument. Med anledning till att vi har ett 
relativt litet datamaterial att arbeta med valde vi att kategorisera in olika variabler i större 
sammanfattande variabler. Vi kommer att förklara detta utförligare under rubriken 3.2.5 
Kategorisering. Då detta hade utförts började vi titta på materialet för att finna eventuellt 
mönster och resultat, vilket redovisas i Analys och resultatkapitlet.  
 

3.2.1 Urval 

Efter kontakt med den värmländska kommunens personalfunktion fick vi klartecken att 
genomföra vår studie. Vi ville använda oss av så aktuell information som möjligt och 
valde därför att studera samtliga platsannonser som organisationen publicerade under år 
2007. Anledningen till att vi beslutade oss för just denna tidsperiod är att vi ville avgränsa 
oss men samtidigt ha ett relativt stort utbud att arbeta med. Totalt bearbetade vi 103 
stycken annonser. 
 

3.2.2 Utformning av kodningsschema 

Som vi tidigare nämnt skapas enligt innehållsanalys ett kodningsschema som används för 
att koda de aktuella dokumenten55, vilket i vårt fall består av platsannonser. När vi 
utformade vårt kodningsschema började vi med att diskutera vilka faktorer som vi ansåg 
relevanta att koda, med utgångspunkt i syfte, frågeställning och teori. För att kunna skilja 
på annonserna, vara säkra på att en platsannons inte kodas två gånger samt att reducera 
risken för att missa att koda en platsannons valde vi att ta med referensnummer som den 
första variabeln i kodningsschemat. Med benämningen variabel menar vi utskrivna ord i 
platsannonsen som vi valt att undersöka. Vi ansåg det också relevant att koda yrkestitel, 
och vilken funktion inom kommunen tjänsten kommer att verkar inom. Detta för att 
kunna studera huruvida det går att finna mönster inom olika yrkesområden och 
kommunfunktioner. Vi valde även att studera hur snart tjänsten skulle tillsättas efter sista 
ansökningsdagen, för att kunna se eventuella relationer mellan denna tidsperiod och de 
kompetenser och kvalifikationer som efterfrågas i platsannonserna.  
 
Anledningen till att vi valde att ha med de ovan nämnda komponenterna är att vi ansåg 
att dessa är grundläggande information som kan erhållas i de flesta platsannonser. Vi 
ansåg även att antalet tjänster som utlyses, om tjänsten är tillsvidare eller tidsbegränsad 
samt om det är hel- eller deltid är sådan grundläggande information till den sökande. Vi 
valde därför att inkludera även dessa komponenter, då vi ansåg att det fanns möjligheter 
att finna mönster och samband i relation till nämnda kompetenser och kvalifikationer.  
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att lägga största fokus på vilka 
kvalifikationer respektive kompetenser som efterfrågas i platsannonsen. I 
kodningsschemat finns möjlighet att fylla flertalet kvalifikationer respektive kompetenser 
som efterfrågas. Detta för att vi upplever att kvalifikationer och/eller kompetenser oftast 
förekommer i platsannonser. Utformandet av kodningsschemat gjordes i Microsoft 
Excel, vilken bifogas som bilaga 1. Läsaren rekommenderas att läsa igenom denna för att 
skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt. 

                                                
55 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 2004: 199 
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3.2.3 Utformning av kodningsmanual   

För att samtliga platsannonser ska kodas på samma sätt har vi utvecklat en 
kodningsmanual som består av sifferkoder för de komponenter som vi påträffat i 
platsannonserna. Kodningsmanual är ett hjälpmedel när kodningsschemat ska fyllas i, 
eftersom samtliga beteckningar och koder som är användbara återfinns i manualen. Det 
blir därför mer strukturerat och lättare att koda eftersom alla variabler, det vill säga 
kvalifikationer, kompetenser och grundläggande information återfinns i manualen 
tillsammans med dess koder. För att täcka så stor del som möjligt av de förekommande 
variablerna skummade vi igenom platsannonserna innan utformningen av 
kodningsmanualen, med syfte att dokumentera vilka variabler som behöver medverka. Vi 
har strävat efter att utforma kodningsmanualen så tydligt som möjligt för att resultatet av 
kodningen ska vara oberoende av vem som fyller i kodningsschemat.  
 

3.2.4 Analysprocessen   

För att kontrollera att vi tolkar platsannonserna med hjälp av kodningsschemat och 
kodningsmanualen på samma sätt, genomförde vi en pilotstudie på tio stycken 
slumpmässigt utvalda annonser. Resultatet av denna pilotstudie visade på att vi tolkade 
dokumenten och våra framställda hjälpmedel på samma sätt. Då denna teststudie var 
avklarad genomfördes den riktiga kodningsprocessen. Det vill säga att vi kodade 
platsannonserna genom att fylla i kodningsschemat med hjälp av kodningsmanualen.  

När samtliga platsannonser hade kodats använde vi oss av analysprogrammet SPSS för 
att få fram olika statistiska mått. Resultat av dessa mått redovisas i kapitel 4, Resultat och 
analys.  

 

3.2.5 Kategorisering 

Med anledning av att vi har ett relativt litet datamaterial att arbeta med har vi valt att 
kategorisera in variabler i större sammanfattande variabler, som vi fortsättningsvis i detta 
kapitel kommer att benämna för kategorier. Vi har valt att dela upp de kompetenser och 
kvalifikationer som förekommer i platsannonserna i sex olika kategorier, där hälften av 
kategorierna representerar kompetenser och resterande tre kategorier företräder 
kvalifikationer. Detta har vi gjort för att vi ansåg oss ha för stort antal variabler med för 
få frekvenser. Sammanslagningen bidrar till att antalet kategorier blir färre samt får högre 
procentsatser, därigenom skapa också förutsättningar för att lättare kunna se eventuella 
mönster.  
 
När vi skulle påbörja våra kategoriseringar valde vi att göra detta genom att skriva ner 
alla kvalifikationer och kompetenser som förekom i kodningsmanualen (och som även 
återfanns i platsannonserna) på en varsin papperslapp. Detta gjorde så att vi sedan kunde 
gruppera lapparna manuellt i passande kategorier. Anledningen till att vi valde att göra 
det på detta sätt är att vi ansåg det vara lättare och mer överskådligt, samt enklare att 
förflytta olika begrepp mellan grupperna vid behov. I detta stadie hade vi ännu inte 
benämnt hur många kategorier vi skulle skapa, hur de skulle se ut eller hur de skulle 
benämnas. Inte förrän grupperna var färdigkonstruerade kunde vi se vad grupperna 
karaktäriserades av, och därefter diskutera fram passande namn.  
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Något som stärker vårt val av kategorisering av kompetensbegreppet är det Lafer56 tar 
upp om emotionell intelligens som en form av kompetens. De exempel han ger på denna 
form av kompetens är empati, självförtroende, resultatinriktning, teamwork och 
kontinuerlig utveckling. Dessa exempel är begrepp som återfinns i kodningsmanualen 
och våra kategoriseringar gällande efterfrågad kompetens. Personlig karaktär, en av våra 
kompetenskategorier, ligger i linje med den kompetens Andersson57 benämner Personlig 
kompetens, och som bland annat klassificerar in begreppen kreativitet och ansvar. Lafer 
talar om ”soft skills” som ett samlingsnamn för personliga förmågor, vilket vi i vår studie 
har benämnt för Sociala förmågor. Denna jämförelse kan vi göra med utgångspunkt i att 
Lafers58 resonemang stämmer väl överens med vår motivering till kompetenskategorin 
Sociala förmågor, att det handlar om egenskaper som används vid kommunikationer och 
relationer med andra individer. Vi kommer här nedan presentera de sex kompetens- och 
kvalifikationskategorierna: 
 
Personlig karaktär 
Den första kompetenskategorin har vi valt att benämna Personlig karaktär. I denna 
kategori har vi placerat de begrepp som beskriver en individs personlighet. Dessa 
egenskaper kan ses som grundläggande karaktärsdrag för individen.  
 
- Positiv  - Kreativ - Lyhörd - Noggrann 
- Pålitlig - Nyfiken - Energisk - Tålmodig 
- Empatisk - Öppen - Engagerad - Självständig 
- Flexibel - Strategisk - Ansvarsfull - Utåtriktad 
- Lättlärd 
 
Social förmåga  
Den andra kategorin som faller inom ramen för kompetens har vi valt att benämna för 
Social förmåga. Dessa personliga egenskaper används vid kommunikationer och relationer 
med andra individer. Vi anser att samtliga egenskaper i denna kategori kan erhållas och 
vidareutvecklas, bland annat genom utbildningar men också genom pratiskt utövande 
och erfarenheter. Givetvis kan olika individer ha dessa personliga egenskaper i olika 
grader/nivåer.  
 
- Motivera andra individer  - Skapa entusiasm   - Samarbetsförmåga  
- Se andra individer - Gott uppförande   - Serviceinriktad 
- Skapa arbetsglädje - Vilja att utveckla andra  - Kommunikationsförmåga 
- Social kompetens  - Kundorienterad - Tydlig i arbetsrollen 
- Tillvaratagande av andras  
  kompetens 
 

Prestationsbaserad förmåga 
Den sista kategorin som vi skapat av kompetensbegreppen har vi valt att benämna för 
Prestationsbaserad förmåga Dessa kompetenser kan ses som förmågor som krävs av 

                                                
56 Lafer, G. ”What is skills? Training for Discipline in the Low-Wage Labour Market”. Warhurst, C; 
Grugulis, I; Keep, E. (red) The Skills That Matter. Critical Perspectives on Work and Organisations. Palgrave 
Macmillan: England. 2007: 113 
57 Andersson, K. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Studentlitteratur: Lund. 2000: 116 
58 Lafer, G. ”What is skills? Training for Discipline in the Low-Wage Labour Market”. Warhurst, C; 
Grugulis, I; Keep, E. (red) The Skills That Matter. Critical Perspectives on Work and Organisations. Palgrave 
Macmillan: England. 2007: 113 
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arbetstagaren för att arbetet ska kunna genomföras på ett lämpligt sätt. Nedan 
presenteras de kompetensbegrepp som vi valt att placera i denna kategori.  
 
