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”Gender is a powerful ideological device, 

which produces, reproduces, and legitimates 

the choices and limits that are predicated 

on sex category. 

An understanding of how gender is produced 

in social situations will afford clarification 

of the interactional scaffolding of social structure 

and the social control processes that sustain it.” 

(West & Zimmerman 1987:147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Med en utgångspunkt i genusidentitet som diskursivt konstruerat skapas en önskan 

att avslöja de konstruerande diskurserna. Utifrån denna önskan följer studiens 

syfte, att finna sådana diskurser i platsannonser. Studien är en diskursanalys som 

utförts på platsannonser för mans- respektive kvinnodominerade yrkena. De 

teoretiska utgångspunkterna har legat i socialkonstruktivistiska teorier om genus, 

såsom West och Zimmermans begrepp ”göra genus” och Butlers 

performativitetsteori, samt en teoretiskt laddad definition av diskurs-begreppet, 

hämtat främst från Foucault. 

 

Resultaten av studien visar på två övergripande diskurser i platsannonserna; en 

kundorienterad diskurs och en individorienterad diskurs. Den kundorienterade 

diskursen var mer vanligt förekommande i platsannonserna för kvinnodominerade 

yrken och den individorienterade diskursen i platsannonserna för mansdominerade 

yrken. Studien påvisar vidare hur diskurser i platsannonser såväl förstärker som 

återskapar dominanta diskurser kring hur genus görs. För att tydliggöra den 

konstruktion av genusidentiteter som sker används begreppen ”splittrat subjekt” 

och ”sammanhållet subjekt”, vilka är ett resultat av studien, och beskriver 

relationen mellan subjektets intentioner och subjektets agerande. 

 

 

 

Nyckelord: platsannons, diskursanalys, genusidentitet, göra genus, diskurs, 

sammanhållet subjekt, splittrat subjekt 
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1. Inledning 

Jag vill mena på att dominanta diskurser är allomfattande; att vi alla är påverkade, 

kontrollerade, och medskapare av diskurserna. Ingen är oskyldig och ingen är 

opåverkad. För att komma närmare möjligheten att bli medveten om diskurserna 

måste man avslöja dessa. 

I denna uppsats fokuserar jag på genuskonstruerande, för att inte säga 

genusreglerande, diskurser. Dessa diskurser finns att finna på de mest banala ställen, 

exempelvis deodorantflaskor. Jämför den slående skillnaden mellan ”48 h – 

powerful protection” och ”48 h – gentle care”. På deodorantflaskan med feminin 

doft står det om den skyddande känslan för huden – i enlighet med diskursen om att 

en individ som vill bära en feminin doft inte har hår under armarna; och på 

raklöddret ”for men” står det att man ska skölja ansiktet noga efter rakning – i 

enlighet med diskursen att individer som använder sig av raklödder med maskulin 

doft inte rakar sig någon annanstans än just i ansiktet. 

Jag vill med min studie visa vad människor möts av för diskurser när de ger sig ut 

på arbetsmarknaden. Jag ger således inga förklaringar till, och gör inga 

spekulationer i, vad det är som gör att män och kvinnor söker olika typer av jobb 

(dock kommer jag att hänvisa till tidigare forskning som har gjort detta, se 

Fernandez och Friedrich 2011). Jag gör dock det djärva antagandet att de flesta 

människor inte sätter sig och läser alla annonser ute på platsbanken, utan redan innan 

man börjar söka jobb har något av en aning om vilken typ av jobb man söker. 

Drivande i denna studie har varit min strävan efter att avtäcka samhälleliga krafter 

som styr våra förutsättningar att ”göra genus”. Som West och Zimmerman uttrycker 

det, så gör vi genus hela tiden. Det är inte bara då en kvinna sätter på sig en klänning 

och står framför spegeln och applicerar läppstift som hon ”gör genus” (läs: 

konstruerar sig som kvinna), och det är inte bara då en man knyter slipsen och ansar 

sitt skägg som han ”gör genus” (konstruerar sig som man) – utan det är i varje 

handling, varje tanke, varje steg; varje undlåtelse att handla, varje ord man väljer att 

yttra och varje ord man väljer att inte yttra. I varje stund ”görs genus” som mer eller 

mindre stämmer överens med dominanta diskurser kring biologiska kön; sättet på 
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vilket man ”gör genus” kommer alltså att mottagas mer eller mindre väl; man 

konstruerar sig som en individ (som med nödvändighet har det ena könet man eller 

kvinna, ”the body comes in genders”, (Butler 1993:ix)) eller som ett diskursivt 

missfoster (se Foucault 1993:24). 

Denna förförståelse för genus, diskurser och diskursens makt, gör mig intresserad 

av att se närmare på de diskurser i samhället som sätter gränserna för hur genus 

kan/får göras, och särskilt intressant blir här de diskurser som av en eller annan 

anledning kan hävdas vara mer dominanta. 

 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att få en fördjupad förståelse för vilken roll platsannonser spelar i 

görandet av genus – platsannonsers roll som medskapare av rådande diskurser kring 

hur ”man görs” respektive hur ”kvinna görs”. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka diskurser rörande arbetstagaren är möjliga att identifiera i utvalda 

platsannonser? 

Går det att urskilja några väsentliga skillnader i diskurserna mellan platsannonser 

för mansdominerade och kvinnodominerade arbeten? 
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2. Genusidentitet, diskurs och arbetsmarknad 

I denna forskningsöversikt kommer jag dels att fokusera på resultat ur den forskning 

som har gått närmare in på det diskursiva konstruerandet av genus och dels olika 

aspekter av arbetslivet ur ett genusanalytiskt perspektiv. 

För att göra hänvisningar till vad som är kulturella föreställningar om vad som är 

manligt respektive kvinnligt kommer jag förutom de forskningsresultat som jag 

redovisar nedan även att använda mig av den gedigna mängd ansamlad kunskap om 

genusforskning som jag finner hos Hirdman (2007) och Connell (2009). 

 

2.1 Det diskursiva konstruerandet av genus – ”andra-skap” och 

gränsdragning 

I forskningen om det diskursiva konstruerandet av genus har ”andra-skap” och 

gränsdragning varit genomgående teman. Johansson och Lundgren (2015) visar på 

hur genus konstrueras genom att strukturera upp arbetet i en mataffär och hur man 

diskursivt förklarar varför bara kvinnor är representerade i förbutiken. En tydlig 

gräns dras mellan de som arbetar ”inne i” mataffären och ”ute i” förbutiken. Likaså 

skapas ett ”andra-skap” för kvinnorna i förbutiken, då de förhåller sig till arbetet 

”inne i” mataffären, medan de som är ”inne i” mataffären inte relaterar sitt arbete 

till det ”ute i” förbutiken. 

Vidare är fenomenet av ”andra-skap” och gränsdragning framstående i Means 

(2001) studie om genus och fotbollsspelande, där fotbollsspelandet konstrueras som 

maskulint varför kvinnor inte kan släppas in på fotbollsplanen på samma villkor (för 

vad skulle detta göra med maskuliniteten?). Genom en diskursanalys av 

fotbollsdomares sätt att förhålla sig till manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare 

visar Mean på hur kvinnor förvisas till att bli ”den andra” i sportsammanhang, och 

hur en tydlig gräns dras mellan kvinnliga fotbollsspelare och ”riktiga” 

fotbollsspelare, för att ”riktiga” fotbollsspelare ska kunna fortfara att anses som 

maskulina. 
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 Även diskurser om eftermoderskap konstruerar gränser; inte bara mellan män och 

kvinnor (mammor och pappor) som förutsätts reagera olika när de ställs inför 

efterföräldraskap, utan även kvinnor emellan. Mellan de som erfar en erforderlig 

känsla av förlust vid barnens utflyttning och de som, felaktigt och skamligt nog, 

känner en lättnad (Sheriff och Weatherall 2009). Här tydliggörs även hur 

gränsdragningen implicit medför detta ”andra-skap”; i förevarande fall rör det sig 

om en så starkt genusfärgad roll som ”mor”, varför dessa diskurser bidrar till att 

forma genusidentiteten av en ideal mor. 

Likaså har forskning visat att då polisyrket diskursivt konstrueras som maskulint 

konnoterat ifrågasätts inte den position kvinnor hamnar i när polisyrket blir 

oförenligt med ett traditionellt familjeliv (Dick och Cassell 2004). Tvärtom är detta 

att betrakta som en positionering poliskvinnorna själva gör, då de bidrar till detta 

återskapande narrativ kring polisyrket. Det som sker kan således förklaras med att 

för att bevara polisyrket som maskulint konnoterat dras en gräns mellan det 

maskulina och det feminina, och placerar den traditionellt feminina kvinnan som 

”den andra” i förhållande till poliser. 

 

2.2 Genus och arbetsmarknad 

Härunder följer forskning som har fokuserat särskilt på just genus och 

arbetsmarknad, exempelvis arbetssökande, platsannonser och arbetsbeskrivningar. 

 

2.2.1 Könssegregering och arbetsköer 

Fernandez och Friedrich (2011) utför en kvantitativ studie på hur könssegregering 

sker redan vid ansökningsstadiet – här rör det sig alltså om vilka arbeten män och 

kvinnor söker sig till, och visar snarare på mönster i samhället, än på hur man 

möjligtvis blir styrd av konkreta människor på arbetsmarknaden. Det rör sig både 

om att män och kvinnor segregeras till helt olika jobb, samt att män och kvinnor 

inom samma arbetsplats könssegregeras till olika arbetsuppgifter. Studien handlar 

till stor del om vilka jobb som män respektive kvinnor själva söker; i vilken 
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utsträckning och hur högt de värderar de olika jobben. Fernandez och Friedrichs 

förklaring till att individer själva väljer att sortera in sig i redan existerande 

könsmönster på marknaden, är att kvinnor är vana vid att ha en lägre lön och överlag 

sämre arbetsförhållanden. Detta resultat kan jämföras med Johansson och Lundgren 

(2015), där kvinnor själva förklarar sin plats i förbutiken med att männen inte vill 

vara där. Fernandez och Friedrich hänvisar även till tidigare forskning som har visat 

på hur kvinnor underskattar sina chanser på arbetsmarknaden, trots att de egentligen 

är större, då kvinnor överlag föredras av arbetsgivare (se Riach och Rich 2006, 

Booth och Leigh 2010).  

Vi kan även se en förklaring på förevarande fenomen i Fernandez och Mors (2008) 

studie om  arbetsköer och hur funktionen av dessa påverkar könssegregering i 

anställningsprocessen. Arbetsköns funktion är att arbetssökarna av arbetsgivare 

placeras i en kö som avgör hur troligt det är att de ska få förevarande arbete. Då 

dessa köer tenderar att följa könsstereotypiska mönster bidrar de till 

könssegregering redan innan anställningsprocessen, då ex. en kvinna som vet att 

kvinnor är eftertraktade som receptionister vet att hon har större chans att hamna 

tidigt i arbetskön, och därmed överhuvudtaget få ett arbete, om hon söker 

receptionistjobbet än om hon söker ett mansdominerat yrke som programmerare. 

 

2.2.2 Diskurser i platsannonser 

Vad diskurser i platsannonser förmedlar och även leder till har såväl Askehave 

(2010) som Askehave och Zethsen (2014) forskat i, med fokus på platsannonser för 

högre chefspositioner. Beskrivningen av en chef stämmer i regel bättre överens med 

traditionellt maskulina drag och diskursen som förs i platsannonserna föder idéer 

om män som självklara ”naturliga” ledare, vilket leder till att kvinnor kan ha svårt 

att se sig själva i en chefsposition (Askehave och Zethsen 2014). Askehave (2010) 

lägger ett särskilt fokus på konstruktionen av ledarskap, och hur detta upplevs av 

dem som läser den, hur läsaren tolkar annonsen och identifierar sig med 

ledarskapsidentiteten. Studien utförs med en syn på språk som en del i en 

meningsskapande process, ett konstruktivistiskt synsätt, där man med hänvisning 

till Fairclough utgår ifrån diskurser som såväl socialt skapade som socialt skapande 
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(ibid. 2010:319). Studiens resultat ligger i att man visserligen inte kan bevisa att 

olika ledarskapsdrag finns hos män respektive kvinnor, däremot att det finns 

personlighetsdrag som är maskulint konnoterade, och som inte attraherar kvinnor i 

lika stor utsträckning när de används i en platsannons. 

Ett liknande resultat når Gaucher, Friesen och Kay (2011) i sin studie av 

platsannonser, där man finner att platsannonser för mansdominerade yrken 

efterfrågar egenskaper såsom ledarskap, tävlingsinriktad och dominant. Resultatet 

leder fram till att dessa formuleringar får kvinnor att känna sig mindre dragna att 

söka tjänsten. 

Lidestav och Sjölander (2007:352) presenterar i sin studie kring hur skogsarbetare 

och skogsarbete diskursivt konstrueras, hur ett yrke säger någonting om ens 

könsidentitet. I och med att det finns populära (stereotypa) idéer om vilka förmågor 

och egenskaper som förknippas med vilket kön, kan man genom att införa 

genusaspekten få en större förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar, och varför 

vissa yrken bara attraherar män eller bara kvinnor, och inte minst varför vissa 

uppgifter anses som överlägsna och genererar i bättre lön. 

Även Ulfsdotter Eriksson och Backman (2014) framhåller hur ”kulturella 

föreställningar […] upprätthåller isärhållandet av kvinnor och män på 

arbetsmarknaden som medverkar till att yrken genusmärks” (ibid. 2014:111). Att 

den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad råder det inget tvivel om, ”70 

procent av alla kvinnor och män arbetar i ett yrke som domineras av det egna könet 

(SCB 2012)” vilket ”tillsammans med kulturella föreställningar om kvinnors och 

mäns skilda förmågor och lämpligheter leder till att yrken könsmärks” (ibid. 

2014:111). 

 

2.2.3 Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar 

Ulfsdotter Eriksson och Backman (2014) gör en analys av Arbetsförmedlingens 

yrkesbeskrivningar, och replikerar därigenom en studie som Gesser genomförde 

1977, vari Gesser menar att lågstatusyrken i Arbetsförmedlingens (dåvarande AMS) 

yrkesbeskrivningar beskrivs som fysiskt men inte mentalt krävande, och 
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högstatusyrken tvärtom. Gesser framhäver att det i dessa yrkesbeskrivningar, såväl 

som i samhället överlag, sker en uppdelning mellan mentalt och manuellt arbete som 

värderas olika (Ulfsdotter Eriksson och Backman 2014:109f). Denna 

arbetsindelning har ”materialiserats och återspeglas i den samhälleliga 

klassindelningen” (ibid. 2014:110). Detta kan jämföras med hur arbetsdelningen 

mellan könen har varit en grund för ojämlikhet, där det som har förståtts som 

”kvinnligt arbete” (jfr. med det nedlåtande uttrycket ”kvinnogöra”) har värderats 

lägre, oberoende av vilket arbete detta faktiskt har rört sig om.  

Gesser syftar till att visa på hur ”åtskillnaden mellan kroppsarbete och intellektuellt 

arbete” inte bara är socialt skapad, utan också förankrad i såväl samhälleliga 

strukturer som tankestrukturer och därigenom blir svårföränderlig. Ulfsdotter 

Eriksson och Backman hänvisar till flera studier ”som visar på att samhällets 

arbetsdelning också grundas och stödjer sig på normativa och kulturella 

föreställningar om genusspecifika komponenter.” (ibid. 2014:110). 

Ulfsdotter Eriksson och Backmans uttryckliga syfte är att ”undersöka om det finns 

systematiska skillnader i yrkesbeskrivningar som kan relateras till stereotypa 

föreställningar om klass och kön” (ibid. 2014:111). Arbetsförmedlingen blir 

intressant i studien i egenskap av att ha ett uppdrag specificerat av riksdag och 

regering, vilka har jämställdhetspolitiska mål. Man tar en teoretisk utgångspunkt i 

Bourdieus begrepp doxa som bär många likheter med diskursbegreppet, då det 

innebär och betonar hur ”våra tankar, synsätt och föreställningar inte går 

obefläckade förbi samhällsstrukturer och maktrelationer” (ibid. 2014:116). Vad som 

även betonas är dock ”statens unika roll som en aktör med symbolisk makt” (ibid. 

2014:116) vilket gör att Arbetsförmedlingen får en naturlig plats i studiens mitt. 

 

2.3 Sammanfattning 

Såsom har påpekats (Fernandez och Friedrich 2011, Fernandez och Mors 2008) 

bedrivs forskning på könssegregering inom arbetslivet alltför ofta på redan 

anställda, medan få behandlar de mekanismer som driver på innan 

anställningstillfället; som får olika individer att välja, föredra att söka olika jobb. 
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Tidigare forskning kring platsannonser och arbetsbeskrivningar har i stor 

utsträckning handlat om hur yrken beskrivs på ett sätt som inte stämmer överens 

med verkligheten. Till skillnad från dessa strävar jag inte efter att se huruvida mina 

granskade platsannonser har ”rätt” eller ”fel”; tvärtom så hävdar jag att 

platsannonserna inte kan eller bör jämföras mot verkligheten (om det nu finns någon 

sådan) utan att de är en medskapare av den. 
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3. ”Göra genus”, performativitetsteori och diskurs 

3.1 ”Göra genus” 

West och Zimmerman (1987) myntar begreppet “doing gender” dvs. att göra genus, 

med en önskan om att gå ifrån uttrycket “könsroller”, som beskrivs som alltför 

lättvindigt. För att reda ut de ibland svårtydda och överlappande, ibland helt 

odefinierade, begreppen kön och genus, kan man med fördel nyttja den distinktion 

West och Zimmerman (1987) gör mellan kön, könskategori och genus. Kön är det 

biologiska kön en individ har och bestäms utifrån exempelvis könsorgan eller 

kromosomuppsättning. Könskategori är det kön man till synes tillhör; till vardags 

kan vi i regel ganska lätt avgöra vilket kön människorna omkring oss tillhör utan att 

behöva göra någon avancerad medicinsk undersökning. Genus blir till sist 

översättningen av det något gammaldags uttrycket ”könsroll”, dvs. performativt 

uppföra den sociala konstruktionen av kön. 