- Personlig lämplighet - Personlig mognad - Handlingskraftig   
- Initiativtagande - Anpassningsbar - Resultatinriktad 
- ”Många bollar i luften” - Målmedveten    - Förmåga att se helheten 
- Lösningsfokuserad - Ser möjligheter  - Driva projekt  
 
 
Påverkningsbara kvalifikationer 
Vi anser att de kvalifikationer som är påverkningsbara till stor del kan påverkas av den 
enskilda individen själv genom ett deltagande och initiativtagande, exempelvis innehav av 
körkort. Givetvis kan dessa kvalifikationer även påverkas av yttre faktorer såsom tid eller 
pengar att lägga på kvalifikationen. I de platsannonserna som publicerades av kommunen 
under år 2007 har vi urskiljt ett antal kvalifikationer som går att påverka, dessa är rökfri, 
god fysik, körkort, tillgång till egen bil samt möjlighet att arbeta flexibla arbetstider.  
Icke påverkningsbara kvalifikationer 
De icke påverkningsbara kvalifikationerna återfanns enbart i ett fåtal kvantiteter bland 
platsannonserna. De kvalifikationer som vi ser som orimliga att påverka är kön, ålder samt 
att individen är fri från allergi.  
 
Personliga kunskaper 
Den sista kvalifikationskategorin vi tagit fram innehåller begrepp gällande Personliga 
kunskaper. Det handlar om erhållen kunskap som kan kompletteras eller utökas, men 
också kunskap som kan delas och överföras till andra individer. Ofta finns dessa 
kunskaper dokumenterade. Nedan presenteras de personliga kunskaper som vi påträffat i 
platsannonserna.   
 
- Adekvat utbildning  - Specifik utbildning/Vidareutbildning  
- Pedagogiska kunskaper  - Specifik kunskap inom ett visst ämne 
- Goda språkkunskaper (tal och text) - Datakunskap 
- Konflikthanteringskunskap - Erfarenheter 
- Specifikt intresse 
 
Kategorisering av yrkestitlar 
Precis som med kompetenserna och kvalifikationerna har vi även valt att kategorisera 
yrkestitlar. Fördelningen av yrkena föll sig naturligt, mycket på grund av de 
förekommande funktionsindelningarna inom kommunen. Anledningen till att vi valt att 
dela in de arbeten som handlar om miljö, fastighet, samhälle och kommunledning i 
samma kategori är dels att det var så pass få platsannonser gällande dessa yrken, men 
också för att vi anser att det faktiskt är en möjlig indelning då samtliga yrken berör 
samhället. Indelningen bidrog även till att det blev ett relativt jämnt antal yrkestitlar 
representerade bland kategorierna, men undantag från chefkategorin, som utgör ungefär 
hälften i antal gentemot övriga kategorier. Vi är medvetna om att chefer inte utgör en 
yrkeskategori men vi har ändå valt att ha chefstjänsterna i en egen grupp, dels för att 
kunna se närmare på eventuella skillnader i förhållande till de andra yrkeskategorierna 
samt dels med tanke på att chefer inte förekommer i lika stort antal i arbetslivet som 
resterande yrken. Fortsättningsvis kommer gruppen chefer att benämnas för en 
yrkeskategori, trots att detta inte är korrekt. Vi presenterar nedan yrkeskategorierna.  
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Chefer 
- Enhetschef  - Gymnasiechef - Utvecklingschef 
- Kökschef  - Personalchef - Avdelningschef 
 
Vårdpersonal 
- Sjuksköterska - Disktriktsköterska - Arbetsterapeut  
- Distraktsterapeut - Sjukgymnast - LSS-handläggare 
- Biståndshandläggare - Personlig assistent  - Ledsagare/Avlösare 
- Projektledare 
 
Skolpersonal 
- Bibliotekarie - Lärare  - Specialpedagog 
- Skolvaktmästare - Fritidspedagog - Rektor 
- Speciallärare  - Resurspedagog - Studie och yrkesvägledare 
- Skolpsykolog 
 
Miljö, fastighet, samhälle och kommunledning  
- Miljöskyddsinspektör - Arkitekt  - Miljöutvecklare/Miljöstrateg 
- Fastighetstekniker’ - Exploateringsingenjör   - VA-ingenjör 
- Parkarbetare - Bygglovsingenjör - Konsumentrådgivare 
- Förebyggare  - Kock / Kokerska - Brandman 
- Risk- och brandingenjör - Utredningssekreterare - Näringsutvecklare 
- Controller  - IT-tekniker  - Kulturutvecklare 
- Turistassistent   - Driftingenjör 
 
Sysselsättningsgrad 
När vi utvecklade vår kodningsmanual utformade vi fem stycken kodningsalternativ vad 
gäller sysselsättningsgraden i den utlysta tjänsten. Senare valde vi dock att kategorisera 
ihop de två deltidsalternativen, Upp till 50 % samt 51 – 99 %, till ett alternativ betecknat 
enbart Deltid. Alternativet Heltid lät vi finnas kvar som en egen kategori. Vi valde även 
att, istället för att ha ett kodningsalternativ benämnt Både heltid och deltid, placera de 
platsannonser som utlyste både hel- och deltidstjänster i båda kodningsalternativen och 
kategorierna Heltid och Deltid. De slutliga kategorierna gällande sysselsättningsgrad kom 
där med att utgöras av enbart Heltid och Deltid.  
 
Funktion 
Vad gäller kodning och kategorisering av kommunens funktioner beslöt vi att slå 
samman de tre funktionerna Samhällsbyggnad, Miljö och Service, Kommunledningsstaben samt 
Miljöstaben. Benämningen på denna samanslagna funktion kom att bli Samhälle, eftersom 
samtliga funktioner starkt berör samhället. Anledningen till sammanslagningen var dels 
att denna indelning gjordes i yrkeskategoriseringen, samt dels för att det skulle bli ett mer 
jämt antal publicerade platsannonser från respektive kategori. Efter kategoriseringen av 
funktionerna hade vi tre funktionsgrupper, vilka lyder: Vård och Omsorg, Lärande och Stöd 
samt Samhälle. 
 
Anställningsform 
Då det kom till kategoriseringen av anställningsform reducerade vi de fyra ursprungliga 
kodningsalternativen till två slutliga kategorier. Alternativen Tidsbegränsad anställning och 
Vikariat kom att sammanfalla under benämningen Tidsbegränsad anställning. De 
platsannonser som kodades med det fjärde alternativet i kodningsmanualen, Både vikariat 
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och tillsvidareanställning, valde vi att placera in i båda kategorierna Tillsvidare- och 
Tidsbegränsad anställning. Efter sammanslagningen av anställningsformerna fanns hälften 
av de ursprungliga kategorierna kvar, nämligen Tillsvidareanställning och Tidsbegränsad 
anställning. 
 
Tillträde 
När vi tittade igenom platsannonserna inför utformningen av kodningsmanualen såg vi 
att det förekom varierande tidsperioder mellan sista ansökningsdag och tillträde i olika 
annonser. De från början sju kodningsalternativen reducerades genom kategorisering ner 
till tre indelningsgrupper. Vi valde att sammanföra Omgående och Snarast till en gemensam 
kategori, och även förena de alternativ där tillträdesdatum utges i platsannonserna. 
Denna kategori kom att namnges för Tillträde tidsbestämt. Alternativet efter överenskommelse 
utgör en egen kategori då den inte passar att sammanföra med någon annan kategori.    
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3.3 Reliabilitet och validitet  

Ett tecken på att en studie innehar hög reliabilitet är att andra individer kan följa 
arbetsprocessen och på så sätt komma fram till ett dylikt resultat. Vi anser att det finns 
god reliabilitet i vår studie eftersom kodningsschemat och kodningsmanualen är såpass 
noga framtagna till de platsannonser som kommunen publicerade år 2007. Givetvis är 
det svårt att avlägsna alla risker för att en ”felkodning” av ett kompetens- eller 
kvalifikationsbegrepp. Om en felkodning ändå skulle ske anser vi att detta inte får några 
större konsekvenser på det slutliga resultatet. Detta eftersom samtliga kompetens- och 
kvalifikationsvariabler är indelade i olika kategorier som har skilda inriktningar. Vi tror 
dock att det är en mycket liten risk för att man, vid en eventuell feltolkning, tolkar ett 
begrepp som tillhör ”fel” kompetens eller kvalifikation. Vi är medvetna om denna risk, 
och har därför lagt stor vikt vid att kontinuerligt kontrollerat att kodningsmanualen, 
kodningsschemat och platsannonserna synkroniserats.  
  
Det kan dock vara problematiskt att använda resultatet i vår undersökning på andra 
organisationers platsannonser. Detta eftersom det ibland kan existera andra 
kvalifikations- och kompetensbegrepp samt krav/önskemål än de som förekommit i de 
platsannonser vi studerat. Kodningsschemat skulle kunna användas i andra 
undersökningar, men eventuellt skulle kodningsmanualen behöva kompletteras med 
ytterligare, eller andra kvalifikationer och kompetenser. Det kan därmed sägas att den 
externa validiteten är något tveksam, men att den interna validiteten är hög då vi använt 
oss av ett väl framtaget kodningsschema och kodningsmanual. Något som ytterliggare 
stärker den inre validiteten är att kodningen har bearbetats i ett statistiskt dataprogram, 
vilket bidrar till tillförlitliga mått. 
  
Som vi tidigare nämnt har vi inte lagt vikt på att studera kompetens- och 
kvalifikationsbegreppens innebörd, utan enbart förekomsten av dessa, kan vi inte 
redogöra för vad arbetsgivaren, det vill säga kommunen, har haft för definition och syn 
på de begrepp som har använts i platsannonserna. Begreppsvaliditeten i platsannonserna 
är därmed tvivelaktig. Detta var dock inte vårt syfte att studera.  
 
Innehållsanalys har kritiserats för att det är omöjligt att kunna framställa en 
kodningsmanual utan att upphovsmannen till viss del påverkar den med sin 
förförståelse59. På grund av att vi utgick från platsannonserna när vi skapade 
kodningsalternativen i kodningsmanualen har vi minimerat vår påverkan av vår 
förförståelse. Bryman60 menar att objektiv forskningsteknik innebär att de som utför en 
studie bestämmer sig för hur innehållet ska grupperas redan innan dessa tar del av 
materialet som ska analyseras. Enligt dessa kriterier är inte vår studie objektiv eftersom vi 
granskade platsannonserna innan utformandet av kodningsschemat och 
kodningsmanualen. Detta gjordes dock i syfte att kartlägga vilka kompetenser och 
kvalifikationer som förekom i platsannonserna och därefter utforma så relevanta och 
exakta kategorier som möjligt. 
 

                                                
59 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. 2004: 203 
60 Ibid.: 191 
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4 Resultat och analys

 
Syftet med detta kapitel är att analysera den information som vi har samlat in från platsannonserna. Vi 
kommer dessutom att försöka koppla samman informationen från dessa med de teorier vi tidigare har 
redogjort för. Vi börjar med en presentation av den statistik vi fått fram med hjälp av programmet 
SPSS. I slutet av kapitlet kommer vi att analysera och reflektera över intressanta resultat. 
 
Kapitlet består av både text och tabeller för att underlätta förståelsen för läsaren. De tabeller som 
redovisar kompetens- och kvalifikationskategorier visar förekomsten av både krav och önskemål. De 
visar även statistik över platsannonser som innehöll kombinerade krav och önskemål. Givetvis redovisas 
även den totala procentsatsen över de olika kategorierna. 

 
 

 

Kompetens 
Vi kommer att börja med en redogörelse av de resultat vi fått fram gällande kompetenser 
i platsannonserna. När vi jämförde de tre kompetenskategorierna Personlig karaktär, Social 
förmåga och Prestationsbaserad förmåga visade det sig att den vanligast efterfrågade kategorin 
var Personlig karaktär, som bland annat innefattar ansvarsfull, engagerad och kreativ. Av 
de platsannonser som kommunen publicerade år 2007 innehöll 34 procent krav eller 
önskemål på denna kategori. Den visade sig dock inte skilja sig alltför mycket från de två 
övriga kategorierna, Social förmåga, exempelvis skapa arbetsglädje, samarbetsförmåga samt 
serviceinriktad, och Prestationsbaserad förmåga, exempelvis handlingskraftig, resultatinriktad 
samt lösningsfokuserad, som efterfrågades i 29 respektive 31 procent. Det var dock 
Prestationsbaserad förmåga som innehöll högst andel procentuella krav med 28 procent 
gentemot Personlig karaktär, 22 procent, och Social förmåga, 20 procent. När det gäller 
önskvärda kompetenser var det Personlig karaktär som stod för flest procentandel med 12 
procent jämförelsevis med Social förmåga på 8 procent och Prestationsbaserad förmåga som 
bestod av 3 procent.  
 
Då vi kategoriserade samtliga kompetenser till våra tre kompetenskategorier fann vi att 
det inom kategorin Social förmåga förekom både krav och önskemål i en och samma 
platsannons. Det visade sig dock bara vara 1 procentandel i denna kategori och ingen i 
övriga två kategorier. Vid en sammanslagning av samtliga kompetensgrupper visar 
resultaten på att förekomsten av krav och önskemål på kompetenser i platsannonser 
utgörs av ett medelvärde på 32 procent. Vi har skapat en tabell för att tydliggöra 
resultatet av kraven och önskemålen av kompetens, vilken redovisas nedan. 
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KOMPETENS  Personlig karaktär  Social förmåga 
Prestationsbaserad 

förmåga 

Krav 22% 20% 28% 

Önskemål 12% 8% 3% 

Kombinerade krav & 
Önskemål 0% 1% 0% 

Totalt 34% 29% 31% 

Tabell 1, korstabell över kompetenskategorierna samt förekomsten av krav och önskemål på dessa 
kompetenser. 
 
 
Kvalifikation 
Inom kvalifikationskategorierna har vi kommit fram till att det finns en starkt 
dominerande kategori, Personliga kunskaper, som förekom i samtliga publicerade 
platsannonser av kommunen år 2007. Drygt hälften, 53 procent, av efterfrågade Personliga 
kunskaper bestod av krav medan 37 procent var önskvärda kunskaper. Denna kategori 
bestod även av platsannonser som innehöll både krav och önskemål, vilka utgjorde 10 
procent. Den kvalifikationskategori som hade klart lägst procentandelar var Icke 
påverkningsbara kvalifikationer. Endast 4 procent av platsannonserna hade krav på 
kvalifikationer inom denna kategori och de önskvärda kvalifikationerna utgjorde endast 1 
procent. Detta var även den enda kategori av de tre kvalifikationskategorierna där det 
inte förekom platsannonser som bestod av både krav och önskemål. De Påverkningsbara 
kvalifikationerna innehöll endast av 3 procent önskvärda kvalifikationer medan 23 procent 
bestod av krav. Liksom Personliga kunskaper bestod denna kategori av platsannonser med 
kombinerade krav och önskemål, men dock enbart med 1 procent. Vid en 
sammanslagning av samtliga kvalifikationsgrupper visar resultaten på att förekomsten av 
krav och önskemål på kvalifikationer i platsannonser utgörs av ett medelvärde på 44 
procent Nedan presenteras en tabell över kategorierna och hur kvalifikationerna 
framställs i platsannonserna.  
 
 

KVALIFIKATION Påverkningsbara  Icke påverkningsbara Personliga kunskaper 

Krav 23% 4% 53% 

Önskemål 3% 1% 37% 

Kombinerade krav & 
Önskemål 1% 0% 10% 

Totalt 27% 5% 100% 

Tabell 2, korstabell över kvalifikationskategorierna samt förekomsten av krav och önskemål på dessa 
kvalifikationer. 
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Yrkesfördelning 
Vi har studerat hur yrkesfördelningen sett ut i de platsannonser som publicerades 2007. 
Som vi redovisade i metodkapitlet valde vi att skapa kategorier, där varje kategori 
representeras av ett antal yrkestitlar. Den yrkeskategori som förekom i störst 
utsträckning var Personal inom skolan som utgjorde knappt hälften av årets platsannonser, 
med totalt 44 procent. Näst vanligast var kategorin Vårdpersonal, som uppgick till en 
fjärdedel av samtliga platsannonser. Minst antal representerade yrken var de som 
återfanns i Miljö och fastighet, där enbart 8 procent fanns. De två återstående kategorierna 
Chefer samt Samhälle och kommunledning representerade 10 respektive 15 procent av den 
totala andelen platsannonser. Som vi nämnt i tidigare kapitel valde vi att slå samman 
Samhälle och kommunledning med Miljö och fastighet för att få relativt jämnstora 
yrkeskategorier. Denna kategori benämnde vi Samhälle eftersom samtliga av dessa yrken 
är nära förknippade med samhället. Totalt blev det då 22 procent av platsannonserna 
som tillhörde den sistnämnda kategorin. För att göra statistiken med överskådlig 
redovisar vi nedan en tabell av yrkesfördelningen. 
 
Chefer Vårdpersonal Personal  Miljö & Samhälle & Samhälle 

    inom skolan Fastighet Kommunledning  (sammanslagen)  

10% 24% 44% 8% 15% 22% 

Tabell 3, Översikt över yrkesfördelningen i kommunens platsannonser år 2007.  
 
 
Sysselsättningsgrad och anställningsform 
Utav platsannonserna bestod 58 procent av heltidstjänster medan 36 procent utgjordes 
av deltidstjänster. 6 procent av platsannonserna saknade information gällande tjänstens 
sysselsättningsgrad. 
 
Två tredjedelar, 69 procent, av den totala andelen platsannonser utgjordes av 
tillsvidareanställningar medan 34 procent var tjänster med tidsbegränsad anställning. 
Anledningen till att den totala procentandelen uppkommer till 103 procent är att det i tre 
platsannonser förekom fler än en tjänst och att de bestod av olika anställningsformer. Vi 
har gjort en sammanställning, vilken visas nedan. 
 
Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad  Anställningsform Anställningsform 

Heltid Deltid  Tillsvidare Tidsbegränsad 

58% 36%  69% 34% 

Tabell 4, sysselsättningsgrad.                    Tabell 5, anställningsform. 
 

 

Tillträde 
Av våra framtagna kategorier som handlar om tillträdesperioder har det visat sig att det 
är vanligast att det förekommer ett tilltänkt datum för tillträde. I 42 procent av samtliga 
platsannonser återfinns Tidsbestämda datum. Tjänster där tillträde önskas äga rum 
Omgående eller snarast utgörs av 22 procent. Den tredje och sista kategorin, Tillträde efter 
överenskommelse, förekommer i 30 procent av platsannonserna. I 7 procent av det totala 
antalet publicerade platsannonser saknas information om när tillträde väntas ske.  
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Tillträde Tillträde Tillträde efter Tillträde  

omgående/snarast tidsbestämd Överenskommelse anges ej 

22% 42% 30% 7% 

           Tabell 6, planerat tillträde. 
 