Bakom uttrycket ”göra genus” ligger föreställningen att genus är någonting som inte 

är absolut, deterministiskt kopplat till biologiskt kön, utan en performativ handling. 

De könsstrukturer vi ser i samhället hänvisas ofta till de biologiska skillnaderna 

mellan kön, för att beskrivas som naturgivna. Att göra genus kommer vi aldrig ifrån, 

utan i allt vi gör ”gör vi genus”, antingen som kvinnor eller som män; 

könskategorierna är som bekant binära, och valmöjligheterna därefter. Som West 

och Zimmerman (1987:146) skriver har vi sanktioner att vänta om vi inte gör genus 

enligt förväntningarna, enligt vår könskategori; går dessa inte ihop blir ens genus 

obegripligt, man får stå till svars för sitt avvikande beteende och döms till ett liv till 

utanförskap (se även Butler 2007). 

 

3.2 Performativitetsteori 

Butlers performativitetsteoris stora behållning ligger i det eleganta sätt varpå den 

beskriver att vi alla uppträder vårt genus. Med en hänvisning till drag förklarar 

Butler (2007) hur en man med klackskor, klänning, läppstift och långt hår förställer 

sig, klär ut sig, medan en kvinna som gör detsamma bara uppfattas som normal. 
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Kvinnan förställer sig inte, klär inte ut sig, eftersom hon (i förevarande fall) visar 

upp genus på rätt sätt, enligt socialt gällande normer och dominanta diskurser. Vi 

iscensätter vårt genus, och gör det med en önskan om att vara begriplig, för att 

undvika att bli betraktad som ett diskursivt missfoster (se Foucault 1993:24, även 

West och Zimmerman 1987). Butler uttrycker att det är ”omöjligt att separera genus 

från de politiska och kulturella skärningspunkter där genus alltid skapas och 

vidmakthålls” (ibid. 2007:52). Genusordningens naturlighet problematiseras av 

såväl Butler (2007) som Hirdman (2007) och Connell (2009), och Butler (2007:54) 

tydliggör behovet av att ”formulera en kritik av de identitetskategorier som vår tids 

juridiska strukturer skapar, naturaliserar och konsoliderar.” Diskursen som skapar 

genus skapar dess gränser, utgör en lag som ”skiljer det utsägbara från det osägbara 

(avgränsar och konstruerar det osägbaras område), det legitima från det illegitima” 

(ibid. 2007:127f). 

 

3.3 Diskurs 

Diskurser är att betrakta som påverkade av sin sociala omgivning samtidigt som de 

påverkar densamma, ”nära relaterade till sin sociala kontext utan att vare sig omfatta 

eller avspegla den i sin helhet” (Sahlin 1999:85f). Jag använder begreppet diskurs, 

hämtat från Foucault (1993), i förståelsen av en outtalad makt, av förbud, av vad 

som får (kan) sägas av vem och när, vad som betraktas som sanning och inte. 

Diskursen utgör ett regelsystem för vad som överhuvud betraktas som kunskap och 

sätter gränser för våra sätt att tänka och handla (Bergström och Boréus 2012:354-

362). 

Diskurser är en förutsättning för att skapa mening, sammanhang och förståelse 

(Börjesson 2003:22f). Begreppet eller beteckningen ”en diskurs” är just 

förtingligandet av de försanthållanden som internaliseras i varje social praktik (ibid. 

2003:37). Dessa sociala sammanhang kommer då oundvikligen att styra ”på vilka 

sätt som världen kommer att ordnas och förstås” och för en diskursanalytiker blir 

det centrala i sammanhanget ”att individen och den sociala verkligheten skapas av 

de samhälleligt givna klassifikationssystemen” (ibid. 2003:40). 
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Bergström och Boréus (2012:361f) förklarar hur subjektspositioner ”utkristalliseras 

i diskursen”, vilket medför att positionerna bestämmer ”utrymmet för subjektets 

handlingsmöjligheter”, vilka följaktligen inte blir så stora. Identitet är att betrakta 

som ett begrepp för en ”subjektsposition som det instabila jaget söker identifiera sig 

med” (ibid. 2012:373). Identiteter är alltså inte att betrakta som givna (ex. 

genusidentitet) utan ”[i]dentitetskonstruktion är en process där en sammansmältning 

av självbild och andras bilder utgör grunden” (ibid. 2012:380) 

 

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer jag i denna studie att utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv behandla genus som en social konstruktion som 

konstrueras och regleras enligt rådande normer. Dessa rådande normer menar jag att 

man kan få grepp om genom en diskursanalys som alltså syftar till att avslöja 

diskurser. 
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4. Metod och material 

Jag vill kartlägga platsannonsen som genomdrivare av dominanta diskurser i 

samhället kring hur män respektive kvinnor ska göra genus. Den metod och det 

material jag använt för att göra detta redovisar jag genom att diskutera mitt metodval 

och beskriver därefter diskursanalysen som metod. Vidare motiverar jag val av 

material, redogör för urvalet därav och genomförandet av studien. Avslutningsvis 

för detta kapitel följer en diskussion av validitet och reliabilitet i förhållande till 

såväl kvalitativ forskning överlag som diskursanalys och framförallt min egen 

studie. Samt ett kort avsnitt om varför forskningsetiska principer är en icke-fråga i 

denna studie. 

 

4.1 Diskussion av metodval 

Det finns mycket som jag går miste om då jag väljer att göra en diskursanalys istället 

för ex. tematisk eller innehållsanalys, även då jag väljer att göra en kvalitativ analys 

istället för en kvantitativ. Såväl den kvalitativa ansatsen som den konstruktivistiska 

referensramen är mer eller mindre inbyggda i diskursanalysen som forskningsmetod 

(Sahlin 1999:89f). Jag går alltså med på att tappa lite (mätbar) trovärdighet för att 

vinna någonting som jag värderar högre; jag vill ge en fördjupad förståelse av 

fenomenet social konstruktion av genus (se Bryman 2011:341). Detta tror jag bäst 

låter sig göras genom att avslöja strukturer och regelsystem som döljer sig i sociala 

praktikers förgivettagna försanthållanden. Och jag finner det svårt att på något annat 

sätt än ett diskursanalytiskt vetenskapligt granska det som står mellan raderna. 

Ser man till tidigare forskning av platsannonser (Gaucher, Friesen och Kay, 2011) 

eller yrkesbeskrivningar (Ulfsdotter Eriksson och Backman, 2014) så har fokus till 

stor del legat på orden som semantiska enheter. Vad jag inte ville gå miste om i min 

studie var helheten. Som Sahlin uttrycker det innebär detta fokus på diskurser att 

man betraktar texter som en del av ”den struktur, eller det regelsystem, som anger 

vilka möjliga utsagor och positioner som individer är hänvisade till för att delta i 

diskurser” (ibid. 1999:85). 
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Jag gör inga anspråk på att blottlägga en absolut sanning kring genusskapande, 

liksom konstruktivistisk forskning sällan gör (ibid. 1999:90). Syftet med 

diskursanalysen är inte att ”beskriva och förklara en förment objektiv, ’vetbar’ 

verklighet utan att förstå och förklara hur bilden av verkligheten konstrueras socialt” 

(ibid. 1999:90). 

 

4.2 Diskursanalys 

Det finns många olika sätt att utföra en diskursanalys på, men att man i den förhåller 

sig till ”den problematisering av relation mellan språk och så kallad verklighet” 

torde vara en förutsättning (Börjesson 2003:26). Diskursanalysen kanske bäst 

beskrivs som en ”konst att fånga det förgivettagna, det som är lika dolt som 

självklart” samt att man som diskursanalytiker ”förskjuter den traditionella 

uppmärksamheten för hur verkligheten är till förmån för hur verkligheten skapas” 

(ibid. 2003:23). Även Lidestav och Sjölander (2007:354) förklarar hur de i sin studie 

förstår diskursanalysens syfte som att undersöka det som påstås vara och ses som 

normalt. 

Diskursanalysens funktion är att ”identifiera och beskriva diskurser” (Sahlin 

1999:87), och en diskurs kan beskrivas som en utsaga i det studerade materialet 

(Deleuze refererad i Sahlin 1999:87), varför diskursen i det diskursanalytiska arbetet 

inte är någonting annat än en analytisk konstruktion (Sahlin 1999:88). 

Sahlin (1999:88) låter begreppet diskurs stå för ”innebörden i vad vi säger och 

skriver samt sättet vi gör det på”; detta ”sätt” är dock värt att dröja vid, eftersom det 

är där vi finner diskursanalysens kärna; ”en central teoretisk utgångspunkt för 

diskursanalys är att språket och det som låter sig sägas inte bara avspeglar utan också 

binder och begränsar våra tankar”. 

Materialet i en diskursanalys betecknas som ”text” även då det inte rör sig om en 

vanlig text, utan text i vid bemärkelse vilket innefattar även ex. tal eller bilder (se 

Bryman 2011:500). Denna text, i sin tur, betraktas som data och ”inte primärt som 

information om den verklighet de[n] refererar till” (Sahlin 1999:89), utan texten är 

att se som en materialiserad diskurs. Analysen av denna text bör i sin tur ”bidra till 
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en förståelse av diskursens förutsättningar och ursprung i en speciell samhällelig 

kontext och/eller dess konsekvenser genom de sociala konstruktioner av 

verkligheten, som de skapar och vidmakthåller” (ibid. 1999:89). I förvandlandet av 

text till data ingår även ett ”förfrämligande” (ibid. 1999:91) från dessa. 

Nödvändigheten av förfrämligande från den text man önskar göra en diskursanalys 

på kan inte understrykas nog. Oavsett vilken text det är är sannolikheten stor att 

dominerande diskurser (förgivettaganden) inte lyser igenom för den som inte kan 

förfrämliga sig från diskursen, vilket på många sätt innebär att lyckas ”se det 

märkvärdiga i något som framstår som naturligt” (ibid. 1999:91). 

Sahlin (1999:97) betonar även vikten av att en fullödig diskursanalys bör 

sammankopplas med samhällelig kontext, åtminstone för att kunna bidra till en 

förståelse av förändring. Framförallt en retrospektiv diskursanalys kan avslöja hur 

en förändring har skett – ”från det otänkbara till det självklara” – medan ett 

ifrågasättande av en diskursförändring som inte har skett innebär snarare ”att man 

identifierar implikationer av existerande diskurser” (ibid. 1999:101). 

 

4.3 Val av material 

Jag finner att diskursanalys med ett särskilt fokus på genus låter sig göras på 

samtliga delar av samhället, dvs. att man gör en diskursanalys med målet att finna 

hur genus skapas och upprätthålls genom samhälleliga diskurser. I och med den 

väsentliga roll att ha ett arbete spelar, riktar jag min fokus på platsannonser. Det är 

således inte platsannonserna i sig som jag är intresserad av, utan platsannonsen som 

arena för genuskonstruerande diskurser att spela på. 

 

4.4 Urval och avgränsning 

När det kommer till materialet bör man i en diskursanalys vara tydlig med ”vilka 

överväganden man gjort i fråga om materialurval” (Bergström, Boréus 2012:407). I 

en diskursanalys är det förstås särskilt känsligt om man valt ut material bara för att 

det stämde överens med ens tes, eller för att man där hittade vad man ville. 
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Anledningen till att jag valde just platsannonser för min studie är definierat enligt 

ovan (se 4.3 Val av material). Jag använder begreppet ”platsannons” i betydelsen av 

en annons som en arbetsgivare har lagt ut för att annonsera att de söker någon för en 

tjänst. 

I min uppsats har jag valt att analysera platsannonser för mans- respektive 

kvinnodominerade yrken ur ett genusperspektiv. Vad som är kännetecknande för 

yrkena jag valt är inte bara att de är yrken som är starkt könssegregerade, utan även 

samtidigt de största yrkena för män respektive kvinnor. (se SCB 2009, 2012, 2016) 

Jag har avgränsat studien till dessa yrken, och därmed valt bort platsannonser för 

andra yrken som har en jämnare könsfördelning, som hade kunnat utgöra en 

intressant jämförelse. Denna avgränsning bottnar främst i att tidsramen för studien 

var begränsad. Jag har även gjort avgränsningen att jag använt mig av enbart 

Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se) i mitt 

insamlande av platsannonser, med vetskap om att det finns även andra platser på 

vilka platsannonser utannonseras; såsom andra internetsidor och även i tidningar. 

Jag gjorde dock bedömningen att de allra flesta platsannonser är representerade på 

Arbetsförmedlingens hemsida, varför jag använde mig uteslutande av den. 

Då jag gjorde min första omgång av materialinsamling låg 40 591 annonser ute på 

Platsbanken. Jag sökte på följande arbeten: undersköterska, personlig assistent, 

barnskötare, förskollärare, företagssäljare, lastbilschaufför, programmerare och 

lagerassistent, efter uppgifter från SCB 2009, 2014 samt 2016. Jag använde mig utav 

ett bekvämlighetsurval  då jag på förhand hade bestämt mig för att ta de 10 första 

resultaten som kom upp för vardera yrke, dvs. sammanlagt 80 platsannonser. Jag 

skulle bortse från arbetsort och arbetsgivare, och bara gå på rubriken. Jag valde 

dessutom bort de annonser som inte hade själva yrket i titeln, för att göra mig säker 

på att jag fick vad jag sökte efter utan att behöva gå in på annonsen ifråga. Efter ett 

första urval av platsannonser insåg jag att jag inte kunde använda flera annonser från 

samma arbetsgivare som underlag för min studie, eftersom dessa annonser i flera 

fall var ordagrant likalydande. Så jag gjorde en andra materialinsamling, enligt 

samma procedur, och bytte ut 14 av de platsannonser som jag samlat in vid första 

tillfället, för att alltså undvika att ha flera av samma arbetsgivare. 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Dessutom har jag bara tagit del av den löpande texten i min analys. Jag har alltså 

helt bortsett från den tabelliknande uppställningen i slutet av varje platsannons (se 

Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida för exempel på platsannonsers 

utformande, då jag har tagit bort denna ”tabell” även från platsannonserna såsom 

jag redovisar dem i bilagan, då den inte var en del av min analys). 

I bilagan till uppsatsen bifogar jag 16 (2 av varje) av de platsannonser som utgjort 

materialet för min studie, för att ge exempel på hur platsannonserna kan se ut.  

 

4.5 Genomförande 

Först läste jag igenom alla annonserna för att få en översikt, och då gjorde jag även 

korrigeringen med att ta bort några och tillägga några, för att inte få flera 

platsannonser från samma arbetsgivare (se ovan 4.4 Urval). När jag således hade 80 

platsannonser som jag godkände som underlag gjorde jag en mer grundläggande 

genomläsning av dem alla, och förde under tiden utförliga anteckningar och gjorde 

kommentarer kring sådant som jag uppmärksammade. Därefter gick jag igenom 

mina anteckningar för att kartlägga vad som hade framstått som viktigast och 

utkristalliserade diskurser ur dessa anteckningar. Därefter gjorde jag en tredje 

genomläsning, med ett starkare fokus på vad jag faktiskt letade efter, för att såväl 

stärka som utmana de diskurser jag tyckt mig finna i tidigare genomläsningar. Efter 

den tredje genomläsningen och fastställandet av diskurserna började analysarbetet 

med att förankra diskurserna i såväl teori som tidigare forskning. Vad som särskiljer 

en dominerande diskurs är ju att den ”går igen på flera olika platser” (Börjesson 

2003:37), varför jag relaterade mina diskursanalytiska fynd till tidigare forskning 

och teorier, för att se huruvida jag kunde identifiera några diskurser som var att anse 

som dominerande. I själva genomförandet av diskursanalysen har jag haft en 

utgångspunkt i hur beskrivningarna ser ut, vilken struktur de har, vilka 

förutsättningar som görs, samt, kanske det viktigaste ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv; vilken verklighetsbild de bygger på och leder till (Sahlin 1999). 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

De krav på validitet och reliabilitet som vanligen föreskrivs samhällsvetenskaplig 

forskning vilar i stort på den kvantitativa forskningens förutsättningar. Kravet på 

reliabilitet översätts i den kvalitativa forskningen ofta till tillförlitlighet, men innebär 

i stort ”huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser” (Bryman 2011:49). Den externa reliabiliteten i en kvalitativ forskning 

kan tolkas som i vilken mån undersökningen går att replikera (ibid. 2011:352), vilket 

jag menar på är i möjligaste mån vad gäller min undersökning, genom att ta fram en 

mängd platsannonser och analysera dessa. Exakt antal torde inte vara så noga, men 

för att kunna tala om en replikering av min studie bör antalet inte vara alltför ringa. 