 
Funktion 
Eftersom kommunen har fem befintliga funktioner var det för oss naturligt att låta dem 
kvarstå så även i vår studie. Vi valde dock att kategorisera ihop en samlad funktion av 
Samhällsbyggnad, miljö och service, Miljöstab samt Kommunledningsstab, för att få kategorier av 
likvärdig storlek. Miljöstaben stod för endast 1 procent av de utgivna platsannonserna. 
Kommunledningsstaben stod för 7 procent och Samhällsbyggnad, miljö och service 14 procent, 
vilket innebär att platsannonserna från den samlade funktionen totalt utgjorde 21 
procent. Den funktion som utannonserade flest tjänster var Lärande och stöd, med totalt 
52 procent, följt av Vård och omsorg som stod för 27 procent av det totala antalet 
publicerade platsannonser.  
 
Lärande & Vård & Samhällsbyggnad, Kommunlednings- Miljöstab Samlad 

stöd omsorg miljö & service Stab   funktion 

52% 27% 14% 7% 1% 21% 

Tabell 7, översikt över fördelningen av utannonserade tjänster mellan funktionerna. 
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4.1 Relationer mellan olika kategorier 

I statistikprogrammet SPSS har vi gjort korstabeller för att kunna urskilja relationer 
mellan de olika kategorierna. För att underlätta för läsaren har vi valt att redogöra 
resultaten genom att utgå från yrkeskategorierna och utifrån dessa redovisa relationerna 
till de andra kategorierna.  
 
Chefer 
Då det gäller kompetenser som efterfrågas i platsannonser som handlar om 
chefspositioner visar våra resultat på att de Prestationsbaserad förmåga, som till exempel 
lösningsfokuserad och handlingskraftig, är högst prioriterade eftersom det endast 
förekommer krav på dessa, och inga önskemål. Åtta av totalt tio platsannonser ställer 
krav på att de arbetssökande ska inneha kompetenser som återfinns i denna kategori. 
Minst viktiga personliga egenskaper tycks vara Personlig karaktär, som till exempel kreativ 
och strategisk, vilket representeras i tre av tio platsannonser. Två av dessa är krav medan 
den tredje endast är önskvärd. Då det gäller Social förmåga, exempelvis skapa arbetsglädje 
och motivera andra individer, förekommer det i hälften av platsannonserna för 
chefspositioner krav på dessa egenskaper samt att en av tio platsannonser gärna ser att 
individen innehar Social förmåga. En möjlig orsak till att de Prestationsbaserade förmågorna och 
Sociala förmågorna ses som mer väsentliga än Personlig karaktär kan vara att chefer vanligtvis 
ansvarar för att få andra individer att prestera och att verksamhetsmål ska uppfyllas. Med 
detta menar vi att chefen behöver besitta de förmågor som ingår i Social förmåga, 
exempelvis att kunna motivera andra individer, ta tillvara på andras kompetens samt att 
skapa entusiasm. Men för att en chef ska klara av att leva upp till kraven inom Social 
förmåga anser vi att även de personliga egenskaperna inom Prestationsbaserad förmåga måste 
uppfyllas, exempelvis att vara målmedveten, driva projekt och ha förmåga att se 
helheten. Vi tror att en möjlig anledning till att de egenskaper som ryms inom Personlig 
karaktär inte framställs i lika stor utsträckning i platsannonser som söker chefer. Detta 
eftersom dessa egenskaper kan upplevas som lättare att uppfylla och därför inte väljs att 
skrivas ut.  
 
När det gäller uttalade kvalifikationer för chefspositioner tycks de Personliga kunskaperna 
vara av betydande vikt då de förekommer i samtliga platsannonser gällande yrkesgruppen 
Chefer. Det är dock enbart en av de totalt tio platsannonserna som kräver dessa 
kvalifikationer. Åtta platsannonser ser det som önskvärt att kvalifikationen Personliga 
kunskaper uppfylls medan det i en annons finns både krav och önskvärda kvalifikationer 
inom denna kategori. Kvalifikationskategorin Icke påverkningsbara kvalifikationer 
specificeras varken som krav eller önskemål i de tio platsannonserna. Enligt det resultat 
vi fått fram är de Påverkningsbara kvalifikationerna inte nämnvärt förekommande bland 
platsannonserna där syftet är att rekrytera chefer, där endast 20 procent uttrycker krav i 
platsannonsen på dessa kvalifikationer.  
 
 
Vårdpersonal 
Det totala antalet platsannonser som eftersöker vårdpersonal uppgår till 25 stycken. Utav 
de tre kompetenskategorierna är Personlig karaktär den totalt vanligast förekommande, 
men när det gäller krav så är de tre kategorierna relativt lika. Krav på Personlig karaktär 
gjordes i 40 procent av platsannonserna och 32 procent krävde Social förmåga medan 44 
procent begärde Prestationsbaserad förmåga. Summan av kompetenskrav överstiger 100 
procent, eftersom flera kategorikrav kan nämnas i en och samma platsannons. I Social 
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förmåga återfanns inga önskemål om kompetenser, utan enbart krav. Då det gäller 
önskvärda kompetenser bestod 28 procent i Personlig karaktär av önskemål medan det i 
Prestationsbaserad förmåga förekom önskemål av kompetenser i 12 procent av annonserna 
som söker vårdpersonal.   
 
Vad gäller nämnda kvalifikationer kan vi tydligt se vilka kvalifikationskategorier som 
anses mer eller mindre viktiga. De kvalifikationer som är mest förekommande bland 
platsannonserna som söker personal inom vården förekommer i Personliga kunskaper. 
Samtliga av dessa annonser efterfrågar kvalifikationer inom denna kategori, där 40 
procent presenteras som krav och 44 procent framställde kvalifikationerna som 
önskvärda. Resterande 16 procent bestod av Personliga kunskaper i form av både önskemål 
och krav. De kvalifikationer som förekom i minst utsträckning var de Icke påverkningsbara 
kvalifikationerna. 12 procent av dessa framställdes som krav medan endast fyra procent 
var önskvärda. De Påverkningsbara kvalifikationerna består till 60 procent av krav, fyra 
procent önskvärda kvalifikationer samt fyra procent av platsannonser med både krav och 
önskemål.  
 
Personal inom skolan 
Kommunen utannonserade 45 platsannonser som berörde tjänster inom skolan. 
Resultaten visar på att det efterfrågas mycket få kompetenser inom denna yrkeskategori. 
Den kompetenskategori som stod för den största procentuella andelen av de efterfrågade 
kompetenserna var Personlig karaktär, vilken endast återfanns i 11 procent av 
platsannonserna. 9 procent av dessa var krav medan resterande 2 procent var önskvärda. 
Även i kategorin Prestationsbaserad förmåga bestod 9 procent av kompetenskrav, i denna 
kategori fanns dock inga önskvärda kompetenser. I den sista kompetenskategorin, Social 
förmåga, var de uttalade kompetenserna enbart 4 procent, varav hälften bestod av krav 
och resterande hälft av platsannonser med kombinerade krav och önskemål. 
 
När det gäller kvalifikationerna så förekommer inga krav eller önskemål på 
Påverkningsbara kvalifikationer och endast 2 procent av platsannonserna utgörs av 
kategorin Icke påverkningsbara kvalifikationer. Kvalifikationer som ingår i Personliga kunskaper 
efterfrågas i samtliga 45 platsannonser för personal inom skolan. Av dessa är 80 procent 
krav och resterande 20 procent önskvärda.  
 
Samhälle 
Som vi redogjort för tidigare har vi valt att slå samman Samhälle, miljö och service med 
Kommunledningsstab och Miljö och fastighet eftersom dessa yrkeskategorier ansågs vara 
representerade i så liten utsträckning att de enskilda resultaten i sig inte gav en rättvis 
bild. Totala antalet platsannonser uppgick under 2007 till 23 stycken. 
 
Inom yrkeskategorin Samhälle är Social förmåga den kategori som det efterfrågas mest 
kompetens inom, vilket till hälften utgörs av krav respektive önskemål. Precis som inom 
Social förmåga bestod kraven av kompetenser i kategorin Personlig karaktär av 30 procent. 
Dock skiljde sig procentandelen av önskvärda kompetenser, då enbart 13 procent 
utgjordes av dessa. Den sista kompetenskategorin, Prestationsbaserad förmåga, 
representerades av 26 procent krav men inga önskvärda kompetenser existerade.  
 
De Påverkningsbara kvalifikationerna bestod till 30 procent av uttalade krav samt till 9 
procent av önskade kvalifikationer, vilket bidrar till att 39 procent av platsannonserna 
inom denna yrkeskategori presenterade kvalifikationer. De resterande två 
kvalifikationskategorierna, Icke påverkningsbara kvalifikationer samt Personliga kunskaper, 
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skiljde sig åt markant. Icke påverkningsbara kvalifikationer förekom inte i någon av nämnda 
platsannonser medan Personliga kunskaper förekom i samtliga. Av dessa var 35 procent 
krav, 44 procent önskemål samt 22 procent av platsannonser där både krav och 
önskemål förekom. För att underlätta för läsaren att hänga med i texten har vi valt att ta 
fram en tabell över yrkesgrupperna och kompetens- respektive 
kvalifikationskategorierna, vilken visas nedan.  

 
                        
            KOMPETENS 

               
                KVALIFIKATION 

 

 Personlig Prestations- Social Personlig Påverkningsbara Icke påverknings- 

 karaktär baserad förmåga  kunskap kvalifikationer bara kvalifikationer 

Chef 30% 80% 60% 100% 20% 0% 

Vård- 
personal 

68% 56% 32% 100% 68% 16% 

Personal        

i skolan 11% 9% 4% 100% 0% 2% 

Samhälle 43% 26% 61% 100% 39% 0% 

Tabell 8, korstabell över kompetenser och kvalifikationer i relation till yrkeskategorier. 
 
 
Funktion i relation till efterfrågad kompetens och kvalifikation 
Liksom i flera ovanstående stycken har vi även här valt att skapa en tabell för att 
underlätta vid redogörelsen av resultaten. Vi kommer nedan att redogöra för var 
funktion för sig. När det gäller efterfrågan av kompetens inom funktionen Vård och 
omsorg förekom Personlig karaktär i 68 procent av platsannonserna, vilket är en relativt hög 
procentandel jämfört med resterande kompetenskategorier. Det är också klart högre än 
de övriga funktionernas procentandelar gällande efterfrågad Personlig karaktär, där 
Samhälle innehöll 46 procent och Lärande och stöd endast omfattades av 11 procent. 
Däremot var det vanligast inom Samhälle att Prestationsbaserad förmåga efterfrågades. 
Dubbelt så många platsannonser inom funktionen Samhälle efterfrågade denna 
kompetens (32 procent) gentemot Vård och Omsorg (17 procent) samt Lärande och stöd (15 
procent). Då det gäller kompetenskategorin Social förmåga utmärkte sig både Samhälle och 
Lärande och stöd, dock på helt skilda sätt. Den funktion där efterfrågan på Social förmåga var 
vanligast är Samhälle (68 procent) medan Lärande och stöd endast eftersökte denna förmåga 
i 6 procent av platsannonserna. Tabellen nedan visar att det är funktionen Lärande och stöd 
som efterfrågar minst krav och önskemål på kompetenser, medan Samhälle är den som 
ställer flest krav och önskemål på de sökandes kompetenser.  
 
I alla tre funktioner fanns efterfrågan på Personliga kunskaper i samtliga publicerade 
platsannonser under år 2007. Inom kategorin Påverkningsbara kvalifikationer uppstod det 
däremot skillnader mellan dem. Funktionen Vård och omsorg söker i 64 procent av sina 
platsannonser efter personal med Påverkningsbara kvalifikationer. Samhälle efterfrågar denna 
kvalifikationskategori i 41 procent medan Lärande och stöd i princip inte efterfrågar den 
alls (2 procent). De Icke påverkningsbara kvalifikationerna var inte heller de vanligt 
förekommande inom Lärande och stöd, och nämndes inte i någon utav Samhälles 
platsannonser. Vård och omsorg däremot eftersökte denna kvalifikation i 14 procent av 
platsannonserna.  
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                  KOMPETENS                 KVALIFIKATION  

 Personlig Prestations- Social Personlig Påverkningsbara Icke påverknings- 

 Karaktär Baserad förmåga  kunskap kvalifikationer bara kvalifikationer 

Vård &       

Omsorg 68% 17% 43% 100% 64% 14% 

Lärande 
& Stöd 

 
11% 

 
15% 

 
6% 

 
100% 

 
2% 

 
2% 

       

Samhälle 46% 32% 68% 100% 41% 0% 

Tabell 9, korstabell över kompetenser och kvalifikationer i relation till funktioner. 
 
 
Tillträdesperiod i relation till efterfrågad kompetens och kvalifikation 
För att lättare kunna se eventuella skillnader och likheter mellan de tre olika 
tillträdesperioderna, Omgående/Snarast, Tidsbestämd och Efter överenskommelse, valde vi att slå 
samman de sex kompetens- och kvalifikationskategorierna Personlig karaktär, Social 
förmåga, Prestationsbaserad förmåga, Påverkningsbara kvalifikationer, Icke påverkningsbara 
kvalifikationer och Personliga kunskaper för att sedan räkna ut medelvärdet. Detta för att få 
en övergripande blick av i vilken grad krav och önskemål ställs i relation till 
tillträdesperioden. Det visade det sig att samtliga kompetens- och kvalifikationskategorier 
återfanns i alla tre tillträdesalternativ. Tillträdesalternativet Omgående/Snarast urskiljde sig 
genom att i samtliga sex kategorier ha de högsta procentuella värdena, och då även det 
högsta procentuella medelvärdet med 50 procent. Detta innebär att det förekommer flest 
krav och önskemål på kompetens och kvalifikation i platsannonserna med denna 
tillträdesperiod.  
 
Om Omgående/Snarast utmärkte sig genom att ha högst kompetens- och 
kvalifikationskrav och önskemål så kännetecknades Tidsbestämt tillträde av att ha de lägsta 
procentuella värdena i samtliga sex kategorier, och då även det lägsta värdet vid en 
sammanslagning av kategorierna med 29 procent. Vad gäller tillträdesperioden Efter 
överenskommelse hamnade dess medelvärde gällande kompetenser och kvalifikationer på 41 
procent.  
 
Anställningsform i relation till efterfrågad kompetens och kvalifikation 
Liksom tillträdesperioderna har vi valt att redovisa anställningsformerna genom att slå 
samman kompetens- och kvalifikationskategorierna och därefter räkna ut det 
procentuella medelvärdet. Krav och önskemål på kompetenser och kvalifikationer visade 
sig vara relativt jämlika på de sökande oavsett om det gällde en Tillsvidareanställning eller 
Tidsbegränsad anställning. Det visade sig enbart vara de Påverkningsbara kvalifikationerna inom 
Tidsbegränsad anställning som innehöll högre krav och önskemål än Tillsvidareanställningar. 
Medelvärdena gällande anställningsformerna uppkom till 39 procent för 
Tillsvidareanställning respektive 34 procent för Tidsbegränsad anställning.  
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4.2 Vad säger resultaten 
Vi kommer här att fördjupa oss i resultaten och koppla dessa till olika teorier som vi tagit 
upp i teorikapitlet. Vi har skapat fem övergripande analyspunkter som speglar studiens 
resultat samt dess innebörd.  
 

4.2.1 Kvalifikationer efterfrågas oftare än kompetenser 

Våra resultat stämmer överens med det Holmer och Karlsson nämner angående 
kvalifikationsbegreppet som vanligt förekommande inom områdena arbetsplats och 
arbetsmarknad61. Platsannonser berör både arbetsplats och arbetsmarknad, eftersom det 
är arbetsplatsen som söker individer som befinner sig, eller önskar att befinna sig, på 
arbetsmarknaden. Den arbetsplats vi har undersökt, en värmländsk kommun, använder 
sig, i sina platsannonser, i större utsträckning av önskemål och krav på kvalifikationer än 
på kompetenser. En stor bidragande orsak till detta resultat är att samtliga 103 
platsannonser inrymmer antingen krav eller önskemål på kvalifikationskategorin Personliga 
kunskaper. Denna kategori innehåller bland annat diverse utbildningar, kunskaper och 
erfarenheter, vilket tyder på att dessa kvalifikationer är högt värderade vid 
nyanställningar. Då allt fler individer väljer att utbilda sig innebär det att de sökande får 
likvärdiga utbildningsmeriter vilket bidrar till en hård konkurrens om den utlysta tjänsten. 
Eftersom antalet utbildade ökar borde det vara kompetenser eller de optimala 
erfarenheterna som den avgörande faktorn i rekryteringsbeslutet. Detta kan tänkas göra 
det svårare för arbetsgivare att välja och sålla ut de mest lämpliga sökande då allt fler 
torde uppnå kvalifikationskraven. 
 
Kraven och önskemålen är jämnt fördelade i kompetenskategorierna, vilket tyder på att 
ingen kategori värderas högre än någon av de andra två. Däremot efterfrågades inte 
kompetens i lika stor utsträckning som kvalifikation. Här drar vi paralleller till det 
Holmer och Karlsson framför, nämligen att kompetensbegreppet är mer generellt i 
jämförelse med kvalifikationsbegreppet. Det senare begreppet har mer fokus på 
arbetsuppgifterna medan kompetensbegreppet fokuserar på individen. Det skulle kunna 
förklara varför fler kvalifikationer efterfrågas, med tanke på att det är just 
arbetsuppgifterna som arbetet kretsar kring. Givetvis är det individen som ska utföra 
uppgifterna, men att vara kvalificerad till tjänsten torde slå högre än individens 
personliga egenskaper. Med detta menar vi att en individ som ”enbart” besitter 
kompetenserna och saknar kvalifikationerna inte har nog med kunskaper för att klara av 
arbetet.  
 

4.2.2 ”Personliga kunskaper” är den mest eftertraktade 
kvalifikationen  

Vi drar, med hjälp av våra resultat, slutsatsen att anledningen till skillnaderna mellan 
Personlig kunskap och de två andra kvalifikationskategorierna, Påverkningsbar respektive 
Icke påverkningsbar kvalifikation, kan tänkas vara att de sistnämnda innehar så få variabler 
jämfört med Personlig kunskap. Utbildning, erfarenhet och diverse kunskaper ligger inom 
Personlig kunskap och uppkommer i någon form i samtliga platsannonser. Det tyder på att 
utbildning, erfarenheter och kunskaper väger högt då det gäller kvalifikationer hos 
nyanställda individer, vilket kan sammankopplas med vårt resonemang om antalet ökade 

                                                
61 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. (red). Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultföretaget AB: Uppsala. 1991: 10f 
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utbildade i 4.2.1 ”Kvalifikationer efterfrågas oftare än kompetenser”. Att de Personliga 
kunskaperna är de mest efterfrågade kvalifikationerna skulle kunna bero på att dessa 
kvalifikationer är relativt lätta att mäta och kontrollera, bland annat i form av betyg och 
arbetsprover.  
 

4.2.3 Olika tillträdesperioder – olika antal kompetenser och 
kvalifikationer  

I linje med Rainbird et al.62 tankebanor är en möjlig anledning till att kraven och 
önskemålen på kvalifikation är högre inom tillträdesperioden Omgående/snarast kan vara 
att arbetsgivaren utövar en strategi. Denna strategi skulle kunna innebära att 
arbetsgivaren efterfrågar fler kompetenser och kvalifikationer än vad som egentligen 
krävs av arbetstagaren för att utföra tjänsten. Med detta menar vi att fler eftersökta 
kvalifikationer och kompetenser bidrar till att färre antal individer uppfyller kravprofilen, 
vilket skulle innebära att färre söker tjänsten. I sin tur leder detta till att det tar kortare tid 
att gå igenom ansökningarna, vilket är en fördel när tillträdet ska ske så snart.  
 