Kravet på validitet ”går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från 

en undersökning hänger ihop eller ej” (ibid. 2011:50). Ofta förknippas validitet med 

just begreppet mätning (som är centralt inom kvantitativ forskning); huruvida man 

mäter det man säger sig mäta. För en kvalitativ studie, som min egen, kan man 

istället ha kriteriet att jag ska undersöka det jag påstår mig undersöka. Det jag hävdar 

i denna studie är att diskurser kring genus och hur detta bör göras tydliggörs i 

platsannonser, och att platsannonser på så vis är medskapare i diskurser kring genus, 

samtidigt som de också är påverkade av rådande diskurser i samhället kring genus 

som leder till att de är utformade och formulerade som de är. Därav finner jag det 

naturligt att göra en diskursanalys av platsannonser. 

Enligt Sahlin (1999:90) kan man inte kräva av en diskursanalys att den ska vara 

”objektiv” – däremot är det förstås viktigt att materialet man utför studien på görs 

känt, för att andra ska kunna göra en liknande undersökning eller studie och se ”om 

påstådda meningar och mönster framträder”. Sahlin (1999:90) tydliggör även att 

tolkningarna och beskrivningarna som diskursanalysen leder till bör präglas av 

genomskinlighet och systematik. Även Bergström och Boréus (2012:403) 

framhäver ett genomskinligt arbetssätt, att det är viktigt att diskutera den teoretiska 

kopplingen i en diskursanalytisk studie samt att vara tydlig med att visa hur 

”slutsatserna är kopplade till empirin”. Vidare klargör Bergström och Boréus 

(2012:406) att för att öka reliabiliteten i ett diskursanalytiskt studieresultat bör man 
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vara noga med att tydligt redogöra hur man kommit fram till sitt resultat, att 

utgångspunkten är konstruktivistisk är ingen ursäkt för att ha lägre krav på 

reliabiliteten. 

 

4.7 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer blir något av en icke-fråga för mig, på grund av studiens 

utformning. Då jag bara analyserar material som frivilligt har publicerats på internet 

för allmän beskådan (om än tidsbegränsat) så kan jag som sagt inte se varför några 

av de forskningsetiska principerna skulle kunna problematiseras (se Bryman 

2011:131). 
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5. Resultat 

Genom den diskursanalys jag har genomfört på platsannonser för mans- respektive 

kvinnodominerade yrken har jag funnit formuleringar och uttryckssätt som visar på 

olika uppfattningar kring arbetstagare och arbete. Analysen av dessa formuleringar 

ledde till ett tydligt framträdande av två övergripande diskurser; en kundorienterad 

diskurs och en individorienterad diskurs. ”Kunden” är mottagaren av tjänsten som 

företaget/arbetet erbjuder, vare sig det rör sig om ett barn på en förskola eller någon 

som blir uppringd av en företagssäljare. ”Individen” är arbetstagaren, den som är 

arbetssökande i sammanhanget och som platsannonsen riktar sig till. I de flesta 

annonser finns det en kund, den person eller det företag som på ett eller annat sätt 

tillgodogör sig arbetstagarens arbete, och i samtliga annonser finns en individ, 

eftersom platsannonsen med nödvändighet måste rikta sig till en arbetssökande. Hur 

dessa två komponenter framställs skiljer sig dock avsevärt, och därav uppdelningen 

i dessa två diskurser. Vad som vidare framgick av diskursanalysen var att ett 

kundorienterat respektive individorienterat fokus i regel åtföljdes av andra 

diskurser, liknande sätt att framställa arbetstagaren och denne i förhållande till 

arbetsgivare och arbete, som skiljde sig åt mellan de två övergripande diskurserna. 

Jag hävdar inte att dessa med nödvändighet måste sammanfalla, men att detta har 

varit resultatet av min studie. Dessutom var den kundorienterade diskursen mer 

vanligt förekommande i platsannonserna för de kvinnodominerade yrkena och den 

individorienterade diskursen i platsannonserna för de mansdominerade yrkena. 

Jag kommer nedan att gå in närmare på några av de punkter där diskurserna skiljer 

sig åt som mest. 

 

5.1 Kundperspektiv 

I de flesta av platsannonserna förekommer ett kundperspektiv, dvs. att det finns en 

kund, en mottagare av tjänsten, men hur arbetstagaren förväntas förhålla sig till 

denna kund skiljer sig avsevärt. Den kundorienterade diskursen bygger på ett 

förhållningssätt som tar utgångspunkt i ”kunden” och dennes behov och önskningar 

prioriteras. 
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”Verksamheten genomsyras av individen i centrum och samverkan 

mellan alla dess delar för att kunna tillgodose individens behov. 

Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda och ger 

förutsättningar för gränsöverskridande arbete som är både 

inspirerande och kompetensutvecklande.” (Personlig assistent, Motala 

kommun) 

I ovanstående citat finner jag att formuleringarna ”individen i centrum”, ”tillgodose 

individens behov”, ”kundfokus” och ”serviceanda” uttryckligen utmärker det som 

jag sorterar in under ett kundorienterat fokus. 

”Du hjälper till att skapa en meningsfull vardag för den enskilde och 

ger brukaren trygghet i sitt eget hem. Med gott bemötande, hög 

servicegrad och engagemang för våra brukares situation anpassar du 

arbetet för varje brukares behov. […] Alla insatser ska utföras med 

god kvalitet och med kunden i fokus.” (Undersköterska, Agnig Vård 

och Omsorg AB) 

Ovanstående citat är snarlikt det första, vilket visar på samhörigheten och uttrycket 

för samma diskurs i dem båda. De är inte ordagrant likalydande, men jag vill peka 

på hur de ändå uttrycker samma sak; att kunden och dennes behov är det centrala 

för arbetstagarens arbete. Vidare framgår genom formuleringar som ”[d]u hjälper 

till” och ”anpassar du arbetet” att arbetstagaren förutsätts vara tillgänglig, behjälplig 

och anpassningsbar, vilket konnoterar till könsstereotypiskt feminina drag. 

Det förekommer även mer kortfattade sätt att uttrycka ett kundorienterat fokus: 

”[v]i värdesätter […] att du sätter vårdtagaren i fokus” 

(Undersköterska, Tibro kommun) 

”[a]tt skapa trygghet för våra barn och familjer är en viktig uppgift för 

oss” (Förskollärare, Lillskutts förskola) 

”[d]u har en god förmåga att både lyssna och kommunicera för att hitta 

bästa lösningen för kunden” (Företagssäljare, Poolia Sverige AB). 
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Alla dessa formuleringar ger ett starkt uttryck för att i fokus för verksamheten är 

”kunden”; oavsett om detta är en kund som ska köpa företagets tjänster (ex. 

företagssäljare) eller om det snarare är tal om en brukare, såsom fallet är i skola, 

vård och omsorg. 

Inom den individorienterade diskursen är kunden är ofta relativt osynlig; det påtalas 

att det finns en, men denna nämns sedan inte igen i vare sig arbetsbeskrivning eller 

efterfrågade egenskaper. Motsatsen till ett kundorienterat fokus är att behandla 

kunden som ett medel istället för ett mål. Detta visar sig i företagssäljarannonser där 

man uttrycker att arbeta med en kund som att ”bearbeta kunden”. 

”Som säljare kommer du via telefon bearbeta kunder i hela Sverige 

med marknadens absolut lägsta pris med bra mervärde för kunderna.” 

(Företagssäljare, MK Sales i Sverige) 

 

5.2 Individperspektiv 

På samma sätt som det finns ett kundperspektiv finns det också ett individperspektiv; 

då individen är arbetstagaren, kanske i detta sammanhang främst att se som 

”arbetssökaren”, dvs. den som platsannonsen faktiskt vänder sig till. Då individen 

är närvarande i alla platsannonser, är frågan kring individperspektivet huruvida det 

sker en individorientering, dvs. om man utgår ifrån individens perspektiv. Denna 

företeelse sorterade jag in under den individorienterade diskursen, genom vilken 

arbetstagaren konstrueras som en egen individ med fokus på privatpersonen. Det 

kan visa sig genom rubriker, såsom: ”VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?” 

(Företagssäljare, MK Sales i Sverige), där man utgår ifrån individens/arbetstagarens 

perspektiv och fokuserar på vad arbetstagaren kan ha för anledning att välja 

arbetsgivare, snarare än tvärtom (såsom fallet är i välutvecklade kravprofiler). En 

annan typ av rubrik med ett tydligt individorienterat fokus är en där arbetsgivaren 

omtalar vad som erbjuds arbetstagaren. Några andra tydliga exempel är följande: 

”Hos oss har du ingen standardlaptop eftersom vi utgår från våra 

utvecklares behov.” (Progamerare, Kungliga biblioteket) 
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Här talar man uttryckligen om att arbetsgivaren utgår ifrån arbetstagarens behov; 

varje arbetstagare (i detta fall utvecklare) framstår som en individ med ett eget 

behov, vilket arbetsgivaren bejakar. 

”Vår filosofi är att medarbetarna är företagets största resurs, vilket 

också märks på arbetsplatsen” (Företagssäljare, Quality Contact) 

Ett annat sätt att konstruera arbetstagaren som en individ förekommer genom direkt 

tilltal till individen; fråga vad denne vill, om tjänsten låter intressant, uppmana att 

söka tjänsten och ge en positiv avskedshälsning. Exempelvis: 

”Perfekt för dig som vill arbeta extra!” (Personlig assistent, Konsensus 

Personlig Assistans, AB) 

”Hitta din framtid på www.studentconsulting.se redan 

idag!”(Maskinoperatör, StudentConsulting) 

”Vill du arbeta inom möbelindustrin? Då har vi tjänsten för dig!” 

(Maskinoperatör, StudentConsulting) 

”Lycka till!” (Barnskötare, Nordstep) 

”Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.” 

(Programmerare, Rebello Media Group) 

 

Motsatsen till det individorienterade perspektivet blir att inte ta sin utgångspunkt i 

arbetstagaren vilket görs outtalat, genom att inte vända sig till arbetssökaren genom 

direkt tilltal, genom att inte utgå ifrån arbetstagarens perspektiv eller tala om vad 

denne kan få för vinning med att söka tjänsten. 

 

5.3 Arbetstagaren som arbetare eller privatperson 

En viktig aspekt att beakta i platsannonserna var hur arbetstagaren framstod, och jag 

fann huvudsakligen två olika sätt att framställa arbetstagaren på. Det var antingen 

som huvudsakligen arbetare eller huvudsakligen privatperson. 

http://www.studentconsulting.se/
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De diskurser som framställer arbetstagaren som främst arbetare sorterar jag in under 

den kundorienterade diskursen. En konstruktion av arbetstagaren som arbetare 

framgår i platsannonserna genom formuleringar som ger uttryck för att arbetstagaren 

som privatperson (eller individ) inte är viktig, utan enbart i egenskap av just 

arbetare. Detta visar sig i att i större utsträckning efterfråga ”formella” egenskaper; 

såsom utbildning, behörighet, erfarenhet, och således i större utsträckning utelämna 

personliga egenskaper, eller ge dem en andrahandsstatus. I en platsannons som söker 

undersköterska i Bromölla kommun rubriceras efterfrågade egenskaper med: 

”KVALIFIKATIONER” och det enda ord som följer därpå är 

”Undersköterskeutbildning”. 

En annan aspekt är att efterfråga intressen hos arbetstagaren som är fullkomligt 

arbetsrelaterade. Exempel på detta är då man efterfrågar ett ”intresse för 

schemaläggning” (Undersköterska, Växjö kommun) eller att den arbetssökande ska 

vara ”intresserad [av] […] vad god omvårdnad är” (Personlig assistent, 

Assistanslotsen & Personlig assistent, MedDej-kooperativet). Då detta knappast är 

vanliga, privatpersonliga intressen bidrar det till att konstruera en syn på 

arbetstagaren som intressant för arbetsgivaren enbart i egenskap av att vara arbetare. 

”[f]ör att lyckas i rollen som förskollärare tror vi att du är: […]” 

(Förskollärare, Malmö stad)  

Här använder man formuleringen att lyckas i en roll, jfr. mot att trivas i en roll (se 

ex. Maskinoperatör, Kinnarps AB), och förmedlar därmed att det viktiga i ett arbete 

är just att lyckas (vilket i sammanhanget blir arbetsrelaterat) jämfört mot att trivas 

(vilket i sammanhanget blir personligt). 

I en annons för undersköterska med landstinget i Uppsala län som arbetsgivare 

uttrycks: 

”Du är viktig. Inte bara för våra patienter utan också för oss och vår 

 framtid.” 

Även denna formulering knyter an till att arbetstagaren är viktig (främst? enbart?) i 

sin egenskap av arbetstagare, då detta är den relation den tilltalade personen har till 

arbetsgivaren och patienterna. 
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De diskurser som istället framställer arbetstagaren som främst privatperson sorterar 

jag in under den individorienterade diskursen. Att framställa arbetstagaren som 

intressant främst som privatperson tydliggörs bl.a. genom vilka typer av egenskaper 

som efterfrågas av arbetstagaren, samt på vilket sätt. Genomgående inom den 

individorienterade diskursen är att kraven inte är lika uttryckliga, såväl som att 

formella krav eller egenskaper (utbildning, erfarenhet eller annan ”mätbar” 

egenskap, såsom språk) inte är lika frekvent efterfrågade, jämfört mot den 

kundorienterade diskursen. Vad man istället efterfrågar är mer personliga 

egenskaper, såsom personlighetsdrag, som individen innehar oavsett om denne är 

på arbetet eller inte, men även mer arbetsspecifika personliga egenskaper. Då 

formella egenskaper efterfrågas förekommer ofta tillägg av ord som ”meriterande”, 

”gärna” eller ”ett stort plus”. Se följande exempel: 

”Vi söker dig som är positiv, social, ordningsam och stresstålig. Har 

du erfarenhet liknande distribution eller butiksarbete så ser vi det som 

ett stort plus.” (Lastbilsförare, GB-Grossisten i Haninge AB) 

Då intressen efterfrågas av arbetstagaren är dessa möjliga att ha även privat, utanför 

jobbet, vilket framgår i följande citat: 

”Som person vill vi att du är tekniskt intresserad och praktiskt lagd.” 

(Programmerare, Etteplan Industry AB) 

”Vår kund har trots funktionshinder många intressen och hobbies. Ett 

av hans intressen är släktforskning och torpinventering så skulle du 

som söker tjänsten ha samma intressen är det ett stort plus” (Personlig 

assistent, HPL Assistans AB) 

”Programmering är ett av dina största intressen, och du spenderar mer 

än gärna delar av din fritid till just programmering.” (Programmerare, 

Academic Work) 

”Egna hobbyprojekt eller liknande erfarenheter. Återge gärna sådan 

erfarenhet i din ansökan.” (Programmerare, Framtiden AB) 

Vidare förekommer ett uttryckligt omtalande om vad arbetstagaren inte behöver ha 

för egenskaper. 
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”Vi ser körkort som meriterande, men det är inget krav” 

(Företagssäljare, Navizma AB) 

”Du behöver ingen egen bil. Du behöver inte ha arbetat med 

försäljning tidigare, det är dock meriterande” (Företagssäljare, Recnet) 

En annan aspekt av detta är då man utvecklar anledningar till varför dessa 

egenskaper/kunskaper inte behövs; för att det är de personliga egenskaperna som är 

de huvudsakliga, vilka dessa är och varför. 

”Tidigare erfarenheter från någon form av försäljning är en fördel, 

men det är absolut inget krav då stark ambition att lyckas tar dig 

väldigt långt” (Företagssäljare, Dialect Kundservice AB) 

”Verktyg och språk vi använder mycket just nu är Python, 

Javaplattform, Elastic Search och JavaScript, men engagemang och 

förmåga att lära nytt är viktigare än vad du gjort tidigare.” 

(Programmerare, Kungliga biblioteket) 

Förutom att påpeka att formella kunskaper/egenskaper inte är att se som krav 

förekommer att man efterfrågar egenskaper som i sig motsäger formella 

kunskaper/egenskaper. 

”Vi söker drivna och seriösa personer som har utvecklingspotential 

inom telekombranschen” (Företagssäljare, Mobilgiganten AB) 

”Vi söker dig som har ett stort driv och ser dig själv som en oslipad 

diamant inom säljyrket” (Företagssäljare, MK Sales i Sverige) 

I ovanstående citat kan vi se hur uttrycken ”utvecklingspotential” och att se sig själv 

”som en oslipad diamant” används. Detta befäster att inte någon formell egenskap 

efterfrågas, samt att se sig själv ”som en oslipad diamant” är ett uttryck som implicit 

innebär att man inte har några mer formella belägg dvs. varken utbildning eller 

erfarenhet att backa upp ett påstående om att man skulle vara en bra säljare med. 

Sammantaget bidrar efterfrågade personliga egenskaper och personliga intressen 

såväl som det uttryckliga omnämnandet av att arbetstagaren inte behöver formella 

egenskaper till en diskursiv konstruktion av arbetstagaren som intressant främst i 
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egenskap av privatperson. Jag menar att detta framhäver privatpersonen bakom 

arbetstagaren och även att de två ”rollerna” inte är svårförenliga. Detta kan jämföras 

mot att framhäva arbetstagaren främst som arbetare, och även då intressen 

efterfrågas är dessa arbetsspecifika. Här kan skönjas hur mannen således har ansetts 

som hörande till den offentliga sfären (arbetslivet) (se Hirdman 2007:13) medan 

kvinnan istället relateras till den privata sfären (hemmet). Härav kan slutsatsen följa 

att mannen som privatperson och arbetstagare är två förenliga roller, medan kvinnan 

som privatperson och arbetstagare är två oförenliga roller. 