Det är möjligt att anledningen till att platsannonser där tillträdet ska ske ett visst bestämt 
datum inte efterfrågar kompetenser och kvalifikationer i lika hög utsträckning, eftersom 
det finns mer tid till urvalsprocessen och därmed också mer tid till att gå igenom 
ansökningarna. Denna tid skulle dock eventuellt kunna läggas på arbetsanalys, vilket kan 
bidra till utformandet av platsannonstexten. Liksom Kahlke och Schmidt63 menar vi att 
ju större prioritet som läggs på arbetsanalys, desto mer medveten blir verksamheten om 
vad de verkligen är i behov av eftersom arbetsanalysen tar fram de specifika kompetenser 
och kvalifikationer som ställs på det arbete som ska utföras av den nytillsatte 
medarbetaren. Med hjälp av en arbetsanalys har verksamheten större möjligheter att sålla 
ut de mest lämpliga för just deras arbete och uppgifter, vilket innebär att de som ska 
tillsätta tjänster med Tidsbestämt tillträde tordes ha mer tid och möjlighet att få fram 
aktuella kompetenser och kvalifikationer. Vi vill dock poängtera att vi i vår studie inte 
undersökt huruvida en arbetsanalys gjorts eller ej, och då heller inte kan avgöra om de 
kompetenser och kvalifikationer som behövs för arbetet efterfrågas i platsannonserna.  
 
Att inte skriva ut kvalifikationer och kompetenser i platsannonser kan leda till minskade 
möjligheter för organisationer att förmedla information om det aktuella arbetet. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till svårigheter att sålla ut de mest lämpliga sökande på grund 
av att det inte är lika stabil bas att utgå från i urvalsprocessen. Denna hypotes stämmer 
överens med det Kahlke och Schmidt64 presenterar, nämligen att arbetsanalys kan vara 
till stor hjälp för arbetsgivaren vid rekrytering och framförallt vid utformandet av 
platsannonser. Detta skulle också kunna innebära att kraven på dem som utformar 
platsannonserna är relativt höga då annonserna helst ska vara så väl formulerade att 
enbart de kvalificerade sökande visar intresse. Det torde således ligga i arbetsgivarnas 
intresse att kompetens- och kvalifikationskraven blir så tydliga att en stor del av dem 
som tar del av annonsen sållas bort genom en form av självsanering och att enbart de 
kvalificerade visar intresse.  
 

                                                
62

 Rainbird, H. Munro, A & Holly, L. “Employer Demand for Skills and Qualifications”. Grugulis, I. 
Warhurst, C & Keep, E (Red.) The Skills That Matter. Palgrave macmillan, England. 2004: 95 
63 Kahlke, E., Schmidt, V. Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. 
Studentlitteratur: Lund. 2002: 58 
64 Kahlke, E., Schmidt, V. Arbetsanalys och personbedömning: att öka träffsäkerheten vid urval och rekrytering. 
Studentlitteratur: Lund. 2002: 58-65 
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Det är de anställningar med Tidsbestämt tillträde som efterfrågar minst antal kompetenser 
och kvalifikationer. Vi skulle vilja analysera detta med hjälp av Ryan et als.65 tankar kring 
platsannonser som en marknadsföringsstrategi för att förmedla information. Ju mer 
information, det vill säga kompetenser och kvalifikationer, som verksamheten erbjuder i 
platsannonsen, desto lättare har potentiella arbetssökande att identifiera sig med 
verksamheten. Till skillnad från den tidigare nämnda strategin, som går ut på att öka 
förekomsten av kvalifikationer och kompetenser i annonser för att sålla bland sökanden, 
så kan man se ett stort utbud av information i en platsannons som en strategi för att få 
arbetssökanden att känna samhörighet med verksamheten. Denna strategi skulle i så fall 
stämma överens med Ryan et als.66 teori beträffande att arbetssökande söker arbeten 
med utgångspunkt i vad som passar dem som individer, det vill säga deras personliga 
värderingar. De platsannonser som innehåller ett stort antal kompetenser, även om de är 
önskvärda kompetenser och inte krav, kan förekomsten av begreppen göra att vissa 
potentiella sökanden avstår att söka på grund av rädsla att ses som inkompetenta. Detta 
kan relateras till Björkmans67 tankar kring kompetensbegreppet, nämligen att begreppet 
har en benägenhet att vara ”antingen eller”. Om Björkmans resonemang kring ”antingen 
eller” ha kompetens stämmer skulle det kunna innebära att det är en utmaning att för de 
som utformar platsannonser att inkludera lagom antal kompetenser i dessa. 
 

4.2.4 Flest platsannonser – minst antal kompetenser och 
kvalifikationer  

I förhållande till Vård och omsorg och den av oss sammanslagna funktionen Samhälle har 
Lärande och stöd betydligt färre krav och önskemål på kompetenser och kvalifikationer. 
Det undantag vi kan hitta är kategorin Personlig kunskap som återfinns i samtliga 
platsannonser. Det finns flera tänkbara anledningar till detta resultat, det skulle kunna 
bero på tidsbrist, brist på engagemang eller att det helt enkelt inte krävs fler kompetenser 
eller kvalifikationer än Personlig kunskap för tjänsten. Skulle det vara så att det mest 
väsentliga för tjänsten är Personliga kunskaper så borde det grunda sig i den eventuella 
arbetsanalysen.  
 

4.2.5 Olika yrkesgrupper har olika höga förväntningar på 
kompetenser och kvalifikationer 

Om det är som Ryan et al.68 säger, att platsannonser är en form av marknadsföring, 
borde vissa platsannonser vara mer lyckade än andra med tanke på skillnaden i antal 
förekomna kvalifikationer och kompetenser. De platsannonser som syftar till att anställa 
Personal inom skolan skulle i så fall inte marknadsföra sig i lika stor grad som exempelvis de 
platsannonser som söker Chefer. Ovanstående forskare menar att allt som skrivs i en 
platsannons är information. Detta skulle innebära att Personal inom skolan inte har samma 
möjlighet att tolka information i lika stor utsträckning som Chefer.  
 
Då det gäller rekrytering till chefspositioner efterfrågas flest kompetenser i jämförelse 
med övriga yrkeskategorier, vilket kan bero på att alla de kompetenskategorierna är av 

                                                
65 Ryan, G. Gubern, M. & Rodriguez, I. Recruitment Advertising – The marketing-Human Resource Interface. 
IAER: MAY VOL 6. NO. 2. 2000: 355FF 
66 Ibid. 
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stor betydelse då man arbetar med andra människor Då det gäller chefsrekrytering är den 
Prestationsbaserade förmågan den viktigaste kompetensen jämfört med både de resterande 
kompetenskategorierna och övriga yrkeskategorier. Att Prestationsbaserad förmåga och Social 
förmåga var så högt eftertraktade kan grunda sig i det ansvar tjänsten innebär. Det vill säga 
att ansvara för att arbetsuppgifter sköts och att verksamheten fungerar. Den Sociala 
förmågan är viktig för kommunikationer, relationer och det gemensamma arbetsresultatet, 
vilket är en chefs arbetsuppgift. Detta resonemang skulle kunna stärkas med Göranzons 
föreställning om att kompetens kan ses som kollektiv, att flera individer bidrar till en 
samlad kompetens som inte kan erhållas hos individerna var för sig69. Prestationsbaserad 
förmåga innebär de kompetenser som krävs för att arbetsuppgifterna ska kunna 
genomföras på lämpligt sätt. Denna förmåga anser vi är likvärdig med Anderssons 
definition av Yrkesmässig kompetens, vilket innebär de grundläggande färdigheter som krävs 
för att klara av arbetet70 och på så sätt hålla verksamhetens produktivitet igång.  
 
Den yrkeskategori som har totalt flest förekommande kompetenser och kvalifikationer i 
sina platsannonser är Vårdpersonal. Platsannonserna för denna yrkesgrupp efterfrågade 
även flest kvalifikationer, vilket beror på den höga förekomsten av Påverkningsbara- och 
Icke påverkningsbara kvalifikationer. Framförallt var efterfrågan av Påverkningsbara 
kvalifikationer betydligt större än i resterande yrkesgrupper, vilket troligtvis kan förklaras 
av att det är vanligt förekommande inom exempelvis hemtjänst att besök sker i hemmet 
hos brukaren och att då körkort kan krävas. Att Vård och Omsorg har flest Icke 
påverkningsbara kvalifikationer i sina platsannonser kan grunda sig i att ledsagare är ett av de 
yrken som är relativt vanligt inom funktionen. Som brukare är det möjligt att själv önska 
kvaliteter, exempelvis kön och ålder på sin ledsagare. Detta kan vara en rimlig orsak till 
varför just denna funktion oftare efterfrågar Icke påverkningsbara kvalifikationer än 
resterande funktioner. 
 
Personal inom skolan är den yrkeskategori som utmärkte sig bland yrkesgrupperna genom 
de få kompetenser och kvalifikationer som fanns i platsannonserna. Speciellt utmärkande 
vare den låga efterfrågan av Social förmåga, som var nästintill obefintlig. Det hade varit 
intressant att studera bakomliggande faktorer till varför dessa förmågor utelämnats i 
platsannonser, eftersom kommunikationer och relationer är en grundläggande del av 
arbete i skolor. 
 
Till skillnad från de övriga yrkesgrupperna utmärkte sig inte Samhälle i någon vidare 
bemärkelse, bortsett från att ha den högsta efterfrågan av Social förmåga. Vi upplever det 
som att analysen gällande yrken och funktioner blir begränsad eftersom vi inte har 
fördjupat oss i yrkeskategoriernas krav och förutsättningar, utan riktat in oss på 
kompetens- och kvalifikationsperspektivet.  
 

                                                
69 Göranzon, B. Det praktiska intellektet. Carlsson Bokförlag: Stockholm. 1990: 128 
70 Andersson, K. Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Studentlitteratur: Lund. 2000: 116 
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5 Avslutning 

 
I detta kapitel kommer vi att börja med att återge de frågeställningar som vi i början av arbetet 
uttryckte, för att sedan kortfattat sammanfatta de resultat vi fått fram i vår studie. Avslutningsvis 
kommer vi att framföra några egna reflektioner kring studien. 
 
 

• Vilka kompetens- och kvalifikationsbegrepp är vanligt förekommande i platsannonser?  
• Skiljer sig kraven på kvalifikation och kompetens beroende på vilken yrkestitel det handlar 

om, eller vilken verksamhetsavdelning tjänster verkar inom? 
• Är platsannonser till viss del präglade av ett kompetens- eller kvalifikationsperspektiv?  
• Har platsannonser med olika tillträdesperioder skilda krav på kompetenser och 

kvalifikationer? 
 

 
 
Vilka kompetens- och kvalifikationsbegrepp som är vanligt förekommande i 
platsannonser går på ett överskådligt sätt att se i kodningsmanualen, där samtliga 
kompetenser och kvalifikationer som förekom i de undersökta platsannonserna går att 
utläsa. På grund av den överblickbara uppställningen av begreppen i manualen har vi valt 
att inte redovisa dessa i Resultat och analyskapitlet.  
 
Platsannonserna som publicerades av kommunen under år 2007 präglas till större delen 
av ett kvalifikationsperspektiv än ett kompetensperspektiv. Som resultaten visat skiljer 
sig mängden av efterfrågade kvalifikationer och kompetenser mellan både yrkeskategori 
och funktion. En av variablerna som kvalifikationsperspektivet innehåller är erfarenhet. 
Vi skrev i teorikapitlet om erfarenhet i antal år eller en så kallad optimal erfarenhet. Då 
kommunen inte har efterfrågat erfarenhet i antal år, menar vi att detta kan ses som mer 
öppet och upplevs som en fördel för de arbetssökande. Det medför också att fler 
potentiella arbetstagare har möjlighet att visa sitt intresse. Vad vi upplevde som 
intressant gällande platsannonsernas utformning var att det i många platsannonser 
förekom en rubrik nämnd ”Kvalifikationer”, det var dock vanligt förekommande att 
kompetenser nämndes under denna rubrik. Detta stärker det resonemang som Holmer 
och Karlsson71 framför, nämligen att kompetens ibland används synonymt till 
kvalifikationsbegreppet, vilket visar hur svårt det många gånger kan vara att skilja på 
begreppen. 
 
Något som vi reagerat över i vår studie är att kvalifikationen Personlig kunskap är en starkt 
påverkande faktor till att resultaten ser ut som de gör. Detta eftersom samtliga 
platsannonser innehöll denna kvalifikationskategori och därmed är den bidragande 
orsaken till att platsannonserna präglas av ett kvalifikationsperspektiv. För att kunna 
förklara och analysera resultaten kring fördelning av kompetensers och kvalifikationers 
relation till yrkesområden respektive funktion skulle vi behöva fördjupa oss i de olika 
yrkenas förutsättningar och vad de faktiskt kräver i praktiken. Det hade dock varit 
intressant att göra en efterföljande studie kring detta. Vad vi även lade märke till är att 
det finns mycket litteratur kring vår kompetenskategori Social förmåga, bland annat 
kommunikationer och relationer.  
 

                                                
71 Holmer, J. Karlsson, J. Ch. Kvalifikation. Hur kompetens och meriter värderas i det moderna samhället. 
Konsultförlaget AB: Stockholm. 1991: 9 
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Som vi redovisade i resultatkapitlet har platsannonser med olika tillträdesperioder skilda 
krav på kompetenser och kvalifikationer, där de utlysta tjänsterna som planeras att 
tillsättas omgående/snarast hade fler kompetenser och kvalifikationer att leva upp till i 
jämförelse med de tjänster som har ett tidsbestämt tillträdelsedatum. I resultat- och 
analyskapitlet gav vi en redogörelse över tänkbara anledningar till detta, exempelvis kan 
det tolkas som en strategi från arbetsgivaren att påverka vilka sökanden som anses 
behöriga. Det hade varit intressant att fördjupa sig mer i detta för att kunna se om, och i 
så fall hur, arbetsgivare strategiskt väljer vilka kompetenser och kvalifikationer de 
sökande ska besitta beroende på längden av tillträdelseperioden. Det vill säga vilka 
kompetenser och kvalifikationer som krävs för att vara anställningsbar under dessa 
förutsättningar. 
 
Westwoods72 lista över vilka kvalifikationer och kompetenser som gör en individ 
anställningsbar kommer vi att koppla de platsannonser vi studerat. Fyra av de totalt sju 
punkterna i listan stämmer överens med de kompetenser och kvalifikationer som 
kommunen har använt sig av i sina platsannonser. Nedan visar vi relationen mellan 
begreppen i Westwoods lista och de använda begreppen i platsannonserna.  
 
 Westwood   Kommunen 
 Läs- och språkkunnighet - Goda språkkunskaper 
 Kund- och serviceinriktad - Kund- och serviceinriktad 
 Kunnighet kring yrket - Specifik kunskap inom ett visst område 
 
För att dessa kompetenser och kvalifikationer ska kunna utnyttjas av individen krävs det, 
precis som Granberg73 menar, att individen har vilja och förmåga att använda sig av sina 
kunskaper. Detta skulle kunna tolkas som att det krävs viss kompetens för att ha 
möjlighet att använda sina kvalifikationer. 
 
Som vi redogjorde för i Bakgrunden har rekryteringsområdet de senaste åren studerats i 
flertalet undersökningar. Breaugh och Starke74 kritiserade studierna för att ha varit alltför 
avgränsade, begränsade och bristfälliga i den teoretiska grunden. När vi nu har 
genomfört vår studie kan vi förstå svårigheten med att genomföra en undersökning 
reducerad från dessa nämnda brister. Detta främst på grund av att det skulle krävas ett 
enormt datamaterial för att kunna generalisera resultatet. Däremot kan liknande studier 
genomföras med syfte att utvärdera och utveckla enskilda organisationer. Oavsett hur 
noggrant en studie kring rekrytering och platsannonser genomförs kommer den 
antagligen kritiseras för definitioner och avgränsningar kring begreppen kompetens och 
kvalifikation. Kanske behöver begreppen inte definieras var för sig, utan tolkas som 
likvärdiga. Att dela upp dem var för sig kan dock leda till en ökad förståelse genom att se 
fler delar som tillsammans skapar en mer komplex helhet, och på så sätt få ut mer 
information ur materialet.  
 
De resultat vi kommit fram till går inte att generalisera på offentliga verksamheter, utan 
gäller endast den kommun vi studerat. Grunden till resultaten kan tänkas ligga i 
organisationens uppbyggnad och de individer som har en del i rekryteringsprocessen. 
Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade valt en organisation inom 

                                                
72 Westwood, A. ”Skills that Matter and Shortages that Don’t”. Warhurst, C., Grugulis, I. & Keep, E. (red) 
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den privata sektorn eftersom dessa organisationer ofta är inriktade mot ett specifikt 
yrkesområde. Kanske hade fördelningen mellan kompetenskategorierna inte varit så 
jämn, och skillnaden mellan kvalifikationskategorierna inte varit lika påtaglig. Detta för 
att, precis som vi nämnde ovan, privata organisationer inte är lika breda yrkesmässigt. 
Det hade dock varit intressant att göra en likvärdig studie hos en organisation i den 
privata sektorn för att studera eventuella skillnader. 
 
När studien nu är avslutad ser vi att kategorierna Personlig karaktär och Prestationsbaserad 
förmåga ligger väldigt nära varandra, och ibland kanske också överlappar varandra en del. 
Exempel på detta är ”flexibel” och ”anpassningsbar” samt ”ansvarsfull” och 
”initiativtagande”. Detta är något vi sett i efterhand med lite distans till arbetet. 
Möjligtvis skulle dessa två tillhöra en och samma kategori. Hade vi genomfört studien 
med enbart två kompetenskategorier hade resultaten troligtvis sett annorlunda ut, men 
det skulle fortfarande vara kvalifikationer, Personliga kunskaper, som var mest efterfrågad i 
platsannonserna som publicerades år 2007 av den studerade kommunen.  
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KODNINGSSCHEMA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref.nr: 
Sista  

ansökningsdag Månad Yrkestitel Tillträde Funktion 
Antal 

tjänster 

           

Sysselsättningsgrad Anställningsform 

  

Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation 

      

Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation Kvalifikation 

      

Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens 

            

Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens Kompetens 
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KODNINGSMANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna kodningsmanual är ett hjälpmedel vid ifyllandet av kodningsschemat. I detta 
dokument finns samtliga beteckningar och koder som är användbara vid kodningen. 
Alla fält i kodningsschemat fylls i med minst en siffra, vars betydelse redovisas nedan.   
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Referensnummer                          BILAGA 2 (2/6) 
Ref. nr finns angivet i början av samtliga platsannonser.  
Alla fält/rutor i schemat ska alltid fyllas i. Om siffror saknas i fält 1 och 2 fylls dessa i 
med 0:or. Ref. nr 1 blir alltså 0 0 1 osv.  
 