 

5.4 Utveckling 

I de diskurser som förs kring utveckling i platsannonserna rör det sig om antingen 

personlig utveckling eller om utveckling av verksamheten eller kunden. Det 

omnämnande av utveckling som rör verksamheten eller kunden sorterar jag in under 

den kundorienterade diskursen. Den diskurs som här förs kring utveckling 

förutsätter att det är arbetstagaren som ska utveckla snarare än utvecklas. 

I följande citat uttrycks att det är arbetsplatsen som ska utvecklas, och arbetstagaren 

som ska utveckla: 

”[d]u […] deltar aktivt i arbetsplatsens kvalitets- och 

utvecklingsarbete” (Undersköterska, Tibro kommun) 

”[v]i söker dig som vill vara med och utveckla vår spännande 

verksamhet” (Barnskötare, Gällivare kommun) 

”[d]u kommer vara en del av arbetslaget och vara med i både barnens 

och förskolans utveckling” (Barnskötare, Nordstep) 

Här är det verksamheten som ska utvecklas, och arbetstagaren som ska vara med 

och utveckla den, medan det talas det tyst om arbetstagarens egen utveckling. Utöver 

detta läggs ofta kravet på arbetstagaren att bidra till eller rent av skapa en trivsam 

miljö på arbetsplatsen, i regel även för kundens skull: 
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”[t]illsammans med arbetslaget ska du ansvara för att barnen 

utvecklas, leker och lär i en trygg och säker miljö” (Barnskötare, 

Botkyrka kommun) 

”[d]u kommer tillsammans med dina kollegor i arbetslaget att ansvara 

för att skapa en lustfylld miljö, arbeta för delaktighet och helhetssyn 

får våra barn” (Barnskötare, SDF Västra Göteborg) 

”[v]i söker dig som vill vara med och skapa en trygg, rolig och lärorik 

förskola.” (Barnskötare, Södertälje kommun) 

”[d]u ska motivera, möjliggöra och bidra till en god livskvalitet hos 

mannen och hjälpa honom att eftersträva ett så normalt liv som 

möjligt” (Personlig assistent, Motala kommun) 

Med andra ord läggs ett stort fokus på vad arbetstagaren ska göra för kunden, och 

hela arbetssituationen byggs upp kring detta. Man efterfrågar egenskaper som att ha 

”en förmåga att entusiasmera och sprida arbetsglädje” (Förskollärare, Malmö stad), 

det påtalas att man ska ”[utmana] barnen i sitt fortsatta lärande och [utveckla] 

verksamheten vidare” (Förskollärare, Linköpings kommun) samt att det är ”viktigt 

att barnen ges möjlighet att vara kreativa, utvecklas och förundras genom de hundra 

språken” (Förskollärare, Linköpings kommun). Det är ”kunden” som ska motiveras, 

utvecklas, ges möjlighet, entusiasmeras, medan det är arbetstagaren som ska 

utveckla, motivera, ge möjlighet och entusiasmera. 

Att detta är den diskurs kring utveckling som förs i platsannonser för 

kvinnodominerade arbeten kan jämföras med könsstereotypiska uppfattningar om 

kvinnor som omvårdande och självuppoffrande (Connell 2009:15). 

Då utveckling behandlas i förhållande till personlig utveckling i platsannonserna har 

jag sorterat in detta under den individorienterade diskursen. Den personliga 

utvecklingen innefattar utveckling för arbetstagaren, antingen utveckling av 

kunskap, karriärmässig utveckling eller rent personlig. En stor del av att konstruera 

arbetstagaren som en individ som söker arbete för egen vinning är att påtala den 

personliga utveckling som arbetsgivaren eller arbetet i sig erbjuder. Ett sätt att göra 
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detta på är att påtala företagets egen framgång och skicklighet som garanti för att 

man kommer att kunna erbjuda även arbetstagaren någonting. 

”Med den erfarenhet och kunskap vi fått genom åren ger vi dig de bästa 

förutsättningarna för att lyckas” (Företagssäljare, MK Sales i Sverige) 

Detsamma kan även göras genom att uttryckligen nämna karriär. 

”Som junior i branschen är den här tjänsten ett viktigt kliv som kan ge 

dig en riktig boost i karriären.” (Programmerare, Academic Work) 

”Ditt engagemang tillsammans med arbetsuppgifternas frihet under 

ansvar skapar stora förutsättningar för karriärmässiga 

utvecklingsmöjligheter!” (Programmerare, Framtiden AB) 

I dessa formuleringar framgår tydligt att det är individen man bejakar och talar till, 

eftersom karriär är någonting som bara rör individen själv. Men den personliga 

utvecklingsdiskuren framträder även då karriär inte uttryckligen påtalas, enligt 

följande: 

”Som systemutvecklare får du möjlighet att arbeta kreativt och 

grundligt och det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter.” 

(Programmerare, Bravura) 

”Du vill lära dig mer och utvecklas, både i din yrkesroll och som 

människa.” (Programmerare, Vårdväskan AB) 

Således framstår en diskurs som i dessa platsannonser konstruerar den 

arbetssökande som en egen individ, ett eget subjekt med ett tydligt jag, som strävar 

efter egen vinning, vilket även uppmanas och bejakas. 

 

5.5 Arbetstagaren i förhållande till arbetsgivaren 

I platsannonserna förekommer två mycket skilda sätt att skildra arbetstagaren i 

förhållande till arbetsgivaren på. Det kan antingen röra sig om att arbetsgivaren 

framstår som framgångsrik och därigenom som attraktiv för arbetstagaren, med 

möjlighet och önskan om att erbjuda denne förmåner. Dylika formuleringar sorterar 



 

29 
 
 
 
 

jag in under den individorienterade diskursen. Eller så framgår att verksamheten i 

stort bygger på arbetstagarens prestationer, varför arbetstagaren snarast är att anse 

som representant för arbetsgivaren. Dessa skildringar sorterar jag in under den 

kundorienterade diskursen. Häri beskrivs verksamheten på ett sätt som implicit 

förutsätter att arbetstagaren gör verksamheten, att den är uppbyggd på 

arbetstagarens prestationer. 

”Vi arbetar för välbemötande och respekt, delaktighet och 

självbestämmande, trygghet och meningsfullhet skapat av en 

engagerad och motiverad personal” (Undersköterska, Agnig Vård och 

Omsorg AB) 

I den annons som ovanstående citat är hämtat ur uppgavs detta vara en ”kort 

beskrivning av företaget”. Här framkommer med all önskvärd tydlighet att de 

positiva ordalag i vilka företaget beskriver sig självt är helt beroende av 

arbetstagarens arbete. 

”Vårt uppdrag är att ge personligt stöd som ger högsta livskvalitet för 

personer med funktionsnedsättning och som omfattas av insatser 

enligt LSS” (Personlig assistent, AO Assistans AB) 

Här beskriver arbetsgivaren sitt eget uppdrag, vilket dock kräver arbetstagarens 

utförande för att det ska kunna realiseras. 

Vad som även framgår i materialet är hur positiva arbetsgivarbeskrivningar kan 

förmedla underförstådda motprestationer av arbetstagaren. I flera kommunala 

arbetsgivarbeskrivningar uttrycks det att kommunens invånare erbjuds någonting: 

”[k]ommunens ca 40 000 invånare erbjuds hög livskvalitet med en väl 

fungerande samhällsservice” (Förskollärare, Lerums kommun) 

”Tibro erbjuder sina invånare […] en mycket uppskattad kommunal 

service!” (Undersköterska, Tibro kommun) 

Trots att ett ”erbjudande” låter positivt och som en odiskutabel fördel kommer man 

inte ifrån det faktum att en del av den service som kommunerna i dessa fall erbjuder 

är sådan som arbetstagaren kommer att stå för. 



 

30 
 
 
 
 

”Inom kommunen jobbar 2300 anställda för att ge bästa möjliga 

service till våra invånare, besökare och företagare. Vill du bli en av 

oss?” (Förskollärare, Ronneby kommun) 

Här talas uttryckligen om att de anställda inom kommunen jobbar för att ge bästa 

möjliga service till alla kunder; att bli en av oss innebär alltså oundvikligen en starkt 

uttalad kundorientering. 

”I Ljungby kommun är vi öppna, vi är framåt och vi vill. Det betyder 

att vi håller vad vi lovar, löser problem tillsammans, är modiga och 

kreativa och har service i fokus. Hos oss hittar du Sveriges viktigaste 

jobb och ett av dem kan nu bli ditt. I Ljungby kommun formar vi 

framtiden tillsammans! Vill du vara med?” (Förskollärare, Ljungby 

kommun) 

Vilka är ”vi” i detta stycke? Det framstår som odelat positivt att ha en arbetsgivare 

som är öppen, håller vad de lovar, modig, kreativ, har service i fokus, är framåt och 

vill, samt löser problem tillsammans. Därefter frågas om du (arbetstagaren) vill vara 

med; vilket medför att arbetstagaren blir en del av detta ”vi”. Då rör det sig inte 

längre om löften från en arbetsgivare till sina anställda, utan om personliga 

egenskaper som den anställde ska besitta; det är alltså arbetstagaren som ska vara 

öppen, framåt, vilja, hålla vad denne lovar, lösa problem, vara modig, kreativ och 

ha service i fokus. 

Mer eller mindre uttryckligt framkommer även den ovan nämnda diskurs om att 

arbetstagaren ska representera arbetsgivaren. I de mer uttryckliga fallen kan det se 

ut som följande: 

”Du är van vid att hålla många bollar i luften, bemöter barn, 

vårdnadshavare och arbetskamrater på ett professionellt, positivt sätt 

och bidrar till förskolans goda rykte.” (Förskollärare, Halmstads 

kommun) 

Men det förekommer även mer subtila uttalanden om att den arbetssökande bör dela 

arbetsgivarens värdegrunder, mål eller visioner. 
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 ”Med förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus skapar du en 

 verksamhet  som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” 

 (Förskollärare, Ronneby  Kommun) 

”Förskolans verksamhet kännetecknas av en levande värdegrund som 

syns i mötet mellan barn och personal.” (Barnskötare, SDF Västra 

Göteborg) 

”Vi söker ständigt efter nya kolleger som arbetar i enlighet med våra 

ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.” 

(Maskinoperatör, Uniflex Sverige AB) 

”Vår vision är en vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, 

värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.” 

(Undersköterska, Svalövs kommun) 

Genom ovanstående citat vill jag tydliggöra hur dessa begrepp, ”mål”, ”vision”, 

”värdegrund” etc. används för att beskriva ett synsätt som med nödvändighet ska 

implementeras av arbetstagaren i dennes utförande av sitt jobb. 

”Du förväntas vara delaktig och känna ansvar för verksamheten både 

på sin avdelning samt för verksamheten som helhet.” (Förskollärare, 

Halmstads kommun) 

Den förväntning på arbetstagaren i ovanstående citat om att känna ansvar knyter på 

många sätt ihop diskurserna kring att utgöra verksamheten och representera 

arbetsgivaren. Man kan påpeka att arbetet går ut på att arbetstagaren utför 

arbetsuppgifterna på ett visst sätt (ger gott bemötande, har god förmåga att 

kommunicera med föräldrar, kollegor och barn), att arbetsgivarens värdegrund är 

nödvändig för arbetets utförande; men det är först då arbetstagaren känner ett 

verkligt ansvar för sitt arbete och sin verksamhet som arbetsgivaren kan vara säker 

på att denne är en god representant för verksamheten. 

Kontrasten till detta visar sig i ett fokus på vad arbetsgivaren kan erbjuda 

arbetstagaren, vilket medför en beskrivning av arbetsgivaren i positiva ordalag och 

en användning av företagets framgångar som garanti för att arbetaren ska få en 

positiv arbetsupplevelse. 
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”Vi söker nu en junior utvecklare inom C# till vår kund som är 

världsledande inom säkerhetslösningar, som med sin internationella 

verksamhet och kunniga medarbetare, erbjuder dig en varierad och 

utvecklande arbetsmiljö.” (Programmerare, Academic Work) 

Ett särskilt fokus i denna positiva arbetsgivarbeskrivning ligger just på att beskriva 

arbetsgivaren utifrån vad de kan erbjuda arbetstagaren. Vidare används 

hänvisningar till arbetsgivarens värdegrund, mål ,vision etc. för att beskriva och 

garantera allt det positiva som arbetstagaren kommer att erfara hos dem. 

”Vi särskiljer oss genom vårt stora engagemang och vår dedikation till 

att alltid hitta de smartaste lösningarna. Vi tror på att ständigt försöka 

förenkla och förbättra rekryteringsprocessen för alla parter genom att 

vara flexibla och snabba, men samtidigt erbjuda ett engagerat och 

personligt bemötande. På detta sätt kan vi garantera ett lyckat 

rekryteringsresultat för både företag och kandidat.” (Programmerare, 

Bravura) 

”Genom vår värdegrund, affärsidé och vision skall vi vara en attraktiv 

arbetsgivare för duktiga medarbetare och därigenom vara kundernas 

förstaval när de väljer samarbetspartner i bemanningsfrågor.” 

(Maskinoperatör, Manpower Industri & Logistik Huvudkontor) 

Här förekommer även att man särskilt påtalar vad som erbjuds arbetstagaren av 

arbetsgivaren. Detta görs exempelvis genom rubriker som: ”Förmåner” 

(Företagssäljare, Poolia Sverige AB) eller ”Vad kan vi erbjuda dig?” 

(Maskinoperatör, Manpower Industri & Logistik Huvudkontor). I annonsen från 

Manpower Industri & Logistik Huvudkontor kan följande utläsas: 

”Vad kan vi erbjuda dig? Vi hjälper dig att forma din framtid utifrån 

din kompetens samt dina behov och önskemål.” 

Här läggs alltså fokus på vad arbetsgivaren kan göra för arbetstagaren, och man 

påtalar uttryckligen att utgångspunkten ligger i arbetstagaren; din framtid, din 

kompetens, dina behov och önskemål. Fokus läggs på vad som erbjuds individen, 
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omnämnande av möjligheter och intressanta uppdrag på attraktiva företag. Även 

arbetet och arbetsplatsen kan formuleras som ett erbjudande till arbetstagaren: 

”KB erbjuder en attraktiv arbetsplats i en stimulerande och kreativ 

miljö.” (Programmerare, Kungliga biblioteket) 

I det uttryckliga erbjudandet från arbetsgivaren framkommer att det är arbetsgivaren 

som kommer att se till/ansvara för att arbetsplatsen är stimulerande och kreativ. 

 

5.6 Arbetet som en plats att trivas på eller ett nödvändigt ont 

Hur själva arbetet skulle uppfattas var beroende av flera olika faktorer i 

platsannonserna. Det förekom att man inte vägleddes alls, på så vis att platsannonsen 

framstod som uppräknande av fakta och information, snararast en upplysning om att 

det fanns en tjänst ledig, vad denna innebar och vad som krävdes av arbetssökaren 

för att kunna uppfattas som intressant. När det dock kom till arbetssituationen som 

helhet fann jag två starkt kontrasterande sätt att beskriva denna på; arbetet som 

antingen en plats att trivas på eller ett nödvändigt ont. De diskurser som fick arbetet 

att framstå som ett nödvändigt ont sammanföll i regel med de diskurser som 

uttryckte ett kundorienterat fokus, och de diskurser i vilka arbetet uttrycktes vara en 

plats att trivas på sammanföll i regel med de diskurser som uttryckte ett 

individorienterat fokus. 

Konstruerandet av arbetet som ett nödvändigt ont framhåller ett förhållningssätt som 

kompromissar det som skulle kunna uppfattas som positivt, vilket framgår tydligt i 

följande arbetsbeskrivning: 

”Är det dags för en utmaning? När du jobbar i Bemanningspoolen så 

har du stor frihet att själv planera ditt schema men också ansvar för att 

få in de timmarna du behöver. Du kommer att få många arbetsplatser 

och många kollegor. En del träffar du ofta, andra sällan. Du måste vara 

trygg i dig själv och i dina arbetsuppgifter. Du behöver vara lite tuff 

men behöver samtidigt kunna smälta in och anpassa dig efter olika 
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förutsättningar. […] Du lägger ditt schema själv och måste kunna 

arbeta självständigt.” (Undersköterska, Växjö kommun) 

Denna arbetsbeskrivning bidrar till att ta bort udden av det positiva som förmedlas. 

Det omtalas ”stor frihet”, vilket kompromissas av medföljande ”ansvar”; 

arbetstagaren ”behöver” vara både lite tuff och kunna smälta in, dvs. vare sig man 

vill eller inte. Därav bidrar även inledningen av stycket (är det dags för en 

utmaning?) till att förmedla den jobbiga känslan. ”Utmana dig själv”, ”väx och 

utvecklas” är inte de diskurser kring ”utmaning” som kommer fram i detta 

sammanhang, då frågan: ”är det dags för en utmaning?” åtföljs av mindre positiva 

uppgifter om förevarande arbetsförhållandena. Samma annons fortsätter i ett senare 

stycke med: 

”Det kan bli bokningar och ombokningar med kort varsel och det är 

viktigt att du är bekväm med det” (Undersköterska, Växjö kommun) 

Även här framkommer tydligt en kompromissande ton som antyder att bokningar 

och ombokningar med kort varsel är någonting arbetstagaren med stor sannolikhet 

inte är bekväm med. Några mer subtila sätt att uttrycka sig på, som ändå konstruerar 

arbetssituationen som mindre önskvärd, är exempelvis: 

”Du behöver också vara beredd på att vara ett stöd för patienter som 

behöver extra omsorg […]” (Undersköterska, Landstinget i Uppsala 

län) 

Formuleringen att ”behöva vara beredd” på någonting har en negativ klang och 

uttrycker någonting som man kanske skulle undvika om man kunde, men i detta fall 

tyvärr inte kan.  