Sista ansökningsdag 
Finns angivet i slutet av samtliga platsannonser. 
Är datumet inte tvåsiffrigt fylls en 0 i fält 4. Den första dagen i månaden blir därmed 01. 
Om sista ansökningsdag är angivet vara den 21 fylls 2 1 i de tomma rutorna. 
 
Månad 
Finns angivet i slutet av samtliga platsannonser. 
Är månaden inte tvåsiffrig fylls rutorna i, likt som datumen i föregående stycke. Januari 
betecknas därmed som 0 1 . 
 
Yrkestitel 
Nedan finns samtliga yrkestitlar som återfinns i de platsannonser som kommunen utlyste 
under år 2007. Kodningsnumret som står framför respektive yrkestitel fylls i den tomma 
rutan i kodningsschemat. Låt säga att en platsannons rör en Driftingenjör, så fylls 
nummer 36 i rutan. Om det utannonseras 2 olika tjänster i samma platsannons kodas 
den förstnämnda yrkestiteln.  
           
01 Enhetschef                        29 Miljöskyddsinspektör 
02 Gymnasiechef   30 Kock / Kokerska              
03 Utvecklingschef    31 Miljöutvecklare / Miljöstrateg 
04 Avdelningschef    32 Arkitekt 
05 Kökschef     33 Fastighetstekniker 
06 Personalchef         34 Exploateringsingenjör 
07 Sjuksköterska    35 A-ingenjör 
08 Distriktsköterska   36 Driftingenjör  
09 Arbetsterapeut   37 Parkarbetare 
10 Distriktarbetsterapeut                    38 Bygglovsingenjör 
11 Sjukgymnast                              39 Brandman 
12 LSS-handläggare                   40 Risk- och Brandingenjör 
13 Biståndshandläggare                   41 Utredningssekreterare 
14 Personlig assistent                        42 Näringsutvecklare 
15 Ledsagare / Avlösare                         43 Controller    
16 Projektledare   44 IT-tekniker 
17 Bibliotekarie    45 Kulturutvecklare  
18 Lärare                   46 Turistassistent  
19 Specialpedagog 
20 Skolvaktmästare                
21 Fritidspedagog    
22 Rektor     
23 Studie och yrkesvägledare   
24 Resurspedagog    
25 Speciallärare    
26 Skolpsykolog    
27 Konsumentrådgivare  
28 Förebyggare     
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BILAGA 2 (sida 3/6) 
 
Tillträde     Funktion 
Beroende på inom vilken tids- Samtliga tjänster som  
period som tjänsten ska tillsättas  utannonseras till- 
finns här 7 alternativ att välja mellan. hör 1 av Kommunens 5  
Om en tjänst ska tillsättas snarast fylls  funktioner. Nedan finns 
siffran 2 i rutan i kodningsschemat. Om samtliga funktioner  
det finns 2 stycken tillträdesalternativ i tillsammans med dess kod. 
annonsen fylls alltid kodnummer 6 i, det  Utannonseras exempelvis 
vill säga Efter överenskommelse. en lärartjänst, som tillhör  
 funktionen Lärande och stöd 

ifylls en 2 i rutan i 
kodningsschemat. 

 
0 Anges ej    1 Vård och Omsorg 
1 Omgående     2 Lärande och Stöd 
2 Snarast    3 Samhällsbyggnad, Miljö och 
3 Inom 1 månad    Service 
4 Inom 3 månader   4 Kommunledningsstab  
5 Inom 6 månader   5 Miljöstab 
6 Efter överenskommelse   0 Anges ej 
 
 
Antal utannonserade tjänster i platsannonsen 
Antalet tjänster anges i fältet. Om antalet tjänster ej specificeras fylls en 0 i 
kodningsschemat. Det förekommer att ”ett antal” tjänster utlyses, dessa fylls i med 
kodningsnummer 3 . 
 
 
Sysselsättningsgrad  Anställningsform 
Det finns 5 alternativa kodningar Om anställningsform ej specificeras har vi valt 
vad gäller sysselsättningsgraden av  att tolka 
den utlysta tjänsten vilka framförs  anställningen som en Tillsvidareanställning 
nedan.   vilket skulle innebära en 1 i 
   kodningsschemat. 

 
0 Specificeras ej  1 Tillsvidareanställning 
1 Heltid   2 Tidsbegränsad anställning   
2 Deltid, upp till 50 %  3 Vikariat – tidsbegränsad anställning  
3 Deltid, 51 - 99 %  4 Både vikariat och tillsvidareanställning 
4 Både hel- och deltid   
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BILAGA 2 (sida 4/6) 
 
Kvalifikation  
Förekomsten av Kvalifikationer i platsannonserna kan vara både ett krav eller en merit. 
För att kunna hålla isär kodningen av vad som är krävd eller önskvärd kvalifikation har vi 
gett dessa olika kodningsnummer. De kvalifikationer som är ett krav föregås av en 1:a, 
medan de kvalifikationer som ses som meriterande föregås av en 2:a. Samtliga nämnda 
kvalifikationer i platsannonserna finns representerade i kvalifikationslistan nedan. Krävs 
körkort i en platsannons ifylls siffra 13 i en av kvalifikationsrutorna som finns i 
kodningsschemat. skulle det däremot framföras som positivt att inneha körkort, tolkas 
det som en önskad kvalifikation och kodas då istället med nummer 23. 
  
Kvalifikationskrav   Önskad kvalifikation 
11 Adekvat högskoleutbildning 21 Adekvat högskoleutbildning 
12 Pedagogiska kunskaper  22 Pedagogisk kunskaper  
13 Körkort   23 Körkort 
14 Datorkunskap   24 Datorkunskap 
15 Tillgång till egen bil  25 Tillgång till egen bil 
16 Man   26 Man 
17 Kvinna   27 Kvinna  
18 Specifik utbildning/vidareutbildning 28 Specifik utbildning/Vidareutbildning  
      (ej sammankopplad med adekvat               (ej sammankopplat med adekvat                
       högskoleutbildning)         högskoleutbildning) 
19 Specifik ålder  29 Specifik ålder 
110 God fysik   210 God fysik 
111 Rökfri   211 Rökfri 
112 Konflikthanteringskunskap 212 Konflikthanteringskunskap 
113 Goda språkkunskaper (tal & text) 213 Goda språkkunskaper (tal & text) 
114 Specifika kunskaper kring ett ämne 214 Specifika kunskaper kring ett ämne 
115 Icke allergiker  215 Icke allergiker 
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BILAGA 2 (sida 5/6) 
 
Kompetens 
Förekomsten av kompetenskrav i platsannonserna kan vara både ett krav eller en merit. 
För att kunna hålla isär kodningen av vad som är krävd eller önskvärd kompetens har vi 
gett dessa olika kodningsnummer. De kompetenser som är ett krav föregås av en 1:a, 
medan de kompetenser som ses som meriterande föregås av en 2.a. Samtliga nämnda 
kompetenser i platsannonserna finns representerade i kompetenslistan nedan. Krävs 
samarbetsförmåga i en utlyst tjänst, ifylls siffra 16 i en av kompetensrutorna som finns i 
kodningsschemat. Skulle det däremot framföras som önskvärt att den blivande anställde 
har samarbetsförmåga, tolkas det som en önskad kompetens, och kodas då istället med 
nummer 26. 
 
Kompetenskrav  Önskad kompetens  
11 Erfarenhet   21 Erfarenhet  
12 Tydlig i arbetsrollen  22 Tydlig i arbetsrollen  
13 Målmedveten  23 Målmedveten 
14 Handlingskraftig  24 Handlingskraftig 
15 Lösningsfokuserad  25 Lösningsfokuserad 
16 Samarbetsförmåga  26 Samarbetsförmåga 
17 Helhetssyn  27 Helhetssyn 
18 Engagerad   28 Engagerad   
19 Social kompetens   29 Social kompetens  
110 ”Många bollar i luften”  210 ”Många bollar i luften” 
111 Lyhörd   211 Lyhörd 
112 Motiverande  212 Motiverande 
113 Skapa arbetsglädje  213 Skapa arbetsglädje  
114 Goda personliga egenskaper/ 214 Goda personliga egenskaper/ 
 Personlig lämplighet Personlig lämplighet  
116 Kommunikationsförmåga 216 Kommunikationsförmåga 
117 Personlig mognad  217 Personlig mognad 
118 Strategisk   218 Strategisk 
119 Kreativ   219 Kreativ 
120 Positiv   220 Positiv 
121 Utvecklingsbenägen  221 Utvecklingsbenägen  
123 Empatisk   223 Empatisk 
125 Självständig  225 Självständig 
126 Serviceinriktad  226 Serviceinriktad 
127 Noggrann   227 Noggrann  
128 Lättlärd    228 Lättlärd 
129 Initiativtagande  229 Initiativtagande 
130 Ansvarsfull  230 Ansvarsfull 
131 Flexibel   231 Flexibel 
133 Intresse för speciellt område 233 Intresse för speciellt område 
134 Öppen   234 Öppen 
135 Nyfiken   235 Nyfiken 
136 Gott uppförande  236 Gott uppförande 
137 Pålitlig   237 Pålitlig 
138 Energisk   238 Energisk 
139 Tålmodig   239 Tålmodig 
140 Anpassningsbar  240 Anpassningsbar 
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141 Utåtriktad  241 Utåtriktad 
142 Icke allergiker   242 Icke allergiker  
143 Flexibla arbetstider  243 Flexibla arbetstider 
144 Tillvaratagande av andras kompetens 244 Tillvaratagande av andras kompetens 
145 Skapa entusiasm  245 Skapa entusiasm 
146 Resultatinriktad  246 Resultatinriktad 
147 Kundorienterad  247 Kundorienterad 
148 Ser möjligheter  248 Ser möjligheter 
150 Driva projekt  250 Driva projekt 
151 Se andra individer  251 Se andra individer 
 