Kontrasterande till detta förekommer det diskursiva konstruerandet av arbetet som 

en plats att trivas på. Genom uttryck, formuleringar och beskrivningar konstrueras 

arbetet som en plats att trivas på, att detta är eftersträvansvärt och uppnåeligt. 

Framträdande är även att egenskaper efterfrågas, inte för att de är nödvändiga för att 

klara av tjänsten, utan för att arbetstagaren ska trivas med tjänsten. Detta förmedlas 

exempelvis genom att formulera rubriken för efterfrågade egenskaper i termer av: 

”[v]em trivs här?” (Maskinoperatör, Adecco Sweden) eller påtala ”[a]tt du har ett 
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tekniskt kunnande och ett genuint intresse av maskiner är en förutsättning för att du 

ska trivas i rollen” (Maskinoperatör, Kinnarps AB). Genom att uttrycka sig på detta 

sätt skapas en bild av arbetet som någonting man ska trivas med. Man efterfrågar 

inte vad som krävs för att klara av arbetsuppgifterna, eller för att man ska lyckas i 

rollen utan påtalar vilken typ av person, vilka personlighetsdrag som mest sannolikt 

leder till att den tilltalade personen skulle trivas med förevarande arbete. 

”Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande 

uppdrag och nya kontaktnät” (Företagssäljare, Poolia Sverige AB)  

”Vi tror att du som söker trivs i en miljö där du får visa prov på såväl 

din driftighet som din kvalitetsmedvetenhet.” (Maskinoperatör, 

Kinnarps AB) 

Även arbetsgivaren kan utlova en trivsam arbetsplats eller uttrycka att det är viktigt 

för dem. 

”Vi lovar ett utvecklande arbete, med många skratt i vardagen.” 

(Programmerare, Vårdväskan AB) 

”Hos oss på Rebello är det viktigt att alla trivs med sitt arbete och på 

sin arbetsplats.” (Programmerare, Rebello Media Group) 

”Företaget satsar också mycket på sina anställda och investerar hela 

tiden i vidareutveckling och trivsel för sin personal. Här finns en 

policy att arbetet är en plats man vill gå till, inte måste.” 

(Företagssäljare, Recnet) 

En annan formulering som lika väl uttrycker att arbetet är en plats man ska trivas 

på, och får detta att framstå som en självklar förutsättning, finns i följande sätt att 

hänvisa till arbetsuppgifterna: 

”På grund av att företaget har samarbete med samtliga stora operatörer 

samt växelleverantörer blir dina möten både roligare, samt enklare att 

hitta en lösning för kunderna.” (Företagssäljare, Recnet) 

”Att arbeta face to face är både roligt och utvecklande, du kan hela 

tiden se kunderna och ha ett personligt möte med dem. Du kommer 
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också att utveckla din egna sociala kompetens, vilket öppnar upp för 

nya utvecklingsmöjligheter inom bolaget” (Företagssäljare, Recnet) 

Här omnämns arbetet som såväl roligt som utvecklande; och utvecklingen rör enbart 

personlig utveckling. Vad som även framgår är att det finns ett kundperspektiv i 

dessa annonser, utan att en kundorientering uppstår. Det påtalas (i Företagssäljare, 

Recnet) att arbetstagaren ska hitta en lösning för kunderna, dock utifrån perspektivet 

att arbetstagarens arbete ska vara roligt och enkelt, eller roligt och utvecklande. 

Kunderna framstår som arbetsuppgifter, och inte som mål eller fokus för 

verksamheten. 

”Du behöver inte vara Bosse bildoktor, men du bör ha ett genuint 

bilintresse, det blir så mycket enklare när man gillar produkterna man 

jobbar med.” (Företagssäljare, Worq i Sverige AB) 

Ovanstående citat knyter an till den individorienterade diskursen på flera olika sätt. 

Det inleds med att påtala en egenskap som arbetstagaren inte behöver ha, därefter 

efterfrågas ett ”genuint bilintresse” vilket alltså är att betrakta som ett 

privatpersonligt intresse, och vidare förutsätts att arbetet ska vara enkelt och 

arbetsuppgifterna någonting man ”gillar”. 

 

5.7 Uttryckssätt – positivt eller informativt 

När det gäller beskrivningar av arbetsgivare eller arbete, har jag identifierat tre olika 

sätt att göra dessa på. Det handlar dels om rent deskriptivt (att utan värderande ord 

beskriva ex. verksamheten eller arbetsuppgifter), dels om positivt (att man använder 

positivt värdeladdade ord, ex. gällande verksamhetens framgångar eller 

personal/kollegor) och även laddat med krav (att beskriva arbetsuppgifter främst 

med hänvisning till vad arbetstagaren ”måste” eller ”ska” göra eller kunna i 

förhållande till  detta). Till den individorienterade diskursen sorterar jag de positiva 

arbetsbeskrivningarna, och till den kundorienterade diskursen både de rent 

deskriptiva och de som var laddade med krav. Dessa krav avser då även efterfrågade 

egenskaper, vilket knyter an till diskursen om att arbetstagaren gör verksamheten. 
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Inom den individorienterade diskursen används i regel positiva ord för att beskriva 

såväl arbetsgivare som verksamhet, arbetsuppgifter, arbetsplats och eventuella 

kollegor. Medan arbetsgivarens värdegrund förutsätts implementeras i arbetstagaren 

som ska leverera denna till kunden inom den kundorienterade diskursen, 

framkommer i den individorienterade diskursen snarare att arbetsgivarens 

värdegrund är till arbetstagarens fördel, och är någonting som arbetsgivaren ”ska 

ge” arbetstagaren. I min diskursanalys har jag lagt vikt vid såväl det uttalade som 

det outtalade. Även om formuleringar som ”du behöver vara beredd på” förekommer 

i större grad i annonser som präglas av den kundorienterade diskursen hör det till 

ovanligheterna att arbetet beskrivs som direkt negativt (se dock 5.6 Arbetet som en 

plats att trivas på eller ett nödvändigt ont); frågan som uppstår här är dock varför 

man väljer att inte beskriva arbetet, arbetsgivaren eller arbetssituationen i mer 

positiva ordalag. Jag menar på att även denna undlåtelse bidrar till att diskursivt 

konstruera såväl arbetet som arbetstagaren, och dennes identitet och syn på arbete. 

Detta framkommer även i huruvida man uttrycker sig positivt eller informativt. 

”Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, 

försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård” (Företagssäljare, 

Poolia Sverige AB, Poolia Väst AB) 

Vad som presenteras i ovanstående citat är förmåner som är att se som ganska 

självklara, dessa är förmåner som med stor sannolikhet även är gällande i flera andra 

platsannonser, där de inte ens tas upp. Här har man ändå velat få dem att framstå 

som förmåner vilket bidrar till att diskursivt konstruera arbete som någonting 

positivt. 

”Individuell lönesättning. Timlön. Kollektivavtal finns.” (Personlig 

assistent, Iustitia Assistans AB) 

I ovanstående citat räknas följande fakta upp mer som rent informativt kring 

tjänsten, och upplevs inte som förmåner. En liknande jämförelse kan här göras 

mellan följande citat: 

”Välkommen med din ansökan med meritförteckning.” 

(Undersköterska, Fagersta kommun) 
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”Välkommen med din ansökan!” (Lastbilsförare, Kimex AB) 

I platsannonsen från Fagersta kommun ger man en avskedshälsning med ett krav; i 

ansökan ska finnas en meritförteckning. Arbetstagaren är välkommen att skicka sin 

ansökan men en meritförteckning är alltså ett krav. Avskedshälsningen från Kimex 

AB har inga sådana krav, utan arbetstagaren är helt enkelt välkommen att skicka in 

sin ansökan. 

 

5.8  Isärhållande av könen i platsannonserna 

Ett resultat ur Ulfsdotter Eriksson och Backmans (2014) studie om 

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar är att föreställningar om klass och kön styr 

hur yrkesbeskrivningarna formuleras. Jag menar på att föreställningar om kön även 

styr hur platsannonser formuleras. En annons jag vill lyfta fram i sammanhanget är 

för barnskötare i Södertälje kommun. Upprepade gånger i annonsen nämns att 

förskolan prioriterar ”pedagogiskt ledarskap, mål- och resultatstyrning samt kvalitet 

i undervisningen”. Att ”vara en naturlig ledare”, ”resultat- eller målinriktad” och 

”prioritera kvalitet” eller ”angelägen om att hålla hög kvalitet i ditt arbete”, tycks 

vara självklara egenskaper att efterfråga, då man upprepade gånger talar om vad att 

ledarskap, mål- och resultatstyrning och kvalitet är viktiga ledstjärnor. I avsnittet 

”Personliga egenskaper, sociala färdigheter” efterfrågas att man är: 

”samarbetsvillig, engagerad, kreativ, ansvarsfull, lyhörd och nyfiken”.  Även om 

man alltså ser ledarskap, resultatinriktning och hög kvalitet som viktiga för 

verksamheten, tycks personliga egenskaper som pekar mot just detta vara för 

manligt konnoterade för att man ens ska komma på tanken att trycka dem i en annons 

för barnskötare (dock förekommer dessa efterfrågade egenskaper i flera av 

platsannonserna för mansdominerade yrken). 

Ett flertal annonser nämner att de eftersträvar mångfald, både vad gäller kön och 

etnicitet, i sitt arbetslag. Detta gäller främst då kommun eller landsting är 

arbetsgivare, dvs. för yrkena undersköterska, barnskötare, personlig assistent och 

förskollärare; men även lastbilsförare. I två av annonserna för lastbilsförare 

formuleras uttryckligen att man önskar kvinnliga sökande, eftersom arbetsplatsen 
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idag främst har manliga anställda. I en av platsannonsen för lastbilsförare som 

önskar kvinnliga sökande följer man till ingen del mönstret av den 

individorienterade diskursen; inget personligt tilltal, inga positiva beskrivningar, 

inga efterfrågade personliga egenskaper. I platsannonserna för personlig assistent är 

det inte ovanligt att man könsspecificerar den önskade arbetssökande, i enlighet med 

den assistansberättigades önskemål (även specifik ålder efterfrågas). I platsannonser 

för personliga assistenter var fallet att där man uttryckligen söker en man, eller då 

kunden är en man, har annonsen fler inslag av den individorienterade diskursen än 

övriga platsannonser för personlig assistent (fler efterfrågade intressen som är att 

anse som möjliga privatintressen, fler efterfrågade personliga egenskaper och i 

relation färre formella sådana). 

I nedanstående citat vill jag peka på hur en kontrast skapas, en ”vi- och de”-känsla 

och därmed en gränsdragning. 

”Våra produkter skapar glädje och omtanke för de som tar hand om 

andra.” (Programmerare, Vårdväskan AB) 

Programmeraren som efterfrågas är inte en av dem som tar hand om andra; det utgås 

ifrån att programmeraren är en man, medan ”de som tar hand om andra” är kvinnor. 

Följande citat, ur platsannons för barnskötare i Botkyrka kommun, vill jag även lyfta 

fram: 

”Du är lösningsinriktad och tycker det är spännande med 

 förändringar.” 

”Lösningsinriktad” står något i kontrast till, även om det är jämförbart med 

”målinriktad” (som förekommer i flera platsannonser för mansdominerade yrken). 

Att vara lösningsinriktad antyder att man är kompromissande och söker en lösning 

som passar alla, eller som är en kompromiss mellan olika viljor; alldeles otänkbart 

är inte att man i sann ”lösningsinriktad” anda främst kompromissar sin egen vilja, 

då den torde vara närmast till hands att förändra. Att vara målinriktad antyder 

snarare att målet är kompromisslöst, och att man själv bör vara kompromisslös för 

att med målet i sikte inte se några andra alternativ än att målet uppnås. 
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”Tycker det är spännande med förändringar” kan sättas i kontrast till den utpräglade 

”personlig utveckling”-diskursen som ofta förekommer i platsannonserna med en 

individorienterad diskurs. ”Förändring” pekar mer på någonting som kommer 

utifrån och ”drabbar” individen, och är potentiellt till dennes nackdel snarare än 

fördel, medan utveckling är odelat positivt. 

 

5.9 Sammanfattning 

5.9.1 Kundorienterad diskurs 

I den kundorienterade diskursen framgår ett fokus på ”kunden” i sammanhanget, 

mottagaren av de tjänster som arbetet går ut på. Den kundorienterade diskursen får 

kunden att framstå som den centrala figuren som såväl arbetstagare som arbetsgivare 

ska utforma arbetet utefter, vad gäller faktiska arbetsuppgifter såväl som mål och 

värdegrund. 

Den kundorienterade diskursen innefattar även en specifik syn på arbetsgivare, 

arbete och framförallt arbetstagare. Arbetstagaren konstrueras som arbetare, det 

enda intressanta i sammanhanget av en platsannons är vilka formella egenskaper 

arbetstagaren har, vilken utbildning eller erfarenhet arbetstagaren besitter. Är det 

intressen som efterfrågas är dessa arbetsspecifika (intresse för schemaläggning, 

intresse för god omvårdnad), är det förmåner som erbjuds är även dessa 

arbetsspecifika (fria pedagogiska måltider, arbetskläder). Vidare ska arbetstagaren 

representera arbetsgivaren; arbetsgivarens mål, visioner och värdegrunder 

implementeras i arbetstagaren för att genom denne genomsyra verksamheten. 

Genom den kundorienterade diskursen uppfattas arbetstagaren utgöra 

verksamheten, ”göra” verksamheten, utan arbetstagaren skulle verksamheten 

överhuvudtaget inte existera. Arbetsgivaren lägger ett ansvar på arbetstagaren att 

”göra” verksamheten, och dessutom att göra den på rätt sätt. Det som arbetsgivaren 

erbjuder (till kunden) verkställs genom arbetstagaren. Vad gäller själva arbetet går 

detta ut på att arbetstagaren ska skapa, erbjuda, motivera kunden (mottagaren av 

verksamhetens tjänster). Vad arbetstagaren får ut av arbetet omnämns antingen inte 

alls, eller så omnämns att arbetstagaren erbjuds möjligheten att utveckla, erbjuda 
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och motivera, men inte utvecklas, erbjudas eller motiveras själv. Eller så uttrycks 

arbetet rätt och slätt vara ett nödvändigt ont. 

 

5.9.2 Individorienterad diskurs 

Inom den individorienterade diskursen presenteras således en annan syn på 

arbetstagare, arbete och arbetsgivare. Denna diskursiva konstruktion börjar jag i en 

annan ände, nämligen med arbetsgivaren. Arbetsgivaren har ett företag. Detta 

företag erbjuder arbetstillfällen. Arbetsgivaren bjuder in arbetstagare till dessa 

arbetstillfällen. Arbetet kan innebära skilda arbetsuppgifter. ”Kunden” i dessa 

sammanhang är att betrakta som företagets kund, som arbetsgivaren ansvarar för. 

Arbetstagaren utför ett jobb, kunden tillgodoser sig på ett eller annat vis denna tjänst, 

och mellan arbetstagaren och kunden står arbetsgivaren, som svarar inför båda och 

ansvarar för båda. Arbetsgivaren har många mål och visioner för sin verksamhet, 

som bedrivs på en solid värdegrund, men arbetstagaren förpliktigas inte att utgå ifrån 

dessa utgångspunkter i sitt arbete. Tvärtom har ofta målen att göra med hur 

arbetsgivaren ska förhålla sig till sina arbetstagare, inte minst vad gäller att skapa 

förutsättningar för dem för personlig utveckling, karriär och allmän trivsel. 

Arbetsgivaren söker för tjänsten en individ, med personliga egenskaper, såsom att 

vara driven eller en lagspelare; med ett intresse för datorer som även sträcker sig 

över fritid och hobbyverksamhet. Dessa egenskaper kan arbetstagaren ta med sig till 

arbetsgivarens företag och arbeta där för en fast lön och en hög provision. Vidare är 

arbetet en plats där man ska trivas. Det påtalas att arbetskollegorna är trevliga, att 

arbetslokalerna är fräscha och centralt belägna, och inte minst att arbetstagaren ska 

trivas med arbetsuppgifterna. 
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6. Analys 

Under resultatdelen har jag påvisat två övergripande diskurser som varit 

förekommande i platsannonserna; en kundorienterad diskurs och en 

individorienterad diskurs. Under analysdelen kommer jag att gå närmare in på en 

genusanalys av diskurserna, vilka möjliga förutsättningar för att ”göra genus” och 

genusidentiteter de leder till och diskutera diskursens betydelse. 

Inslag av båda diskurserna förekom i alla slag av platsannonser. Inte ovanligt var att 

båda diskurserna förekom inom samma annons. Det övergripande mönstret var dock 

att det kundorienterade perspektivet var dominerande inom de kvinnodominerade 

yrkena (undersköterska, förskollärare, barnskötare, personlig assistent) och att det 

individorienterade perspektivet var mer vanligt förekommande inom de 

mansdominerade yrkena (lastbilsförare, programmerare, företagssäljare, 

maskinoperatör). 

Jag finner inget naturligt eller givet samband mellan de olika delarna inom 

respektive diskurs. Det enda mönstret är att de sammanfaller och att de i stor 

utsträckning behandlar samma typer av yrken; att den kundorienterade diskursen i 

stor utsträckning präglar de kvinnodominerade yrkena och att den 

individorienterade diskursen i stor utsträckning präglar de mansdominerade yrkena. 

Jag menar att det som binder ihop de olika delarna inom respektive diskurs är 

föreställningar om manligt och kvinnligt. 

 

6.1 Det kundorienterade perspektivet och den kundorienterade diskursen 

Man kan hävda att anledningen till att ett särskilt kundperspektiv uppstår i 

platsannonser för kvinnodominerade yrken är för att dessa är sådana som innefattar 

att arbeta med människor. När man arbetar med människor kanske detta 

kundorienterade perspektiv behövs, för den utsatta individs skull som av en eller 

annan anledning är i behov av vård och omsorg. 

Problemet som uppstår med den kundorienterade diskursen är att den inte bara 

omfattar människosynen på kunden, utan även på arbetstagaren. En diskurs uppstår 



 

43 
 
 
 
 

som förmedlar att man ska sätta kunden i centrum och sig själv i periferin. När 

kunden står i centrum, upphör andra att vara individer. I den här diskursen blir 

kunden subjektet i interaktionen. Arbetsgivaren är ett namnlöst ansikte i 

bakgrunden, kunden står i centrum med intressen och behov och arbetstagaren är 

verktyget som ska tillgodose dessa. 

Arbetstagaren inom den kundorienterade diskursen framstår därför som ett splittrat 

subjekt. Den arbetssökande existerar som en egen individ, platsannonsen måste med 

nödvändighet vända sig till någon, dock tilltalar man inte denna individ. 

Arbetstagaren behandlas inte som någon som aktivt kan handla själv, eller efter eget 

tycke, utan när arbetstagaren handlar gör den det för någon annans skull och för att 

arbetssituationen kräver det. Arbetstagaren är anpassningsbar, följsam och 

tillgänglig och beskrivs utifrån vad den kan göra för andra. Arbetssituationen 

behöver inte beskrivas som fördelaktig, eftersom arbetstagaren inte handlar för egen 

vinning. Vidare är arbetstagaren enbart intressant i egenskap av att vara arbetare och 

det den kan tillföra arbetslivet, vem eller hur arbetstagaren är som privatperson är 

ointressant, och arbetstagare och privatperson framstår som oförenliga. 

Denna kundorienterade diskurs kan utan omvägar knytas till allmänna uppfattningar 

om vad som är kvinnligt, varav de mest framträdande dragen kan sammanfattas i 

kvinnor som omvårdande och självuppoffrande (Connell 2009:15). Den 

kundorienterade diskurs som förs i platsannonserna för kvinnodominerade yrken 

närs utav denna uppfattning, och i sitt anammande av den bidrar den till 

upprätthållande av uppfattningen om kvinnor som just omvårdande och 

självuppoffrande. Detta leder till att de omvårdande yrkena blir kvinnodominerade, 

samtidigt som de kvinnodominerade yrkena blir självuppoffrande.  

 

6.2 Det individorienterade perspektivet och den individorienterade diskursen 

Det individorienterade perspektivet sätter istället arbetstagaren i fokus för dennes 

egen arbetssituation. Det framstår som att den potentielle arbetssökaren ska söka 

tjänsten som utannonseras för att denne själv vill det. Individen tilldelas anledningar 

att göra detta, exempelvis genom erbjudanden från arbetsgivaren om 
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vidareutbildning, karriärmöjligheter eller andra förmåner. Den första delen av den 

individorienterade diskursen som jag ska fokusera på är det direkta tilltalet. Genom 

direkt tilltal till individen tillfrågas denne om den vill ha förevarande tjänst, om den 

tycker att arbetsbeskrivningen låter intressant och uppmanas vidare att söka tjänsten. 

Detta kan härledas till den allmänna uppfattningen om den aktiva mannen och den 

passiva kvinnan (Connell 2009:13); i platsannonserna för de mansdominerade 

yrkena förekommer mer av en dialog där arbetsgivaren talar till en handlande individ 

med kapacitet att resonera och aktivt handla (söka tjänsten). Detta kan jämföras mot 

hur arbetsmöjligheten presenteras i den kundorienterade diskursen, där 

arbetstagaren informeras om arbetsgivaren och arbetsuppgifter, men där inga 

uppmaningar finns om att söka tjänsten och övrig dialog uteblir. 

Vidare tar den individorienterade diskursen ett steg bort från synen på arbetstagare 

som bara arbetare, utan arbetstagaren är också en privatperson; arbetstagaren och 

privatpersonen framstår som en och samma. Man efterfrågar personliga egenskaper 

och hänvisar till privata intressen som arbetssökaren gärna får ha. Utöver detta 

beskrivs arbetslivet som positivt; arbetsgivaren är framgångsrik och erfaren, 

kollegorna är trevliga och arbetsuppgifterna enkla och roliga. Det understryks att du 

som arbetstagare ska trivas i din tjänst, ska trivas med arbetsuppgifterna och ha det 

roligt, trivsamt och trevligt på arbetsplatsen. 

Här framstår istället arbetstagaren som ett sammanhållet subjekt med ett starkt jag. 

Arbetstagaren handlar efter egen vilja varför det finns en anledning att tala om allt 

det positiva med arbetssituationen. I beskrivandet av denna arbetssituation läggs 

också all emfas på de fördelar arbetstagaren kan åtnjuta av arbetet. Själva 

platsannonsen tar utgångspunkt i arbetstagaren och beskriver hela arbetssituationen 

utifrån arbetstagarens perspektiv. 

Den individorienterade diskursen i stort finner jag på många olika plan konnoterar 

till könsstereotypiskt maskulina drag. Det framkommer i det sammanhållna, 

entydiga subjektet som den tydliga individorienteringen konstruerar, och den aktivt 

handlande individen, såväl som den lätthet med vilken arbetstagare och privatperson 

sammanfogas, vilket jag starkt förknippar med diskursen om att män hör den 

offentliga världen till (se Hirdman 2007:13, Connell 2009:15). 



 

45 
 
 
 
 

6.3 Genusanalys 

Mina studieresultat pekar på att de diskurser som framträder i de studerade 

platsannonserna för Sveriges mest könshomogena yrken, bidrar till 

könshomogeniseringen genom talet om arbetsgivare, arbetsuppgifter och 

arbetstagare. Dessa diskurser bidrar till en genusmässigt betingad indelning av 

arbeten som i förlängningen också bidrar till en ojämlikhet mellan könen (jfr. 

Ulfsdotter Eriksson och Backman 2014). 

Vidare vill jag peka på hur denna genusmässigt betingade indelning av arbeten gör 

att personer av olika kön söker sig till olika arbeten (män söker sig till 

mansdominerade arbeten och kvinnor till kvinnodominerade arbeten). Denna tes 

kan jämföras mot tidigare forskningsresultat (Fernandez och Friedrich 2011) som 

pekar på att män och kvinnor söker sig till de yrkeskategorier där deras eget kön är 

överrepresenterat; det sker alltså en könssegregering redan vid själva 

ansökningsprocessen. Därmed sätts jämställdhetspolitiska arbetsmarknadsåtgärder, 

som ex. kvotering, ur spel, eftersom man knappast kan kvotera in någon som inte 

ens söker tjänsten. Med denna tes i bagaget, att personer redan på förhand sorterar 

in sig själva i fack, och väljer yrke efter de förutsättningar de ser för sig själva (se 

Fernandez och Mors 2008 ang. arbetskö), och således söker sig till yrken som 

domineras av deras eget kön, blir dessa platsannonser vad de har att förhålla sig till 

vid deras inträde i arbetslivet. Platsannonserna blir därmed medskapare av 

dominanta diskurser av hur respektive genus ska vara och ska förhålla sig till 

arbetsgivare, arbetsplats, arbete, och sin egen roll på arbetsmarknaden. Och även 

något om deras egen genusidentitet. 

 

6.3.1 Mannen som naturlig arbetstagare och kvinnan som onaturlig 

arbetstagare 

Genusreglerande diskurser tenderar att få skillnader mellan män och kvinnor att 

framstå som naturliga (Butler 2007, Connell 2009). Vad jag funnit exempel på i 

dessa platsannonser kan jämföras med de naturliga skillnader som hävdas 

förekomma mellan män och kvinnor, med tanke på den självklarhet med vilken 
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dessa olika diskurser förmedlas. Jag finner att diskurserna som förs i utvalda 

platsannonser förhåller sig till diskursen om mannen som naturlig arbetstagare och 

kvinnan som icke-naturlig sådan. Den diskurs jag hänvisar till här är den om mannen 

som hörande till den offentliga sfären och kvinnan till den privata. Detta visar sig i 

att man i högre grad kräver formella egenskaper såsom utbildning och erfarenhet av 

arbetstagaren i kvinnodominerade yrken, medan man i större utsträckning 

efterfrågar personliga egenskaper, inte sällan rent av personlighetsdrag, av 

arbetstagaren i mansdominerade yrken. I platsannonserna för mansdominerade 

yrken är arbetstagaren och privatpersonen ofta en och samma, medan 

platsannonserna för kvinnodominerade yrken får arbetstagaren och privatpersonen 

att framstå som oförenliga. Vidare förekommer i platsannonserna för 

mansdominerade yrken en mer informell ton som antyder att gränsen mellan 

arbetsliv och privatliv lämnas öppen eller otydlig. 

 

6.3.2 Mannen som självbejakande och kvinnan som självuppoffrande 

I platsannonserna för mansdominerade arbeten konstrueras arbetstagaren som en 

självbejakande individ som gör saker och ting, som agerar, för egen vinning. Detta 

framgår i antagandet att för att få en man att söka en tjänst måste man få arbetet att 

framstå som eftertraktat, såväl arbetsgivare som arbetsuppgifter och den totala 

arbetssituationen måste framstå som positiva. 

Kvinnan, däremot, förutsätts vara självuppoffrande. Det krävs inga positiva 

beskrivningar av vare sig arbetsgivare eller arbetsuppgifter, tvärtom kan bådadera 

framstå som krävande. Vidare påtalas att det som erbjuds arbetstagaren är en 

möjlighet att göra någonting för någon annan; att hjälpa, att skapa, att motivera eller 

entusiasmera någon annan. 

 

6.3.3 Genusordningen på arbetsmarknaden tydliggjord genom platsannonser 

Fernandez och Friedrich (2011) drar slutsatsen att kvinnor söker arbeten med sämre 

arbetsförhållanden för att de är vana vid sämre arbetsförhållanden, förutsätter att de 
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kommer att få dåliga arbetsförhållanden och inte väntar sig någonting annat än 

”sämre arbetsförhållanden” jämfört med män. Enligt Johansson och Lundgren 

(2015) beskriver kvinnorna som arbetar i förbutiken i en mataffär sin arbetssituation 

med att männen ”inne i” butiken inte vill vara ”ute i” förbutiken, och radar vidare 

upp egenskaper som krävs för att uthärda arbetet i förbutiken som uppfattas vara 

typiskt kvinnliga. 

Det kan tyckas självklart att en platsannons som påtalar fördelar för arbetstagaren, 

erbjudanden och förmåner från arbetsgivaren, borde vara eftertraktad av alla 

arbetstagare, såväl män som kvinnor. Men med hänvisning till Fernandez och 

Friedrich (2011) kanske kan förklaras varför så inte är fallet. Vidare bygger 

diskurserna som förmedlas i platsannonserna på förgivettaganden och låsta mönster. 

Det finns ingenting självskrivet i att en undersköterska ska vara en kvinna eller att 

en programmerare ska vara en man, och vidare ingenting självskrivet i att ett 

kundorienterat perspektiv ska förutsätta självuppoffring; ändå finner jag ett tydligt 

mönster på det senare i analyserade platsannonser. Men man skulle kunna föra 

liknande argument vad gäller skillnader i löner mellan yrkeskategorier och mellan 

individer av olika kön inom samma yrkeskategori (se ex. SCB 2014). Därmed kan 

man ställa sig frågan om det handlar om att acceptera sämre arbetsförhållanden eller 

om att inte se något alternativ. 

 

6.4 Genusidentitet och ”göra genus” i platsannonser 

Såsom Mean (2001) beskriver att ”göra genus på fotbollsplanen”, förklaras hur 

diskurser används för att forma genus och för att skapa förutsättningar att utifrån sitt 

genus förhålla sig till, oavsett själva ämnet för studien; det är alltså varken fotboll 

eller platsannonser som är det väsentliga, utan just avslöjandet av att ”göra genus” 

är någonting som görs i varje social praktik (West och Zimmerman 1987). Att göra 

genus handlar mycket om att sätta upp barriärer mellan könen, att få denna binära 

uppdelning att uppstå som tudelad, absolut och inte minst naturlig (Butler 2007, 

Connell 2009). Istället för att problematisera denna binära uppdelning mellan 

kön/genus blir den utgångspunkten i allt vårt agerande. Detta menar jag visar sig 

även i diskurser i platsannonser. De processer av gränsdragning som uppstår i 
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konstruerande av genusidentitet (se Johansson och Lundgren 2015, Mean 2001, 

Sheriff och Weatherall 2009, Dick och Cassell 2004, Ulfsdotter Eriksson och 

Backman 2014) visar sig även genom det isärhållande av könen som förekommer i 

diskurser i platsannonser (se ovan 5.8 Isärhålande av könen i platsannonserna). 

Därmed skapas, upprätthålls och återupprättas dominerande diskurser kring att göra 

man respektive kvinna i och genom platsannonser. 

Jag vill även hänvisa till hur en persons yrke förväntas säga någonting om dess 

könsidentitet (Lidestav och Sjölander 200). Liksom även Ulfsdotter Eriksson och 

Backman (2014) visar på angående de föreställningar om kön som framkommer i 

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar, så finns en djupt grundad uppfattning om 

att kön och yrke är tätt sammanlänkat. Med uppfattningen om att män och kvinnor 

passar olika bra för olika yrken konstrueras förutsättningarna för män eller kvinnor 

att kunna ha dessa yrken därefter. Det diskursiva konstruerandet av arbetssituation 

och arbetstagare bidrar till att ett yrke uppfattas som oförenligt med det ena könet 

(jfr. Dick och Cassell 2004 ang. att polisyrket är manligt konnoterat och konstrueras 

som oförenligt med ett traditionellt feminint liv). 

Även dessa platsannonser förutsätter könsstereotypiska drag hos de arbetssökande, 

samtidigt som de förstärker och återskapar dem. Den bild av ”arbetstagare” i 

platsannonserna för de mansdominerade respektive kvinnodominerade yrkena som 

presenteras, är samtidigt en presentation av en ”man” respektive en ”kvinna”. 

 

6.5 Diskursens betydelse 

Börjesson (2003:37) förklarar med hänvisning till Foucault hur makt är ”inbäddat i 

varje social praktik”, vilket jag kopplar samman med West och Zimmermans 

begrepp ”göra genus”, som även det är inbäddat i varje social praktik. Maktaspekten 

jag behandlar är just den över vilken identitet vi ska anta och hur vi ska utforma den. 

Som Bergström och Boréus (2014:380) uttrycker är en konstruktivistisk 

utgångspunkt angående identiteter att de inte är givna utan ”en process där en 

sammansmältning av självbild och andras bilder utgör grunden”. 
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Diskursens betydelse tydliggörs i att det inte är de enkla nödvändigheterna av vad 

en undersköterska behöver kunna som får en viss arbetsgivare att utforma sin 

platsannons på ett visst sätt; dessa förväntningar på sin framtida arbetstagare har de 

fått bland annat genom att se på de många undersköterskor som redan finns, men 

även av vad man kan och bör förvänta sig av en kvinna (såsom de flesta 

undersköterskor är). Vidare förmedlar diskursen att undersköterskor inte kan 

förvänta sig någonting av sin arbetsgivare, till skillnad från programmerare eller 

företagssäljare. Nu var heller inte den kundorienterade diskursen dominerande inom 

bara undersköterskeannonserna, utan inom större delen av de platsannonser för 

kvinnodominerade yrken som jag analyserade. Samtidigt som de värden som hölls 

centrala inom den kundorienterade diskursen stämmer överens med egenskaper som 

brukar uppfattas som kvinnliga, stämmer vad som förmedlades i den 

individorienterade diskursen överens med egenskaper som brukar uppfattas som 

manliga, vilket visar på förekomster av dominanta diskurser. Sammantaget visar 

detta på hur de diskurser som förs i platsannonser utgör en medskapare av dominanta 

diskurser som bidrar till att forma genusidentiteter. 

Jag menar på att de olika delarna av den kundorienterade diskursen, som görs synlig 

genom platsannonserna, knyts samman med en sådan självklarhet på grund av att 

det rör sig om kvinnodominerade arbeten. En kundorientering förutsätter inte per 

automatik en självuppoffring av arbetstagaren. Det vore fullt möjligt att bedriva 

verksamheten kundorienterat (att utgå ifrån barnens, patientens, den 

vårdberättigades behov) samtidigt som arbetstagaren blir betraktad som en individ 

som blir värderad utifrån personliga egenskaper och berättigad en trivsam 

arbetsplats. 

 

6.6 Slutsats 

Det resultat jag finner i min studie är att platsannonserna återskapar och förstärker 

dominanta diskurser kring genusidentitet. Dessa diskurser blir dominanta i sina 

egenskaper av att vara återkommande, och jag finner hur diskurser i platsannonser 

för kvinnodominerade arbeten konnoterar till könsstereotypiska feminina drag, och 

likaså vad gäller platsannonser för mansdominerade arbeten och maskulina drag. 
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Jag finner inte att diskurserna i platsannonserna utgör någon ensam plattform för 

genusskapande eller genusreglerande normer, dock att de i och med sitt 

återupprepande blir en bidragande faktor och även ett verktyg för att avslöja och 

tydliggöra ännu en arena på vilken ”genus görs” (se även Mean 2001). 

Hela denna studie, samman med resultat och analys, blir en omöjlighet om man inte 

antar den teoretiska utgångspunkten är genus är någonting man gör och inte 

någonting man är. Att ”göra genus” (se West och Zimmerman 1987) är en aktivitet 

man aldrig kommer ifrån, framförallt i bedömningen andra gör av en själv. Det man 

gör betraktas alltid som mer eller mindre maskulint eller feminint utifrån den 

könskategori man tillhör/tillskrivs. I denna aspekt kommer diskursens odiskutabla 

makt fram; det är först då man diskursivt konstruerats som man eller kvinna (se 

Butler 1993) som det man gör kan framstå som maskulint eller feminint (och således 

mer eller mindre väl överensstämmande med ens könskategori). På samma vis färgar 

dominanta diskurser kring kön, såväl manligt som kvinnligt, de förgivettaganden en 

författare av en platsannons gör, och i förlängningen även de förutsättningar som 

individer har när de ”gör genus”. Vidare vill jag understryka hur jag finner att 

begreppen ”splittrat subjekt” och ”sammanhållet subjekt” tydliggör hur könade 

diskurserna som framförs i platsannonserna är, och hur genus konstrueras genom att 

sammanfoga arbeten, arbetsuppgifter och inte minst arbetstagarens roll med en 

sådan självklarhet att de framstår som ”naturliga”. 

Formuleringen i platsannonser kan inte förbises, som även Askehave och Zethsen 

(2014) kom fram till, genom sin analys av platsannonser för högre chefspositioner 

där det diskursiva konstruerandet av ledarskap hade så många manliga 

konnotationer att kvinnor överhuvudtaget inte kände sig tilltalade i annonsen. Men 

det stannar inte bara vid själva arbetsprocessen, utan den gränsdragning som sker 

mellan könen för att upprätthålla de ömsesidigt uteslutande genuskategorierna man 

och kvinna, finner vi exempel på genom studier på så skilda områden som 

fotbollsspelande (Mean 2001), polisarbete (Dick och Cassell 2004), arbete i 

förbutiken till en mataffär (Johansson och Lundgren 2015) och eftermoderskap 

(Sheriff och Weatherall 2009). 
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Jag menar på att det rör sig om föreställningar (dominanta diskurser) om manligt 

och kvinnligt som samspelar och blir bidragande faktorer till enstaka individers 

konstruerande av genusidentiteter. Problematiken häri uppstår dels då dominanta 

diskurser samspelar på så många olika håll att de uppfattas som ”sanning”, dels då 

valmöjligheterna för individen vad gäller formande av genusidentitet uppstår som 

enahanda eller i vart fall mycket små. På så vis att dessa genusidentiteter inte är 

någonting som är essentiellt hos individen, men som kan komma att framstå som så. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse för platsannonsers roll som 

medskapare av rådande diskurser kring genus. För att uppnå detta har jag analyserat 

diskurser i platsannonser. I diskursanalysen har jag lagt fokus på vilka diskurser som 

tydliggörs samt analyserat dessa för att se om det går att urskilja någon väsentlig 

skillnad i diskurserna mellan platsannonser för mansdominerade arbeten och 

kvinnodominerade arbeten. 

Min studie har resulterat i två övergripande diskurser; en kundorienterad diskurs och 

en individorienterad diskurs. Den kundorienterade diskursen var mer vanligt 

förekommande i platsannonser för de kvinnodominerade yrkena och den 

individorienterade diskursen i platsannonser för de mansdominerade yrkena. 

I den kundorienterade diskursen framstår arbetstagaren som såväl omvårdande som 

självuppoffrande, samt att man kan ana föreställningen att arbetstagarens privata och 

offentliga person är svårförenliga. I den individorienterade diskursen framstår 

arbetstagaren som att denne har en naturlig plats i arbetssfären, den privata och 

offentliga personen är inte svårförenliga, utan snarare en och samma. Man söker en 

person, en individ, som ska ta med sig sina personliga egenskaper till 

arbetsmarknaden. 

 

7.1 Det splittrade subjektet och det sammanhållna subjektet 

Genom min analys har jag funnit att begreppen sammanhållet respektive splittrat 

subjekt – vilka är ett resultat av uppsatsens analys – gör det möjligt att fördjupa det 

diskursiva konstruerandet av genusidentiteterna man och kvinna som framträdde ur 

platsannonserna. Då diskursen som framhävde ett splittrat subjekt var mer vanligt 

förekommande i platsannonserna för kvinnodominerade yrken, och det 

sammanhållna subjektet i platsannonserna för mansdominerade yrken, menar jag att 

dessa är att betrakta som begrepp för skilda genusidentiteter. Häri framkommer 

särskilt tydligt hur diskurser i platsannonser bidrar till formuleringen av hur ”kvinna 

görs” respektive hur ”man görs”. 
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Det som framkommer som ”splittrat” respektive ”sammanhållet” hos subjektet är 

relationen mellan intention och handling; mellan vad subjektet vill och vad subjektet 

gör. Det splittrade och sammanhållna subjektet är diskursiva konstruktioner som 

alltså uttrycker förväntningar eller krav på subjektet. Förväntningar eller krav som 

ändras med subjektets genus. Med hjälp av dessa begrepp (splittrat respektive 

sammanhållet subjekt) blir det möjligt att visa hur kravet på överensstämmelse och 

korrespondens samtidigt konstruerar förväntade genuskonstruktioner. 

Subjekt/objekt-problematiken har varit en vanligt förekommande diskurs inom 

genusforskningen. ”Subjekt”-begreppet ansågs tidigare innefatta enbart män, medan 

kvinnan blev förvisad till att vara ”den andra” (se de Beavouir 1995). Kvinnan 

förpassades då till det passiva ”objektet” som faller offer för det aktiva ”subjektets” 

(mannens) handlingar, men som är oförmögen att handla själv. Vidare har den 

poststrukturalistiska feminismen sett problem med att se ”kvinnan” som subjekt, då 

detta förklarar ”kvinnor” som en självskriven kategori med ett förutsägbart innehåll 

(se ex. Butler 2007, Lenz Taguchi 2004). 

Vad jag funnit genom min studie är dock att en enkel gräns mellan ”subjekt” och 

”objekt” inte låter sig dras; att det handlar mycket om var diskursen tar sin 

utgångspunkt, vad som är den ”naturliga” orienteringen. Därav begreppsbildningen 

splittrat och sammanhållet subjekt, i och med att jag inte uppfattar ”subjekt” som 

ett entydigt begrepp. Ett exempel från studerade platsannonser är hur subjektet 

(arbetstagaren) inom ett kvinnodominerat yrke aktivt handlar, men enbart för någon 

annans skull och på någon annans villkor. Här framställs alltså ett aktivt handlande 

subjekt, men som enligt min mening är splittrat, eftersom aktiviteten sker på någon 

annan än subjektets villkor. På så vis skulle man kunna uttrycka att subjektet utsätts 

för en handling som denne själv utför, och således egentligen är hänvisad till en 

objektposition. Vidare framgår i platsannonserna för mansdominerade yrken en 

presentation av arbetssituationen som fördelaktig för arbetstagaren, aspekter av lön 

och karriär lyfts fram, vilket jag menar på konstruerar ett sammanhållet subjekt som 

agerar för sin egen skull och på sina egna villkor. Relationen mellan splittrad eller 

sammanhållen framkommer även i aspekten av privatperson och offentlig person 

(arbetstagare) och huruvida dessa är förenliga (sammanhållna) eller inte (splittrade). 
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Jag tror att goda förutsättningar för att studera makt i förhållande till genusidentiteter 

finns i och med att ta sin utgångspunkt i dessa begrepp och tänkande; att inte bara 

se till vem som framstår som subjekt i situationen/interaktionen utan även hur detta 

subjekt framställs, vari orientering och varpå fokus ligger. 

 

7.2 Genusforskning och jämställdhet 

Genusforskning leder ofta till frågor om jämställdhet. Vi vet redan att 

arbetsmarknaden är könssegregerad, att det inte råder jämställdhet gällande löner 

och andra arbetsförhållanden (se ex. SCB 2012, 2014). Hirdmans ”Gösta och 

genusordningen” (2007) är en uppsättning ”feministiska betraktelser” där 

genusordningen framgår, där arbetet och arbetslivet får en central plats. 

Jag menar på att studier, liksom min egen och framförallt samman med andra i dess 

slag, kan bidra till en fördjupad förståelse för på hur många plan genusidentiteten 

påverkas, varigenom möjliga formationer uppstår. Jag tror att vidare forskning i 

form av diskursanalyser ur ett genusperspektiv av andra områden vore fruktsamt, 

och definitivt kan leda till fördjupad förståelse för genuskonstruktion. Med en 

utgångspunkt i West och Zimmermans (1987) uppfattning om att genus görs i varje 

social praktik, tillika en utgångspunkt i diskursivt konstruerade genusidentiteter, 

medför en förutsättning för att alla sociala praktiker kan diskursanalyseras ur ett 

genusperspektiv. 

Men varför? Ja, om man inte tycker att valfrihet att konstruera sin genusidentitet 

efter eget tycke utan att påverkas av (tvingande) konstruerande diskurser som 

framstår som en odiskutabel verklighet, så torde ändå jämställdhetsfrågan inte kunna 

förbises lika lätt. Inte minst på arbetsmarknadsområdet är strävan efter jämställdhet 

mellan könen evigt aktuell. I alla fall ”evig” så länge genusordningen (Hirdman 

2007) inte utreds och tas om hand en gång för alla. Och jag kan definitivt ge mitt 

starka medhåll till West och Zimmerman, och den djärva fråga de ställde redan 

1987: om vi nu vill ha absolut jämställdhet, vad är då meningen med att ha två 

könskategorier överhuvudtaget? (West och Zimmerman 1987:147) 
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en introduktion till feministisk poststrukturalism, HLS förl, Stockholm. 

Lidestav, G., Egan Sjölander, A. & Umeå universitet 2007, "Gender and forestry: A 

critical discourse analysis of forestry professions in Sweden", Scandinavian Journal 

of Forest Research, vol. 22, no. 4, pp. 351-362. 

Mean, L. 2001, "Identity and Discursive Practice: Doing Gender on the Football 

Pitch", Discourse & Society, vol. 12, no. 6, pp. 789-815. 

Riach, P.A. & Rich, J. 2006, "An experimental investigation of sexual 

discrimination in hiring in the english labor market", Advances in Economic 

Analysis and Policy, vol. 6, no. 2, pp. 1-22. 

Sahlin, I. 1999, ”Diskursanalys som sociologisk metod”, Sjöberg. K.(Red), Mer än 

kalla fakta - Kvalitativ forskning i praktiken (s. 83-106). Lund: Studentlitteratur.  



 

57 
 
 
 
 

SCB 2012, 2014, På tal om kvinnor och män. En lathund om jämställdhet. 

Stockholm:SCB 

Sheriff, M. & Weatherall, A. 2009, "A Feminist Discourse Analysis of Popular-

Press Accounts of Postmaternity", Feminism & Psychology, vol. 19, no. 1, pp. 89-

108. 

Ulfsdotter Eriksson, Y. & Backman, C. 2014, "Föreställningar om klass och kön i 

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar?", Sociologisk forskning, vol. 51, no. 2, 

pp. 109-136. 

West, C. & Zimmerman, D.H. 1987, "Doing Gender", Gender and Society, vol. 1, 

no. 2, pp. 125-151. 

 

Internetkällor 

Arbetsförmedlingens hemsida, www.arbetsformedlingen.se 

SCB, 2009. Yrkesregistret med yrkesstatistik. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/Behallare-for-

Press/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/ (Hämtat 2016-04-01) 

SCB, 2016. Yrkesregistret med yrkesstatistik. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/ (Hämtat 2016-04-01) 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/Behallare-for-Press/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/Behallare-for-Press/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/Behallare-for-Press/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/Behallare-for-Press/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/


 

58 
 
 
 
 

 BILAGA  

Barnskötare hos Trubaduren, Vasastan 

Föräldrakooperativet Trubaduren 

Publicerad: 2016-04-08, Annons-ID: 2911044 

Ort: Stockholm  (Kommuninformation), 1 

plats Yrke: Barnskötare  

Trubaduren söker barnskötare! 

Är du barnskötare och vill arbeta på en liten och trivsam förskola med höga 

ambitioner? 

Föräldrakooperativet Trubaduren söker en barnskötare på heltid med start under 

hösten 2016. Vi bedriver vår verksamhet i mysiga och trevliga lokaler i Vasastan, inte 

långt från Odenplan. Närliggande parker och grönområden besöker vi varje dag med 

vår barngrupp, som är 18 till antalet i åldrarna 1 - 6 år. 

Trubadurens verksamhet utgår ifrån den svenska traditionella förskolepedagogiken 

med leken som bas. Vi är dock även öppna för influenser från andra pedagogiska 

metoder. Det viktigaste hos oss är att se det kompetenta barnet som individ och i 

grupp. 

Föräldrakooperativ är en driftsform som innebär att det är förskollärarna och 

barnskötarna som har ansvaret för utformning och genomförande av den pedagogiska 

verksamheten och att föräldrarna driver den ekonomiska föreningen. Föräldrarna 

sitter i styrelsen vilken vi har ett nära samarbete med och det bidrar till att 

beslutsvägarna är korta och gör att vi får ett effektivare och smidigare arbetssätt. 

Som pedagog på förskolan Trubaduren erbjuds du: 

* att bidra till en trygg, stimulerande och lustfylld miljö för våra barn att trivas 

ochutvecklas i 

* att utforma det pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslaget 

* att utvecklas tillsammans med arbetslaget 

* att utvecklas individuellt - vi ser positivt på vilja att utvecklas och kan 

erbjudahandledning 

* att arbeta tillsammans med engagerade föräldrar* arbetskläder för utomhusbruk * 

pedagogiska måltider. 

http://www.stockholm.se/
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* fyra gemensamma planeringsdagar per år för hela arbetslaget utöver den 

löpandeplaneringen * friskvårdsbidrag Du som söker är: 

* barnskötare med erfarenhet från förskola 

* engagerad, positiv och ansvarstagande 

* en varm och trygg person med intresse och engagemang för våra barn och 

derasutveckling 

Rekryteringsprocessen kommer ske löpande. Vi önskar helst få in din ansökan före 

den 13 maj 2016 till trubaduren.ansokan@live.se. 

Välkommen med din ansökan! 

Arbetstid/Varaktighet 

Heltid, provanställning 6 månader. 

Kontaktpersoner 

Shukla Chowdhury, 0733-678763, Förskolechef 

Jeanette Pantelides, 0704-380614, Personalansvarig 

Ansökan 

Sista ansökningsdag 2016-05-13 

Vi tar emot ansökan via epost: trubaduren.ansokan@live.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trubaduren.ansokan@live.se


 

60 
 
 
 
 

Barnskötare 

Visättra Barnens Familjedaghem 

Publicerad: 2016-04-01, Annons-ID: 0016-179217 

Ort: Huddinge  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Barnskötare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-30  

Visättra Barnens Familjedaghem bedriver dagmamma verksamhet och söker nu en 

barnskötare med erfarenhet.  

Kravet är att du talar och skriver svenska obehindrat samt har utbildning och 

erfarenhet inom yrket.  

Maila din ansökan snarast då rekrytering sker löpande. 

 

 

FÖRETAGSSÄLJARE - HÖG GARANTINLÖN  

MK Sales i Sverige 

Publicerad: 2016-04-04, Annons-ID: 6630000 

Ort: Linköping  (Kommuninformation), 2 platser  

Yrke: Telefonförsäljare  

Sista ansökningsdag: 2016-05-04  

Göta Energi är ett elbolag på framkant.  

Sedan 2010 ägs Göta Energi av Hafslund ASA - en norsk koncern som är en av 

Nordens största inom elbranschen. 

MK Sales är ett väletablerat företag inom telemarketingbranschen.  

Vi är ett av Sveriges mest erfarna callcenter då vi varit verksamma i 10 år. Den totala 

verksamheten uppgår till hela 60 agentplatser och närmare 80 anställda fördelat 

resultat med bra kvalité har vi knutit till oss marknadens bästa samarbetspartners. 

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS? 

----------------------------------------------------- 

http://www.huddinge.se/
http://www.linkoping.se/
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Vårt mål är att genom bra personalpolitik, säljprojekt och säljkunskap få dig som 

anställd att trivas, tjäna bra pengar och utvecklas hos oss. 

*Lön 

Alla nya säljare erhåller garantilön från dag ett. 

Hög provision per avtal och även bonus beroende på hur man presterar veckovis. 

Vårt mål är att du som säljare ska tjäna minst 20 000 kr per månad. 

*Projekt 

Vi har sedan 6 år tillbaka huvudsakligen jobbat med elförsäljning. Med den erfarenhet 

och kunskap vi fått genom åren ger vi dig de bästa förutsättningarna för att lyckas. 

Som säljare kommer du via telefon bearbeta personer i hela Sverige med marknadens 

absolut lägsta pris med bra mervärde för kunderna. 

*Avancera 

Brinner du för försäljning så finns det alla möjligheter att avancera inom företaget. Vi 

har flera steg för dig att avancera inom försäljning där resultaten avgör möjligheten 

hur snabbt du kan avancera. 

*Arbetstider 

Vi jobbar enbart dagtid från 09:00 - 17:00. Genom att använda marknadens bästa 

dialerlösning kan vi på ett effektivt sätt bearbeta kunder dagtid. 

VEM SÖKER VI? 

---------------------------------- 

Vi söker dig som har ett stort driv och ser dig själv som en oslipad diamant inom 

säljyrket. 

Du är en utpräglad tävlingsmänniska som ser hinder som en utmaning och problem 

som en möjlighet.   

Du har en stor social kompetens och behärskar det svenska språket både i tal och 

skrift. 

Vi ser att du är resultatfokuserad med en hunger att lära sig. 

Har du dessa egenskaper så vet vi att vi kan forma dig till en toppsäljare! 

Dessa tjänster ska tillsättas snarast, skicka därför in din ansökan redan idag och märk 

den med "Linköping sälj". 
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Företagssäljare till Bilia i Lund 

WORQ I SVERIGE AB 

Publicerad: 2016-03-31, Annons-ID: 2904790 

Ort: Lund  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Bilförsäljare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-13  

Är du driven, hungrig och sugen på en karriär inom bilbranschen? Vill du jobba 

proaktivt med ett av världens starkaste varumärken? Då är detta jobbet för dig, som 

företagssäljare av tjänstebilar på Bilias anläggning i Lund. 

Om företaget: 

Bilia är Nordens största bilkedja med mer än 3 400 medarbetare på 99 anläggningar i 

Sverige, Norge och Danmark. Bilia Syd är just nu inne in ett mycket expansivt skede 

och storsatsar nu genom att bygga om sina anläggningar i Malmö, Trelleborg och 

Lund. Man är marknadsledare i många segment, men satsar nu på att ta en ännu större 

position i regionen. Bilias vision är att bli branschens bästa servicebolag, därför söker 

de nu fler medarbetare som vill vara med på den resan. 

Arbetsuppgifter: 

Som företagssäljare sköter du hela försäljningsprocessen - från första kontakten med 

kunden, till leverans av bilen. Du utgår från anläggningen på Jägersro där du självklart 

tar hand om de företagskunder som kommer in spontant, men merparten av ditt 

arbete handlar om proaktivitet. Med hjälp av deras moderna IT-system bearbetar du 

leads, bokar möten och "demar bilar" såväl i bilhallen som ute på plats hos kunden. 

Du kommer fokusera på små och medelstora företagskunder.  

Kvalifikationer: 

- Du har god förståelse för affärsekonomi. 

- Du har en bakgrund inom uppsökande försäljning mot företag- Du är 

strukturerad, självgående och planerar din tid väl. 

- Du motiveras av att arbeta med provision och kunna påverka din lön. 

- Du är pålitlig, lojal och brinner för att ge kunden den bästa upplevelsen.- 

Naturligtvis innehar du minst B-körkort. 

http://www.lund.se/
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Du behöver inte vara Bosse bildoktor, men du bör ha ett genuint bilintresse, det blir 

så mycket enklare när man gillar produkterna man jobbar med. 

Villkor: 

Tjänsten är på heltid där du arbetar efter ett rullande schema med viss 

helgtjänstgöring. Man erbjuder en attraktiv lönemodell med väldigt lukrativa 

provisioner. Tjänstebil - såklart! 

Är du Bilias nya stjärnsäljare? Maila oss din ansökan med CV, Personligt brev och en 

bild till: biliaftg@worq.se 

MÄRK DIN ANSÖKAN MED: "BiliaFöretagssäljare" 

 

 

Förskollärare till Vallgårdens förskola, Vallås Vo 

Halmstads kommun, Barn- och 

ungdomsförvaltningen Publicerad: 2016-

04-04, Annons-ID: 6630428 

Ort: Halmstad  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-24  

Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 94 000 invånare som 

ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med 

kommunens 7 800 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad 

som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som 

gör skillnad. Vill du vara med? 

Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 13 500 barns och elevers lärande 

och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 600 anställda som 

tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, 

grundsär, teknikskola och vårt resurscentrum Kärnhuset. 

ARBETSUPPGIFTER 

Skolområde söder är ett mångkulturellt område där vi skapar förutsättningar för alla 

att lyckas. Vi arbetar medvetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten och nå 

resultat genom samverkan och teamarbete. 

http://www.halmstad.se/
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På våra förskolor vill vi att alla i personalgruppen ska vara ”medupptäckare” och 

kunna se varje enskilt barn. Våra lärmiljöer, både inne och ute, ska vara undersökande, 

utforskande, tillåtande och tillgängliga utifrån läroplanens mål. Vi uppmuntrar barnen 

till att utforska och vara nyfikna på sin omvärld, själva eller tillsammans med andra.  

Du kommer att ges utrymme till att i vardagen prova dina idéer och tankar 

tillsammans med engagerade kollegor och förskolechef. Du är van vid att hålla många 

bollar i luften, bemöter barn, vårdnadshavare och arbetskamrater på ett professionellt, 

positivt sätt och bidrar till förskolans goda rykte.  

Som förskollärare arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år men just nu är tjänsten 

förlagd till yngrebarnsavdelning. 

KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som har förskollärarexamen/förskollärarlegitimation. Du vill vara med 

och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Du förväntas vara delaktig och 

känna ansvar för verksamheten både på din avdelning samt för verksamheten som 

helhet. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  

ÖVRIGT 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra 

god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och 

inte via e-post eller pappersformat.  

Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och 

könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför 

gärna sökande som bidrar till detta.  

Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att 

visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.  

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.  

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband 

med denna annons.  

Halmstads kommun tillämpar rökfri 

arbetstid. Varmt välkommen med din 

ansökan! 
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Förskollärare till förskola i Lerum i samarbete med 

Universitet 

Lerums kommun, Berghult/Tollered 

Publicerad: 2016-03-16, Annons-ID: 6608556 

Ort: Lerum  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Lärare i förskola/Förskollärare  

Sista ansökningsdag: 2016-05-06  

Lerums kommun, med centralorten Lerum, ligger knappt 20 minuters resväg från 

Göteborgs centrum. Kommunens ca 40.000 invånare erbjuds hög livskvalitet med en 

väl fungerande samhällsservice och vacker natur med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter 

samt kulturvärden med anor ända från 1500-talet. Kommunens vision är att bli 

Sveriges ledande miljökommun till år 2025.  

ARBETSUPPGIFTER 

Till sommaren går en av våra medarbetare i pension så nu söker vi efter en ny kollega. 

Vi söker dig som är ambitiös och är sugen på att utveckla förskolan tillsammans med 

andra ambitiösa förskollärare och barnskötare på Tollereds förskola. 

Vi har förmånen att få samarbeta med Stockholms Universitet och Gunilla Dahlberg i 

ett projekt som handlar om utforskande pedagogik och pedagogisk dokumentation. 

Projektet kommer pågå minst 4 år.  

KVALIFIKATIONER 

Förskollärarexamen är ett krav.  

Vi ser att du är en positiv person som med stort intresse och entusiasm omsätter 

läroplanen i praktiken 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inget krav på erfarenhet utöver full 

behörighet som förskollärare eller lärare mot tidiga åldrar med inriktning mot förskola. 

Förskollärarexamen är ett krav.  

ÖVRIGT 

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god 

kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via 

e-post eller pappersformat. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

http://www.lerum.se/
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Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband 

med denna annons. 

 

 

Direktsäljare/Lastbilsförare C-körkort 

GB-Grossisten i Haninge AB 

Publicerad: 2016-03-21, Annons-ID: 0016-153635 

Ort: Haninge  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Distributionsförare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-18  

Vi söker direktsäljare/lastbilsförare med C-körkort, för distribution av GB glass i 

södra Stockholmsregionen. Arbetsuppgifterna består i huvudsak i att leverera och sälja 

in våra produkter till livsmedelsbutiker och servicehandeln. Även upp-plock av 

produkterna i butik ingår som en del i arbetet.  

Vi söker dig som är positiv, social, ordningsam och stresstålig.  

Har du erfarenhet liknande distribution eller butiksarbete så ser vi det som ett stort 

plus. 

 

 

Lastbilsförare CE-körkort 

BERGSTENS DYK & REP AB 

Publicerad: 2016-03-30, Annons-ID: 0016-142403 

Ort: Kiruna  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Specialtransportförare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-15  

Lastbilsförare med CE-körkort för körning med trailer under jord på LKAB. 

Sommarvikariat med start i april, senast 1 maj. Kan ev. bli längre. Sökande ska gärna 

ha erfarenhet av körningar under jord. Gärna kvinnliga sökande. Arbetsgivaren ser 

helst att ordnat boende på orten finns. 

http://www.haninge.se/
http://www.kommun.kiruna.se/
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Maskinoperatör till Maskinverkstaden 

Kinnarps AB 

Publicerad: 2016-03-30, Annons-ID: 2903560 

Ort: Falköping  

(Kommuninformation), 1 plats Yrke: 

Maskinoperatör, ytbehandling, trä  

Vill du vara med och tillverka framtidens kontor?  

Utmaningen 

Vi söker en maskinoperatör till vårt team på maskinverkstaden där detaljer till 

förvaring och planmöbler tillverkas. Tillsammans med ditt arbetslag kommer du att 

arbeta med övervakning samt drift och underhåll av en maskinline. 

Viss programmering och medverkan vid framtagning av enklare ritningar ingår i 

arbetet, liksom rapportering i vårt affärssystem Movex.  

Även arbete med fräsning av material i en CNC-maskin ingår i rollen. 

Din bakgrund 

Vi söker dig som har gymnasial utbildning, har du läst industri- eller träteknisk 

inriktning är detta meriterande. Vi vill att du har CNC-utbildning. Erfarenhet av 

arbete vid CNC-styrd maskinline är ett plus. Vi ser också att du har datavana och 

ritningskunskaper. Att du har ett tekniskt kunnande och ett genuint intresse av 

maskiner är en förutsättning för att du ska trivas i rollen.  

Är du den vi söker? 

För att lyckas i rollen som maskinoperatör på Kinnarps är du en flexibel och 

ansvarsfull person som har förmågan att arbeta självständigt - samtidigt som du är en 

lagspelare. Vi tror att du som söker trivs i en miljö där du får visa prov på såväl din 

driftighet som din kvalitetsmedvetenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig 

lämplighet. 

Vad gör detta till din utmaning? 

Vi vill att du berättar för oss vad det är som gör jobbet som maskinoperatör till just 

din utmaning. Vad är det som lockar dig och vad tänker du kring rollen? Berätta helt 

enkelt för oss varför du vill anta utmaningen!  

Tillträde Snarast 

Placeringsort Kinnarp 

http://www.falkoping.se/
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Varaktighet Tillsvidare, 6 månaders provanställning 

Arbetstid Heltid, 2-skift 

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 

ansökningsdag. 

Vill du veta mer? 

Kontakta Sten-Åke Fernström, 0515-38179 eller Hans-Erik Nyman, 0515-38169, vid 

Maskinverkstaden. Du kan även kontakta Ida Bertilsson vid HR/Personal, 051538262. 

Facklig representant vid GS är Carina Linnarsson, 0151-38174. 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ida.bertilsson@kinnarps.se senast 

2016-04-14.  

Märk ansökan Maskinoperatör Kantbearbetning 2016. 

På Kinnarps respekterar och värdesätter vi människors olikheter och anser att de är 

en tillgång istället för ett hinder. Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares 

olikheter berikar vår verksamhet. 

 

 

Maskinoperatör på heltid sökes för arbete i Hultsfred! 

StudentConsulting 

Publicerad: 2016-04-02, Annons-ID: 6629672 

Ort: Vimmerby  (Kommuninformation), 5 platser  

Yrke: Maskinoperatör, mekanisk verkstad  

Sista ansökningsdag: 2016-04-30  

Har du datavana och är inte rädd för att hugga i där och när det behövs? Vill du arbeta 

inom möbelindustrin? Då har vi tjänsten för dig! 

Vi söker nu en medarbetare till vår kund i Hultsfred. Vår kund är ett internationellt 

värderingsstyrt möbelföretag med intresse för livet hemma. Vi söker dig som vill 

arbeta heltid i produktionen med arbetsuppgifter som övervakning, ta labbprover och 

göra kvalitetsrundor. Arbetsuppgifterna innefattar också mindre städarbeten för att 

hålla rent kring arbetsplatsen. Tjänsten innebär skiftarbete med dag, kväll och 

http://www.vimmerby.se/


 

69 
 
 
 
 

nattpass. Du följer en skiftcykel och jobbar därmed sex pass för att sedan vara ledig i 

fyra dagar.  

Arbetet beräknas starta i början av april och förväntas pågå till sista augusti. För rätt 

person finns möjlighet till förlängning. Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att 

du blir anställd hos StudentConsulting, men arbetet kommer vara förlagt hos kund. 

Intervjuer hålls löpande och kan komma tillsättas före sista ansökningsdag. För att 

vara aktuell för tjänsten ska du kunna jobba under hela uppdragsperioden. Låter detta 

intressant? Sök redan idag!  

Din profil 

Vi söker dig som är social och driven samt trivs med skiftarbete. Du skall ha tidigare 

arbetslivserfarenhet och det är meriterande om du har arbetat inom 

produktionsindustri sedan tidigare. Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta med 

andra, att du har lätt för att lära dig nya saker samt har ett intresse för teknik. 

Meriterande om du innehar godkänt härdplatsintyg. Då tjänsten är belagd i Hultsfred 

ser vi med fördel att du har körkort och tillgång till bil. Är du intresserad av tjänsten? 

Sök då redan idag, eftersom tjänsten är tänkt tillsättas så fort vi hittat rätt person för 

uppdraget.  

Om företaget 

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett rekryterings- och bemanningsföretag 

med fokus på unga i karriären. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet kan vi 

erbjuda intressanta och utmanande tjänster inom områden som IT, teknik, ekonomi, 

administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, 

logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se redan idag! 

 

 

Personlig assistent 

Ao Assistans AB 

Publicerad: 2016-03-17, Annons-ID: 2896756 

Ort: Vänersborg  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Personlig assistent  

AO assistans AB är det lilla bolaget med flexibla alternativ. Vårt uppdrag är att ge 

personligt stöd som ger högsta livskvalitet för personer med funktionsnedsättning och 

som omfattas av insatser enligt LSS. Vi ser både till den funktionshindrade och den 

http://www.studentconsulting.se/
http://www.vanersborg.se/
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anställdes bästa intressen. Vi söker dig med ansvarskänsla, medkänsla och respekt för 

andra människor. Det är också viktigt att du är flexibel, lyhörd och anpassningsbar 

och förstår att arbetet baseras på kundens specifika behov. 

Vi söker en kvinnlig assistent ålder 30 + till en rullstolsburen kvinna som bor med sin 

familj i villa i Vänersborg, hon behöver hjälp med det mesta i vardagen. Krav på 

körkort och tillgång till bil då kvinnan har ett fritidsboende på kusten där hon vistas 

ofta sommartid. Hon är aktiv både i yrkesliv, föreningsliv och på sin fritid, det är av 

vikt att du har hög social kompetens och presentabel klädstil. En fördel är om du har 

erfarenhet av förflyttningsteknik och rikning. Din arbetsplats är där kunden befinner 

sig. 

 

 

Personlig assistent till Vingåkerstrakten, vik 

HPL ASSISTANS AB 

Publicerad: 2016-03-11, Annons-ID: 2891499 

Ort: Vingåker  (Kommuninformation), 2 platser  

Yrke: Personlig assistent  

Sista ansökningsdag: 2016-04-10  

I HPL Assistans AB ska man som kund och medarbetare känna sig sedd och lyssnad 

på. Vi vill tillsammans med dig som medarbetare skapa en trygg assistans för våra 

kunder.  

Vi har kollektivavtal med KFO. 

Vi söker nu en timvikarie som personlig assistent till en funktionsnedsatt man i 50års 

åldern boende på landet i Vingåkerstrakten. Du kommer att arbeta med en trevlig man 

som har glimten i ögat, är utåt riktad, social och har en tro på framtiden. Arbetet 

inleds med tre introduktionspass för att komma in i arbetet.  

Vår kund har trots sitt funktionshinder många intressen och hobbies. Ett av hans 

intressen är släktforskning och torpinventering, så skulle du som söker tjänsten ha 

samma intressen är det ett stort plus. Vidare är det en stor fördel om du kan använda 

dig av datorn i samband med ovanstående samt ha kunskap om bildhantering samt 

kunskap om programmen Arkiv Digital och Holger. Vår kund skulle även vilja att du 

som söker tjänsten kan följa med, samt vara vår kunds språkrör vid möten med t ex 

hembygdsföreningen.  

http://www.vingaker.se/
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Vår kund har även ett intresse av skogs och jordbruk vilket är en stor fördel om du 

som söker tjänsten även har. Vidare innebär tjänsten att vara vår kund behjälplig med 

vanligt förekommande uppgifter som uppkommer då man bor i hus på landet. 

Du som söker tjänsten bör vara en man eller kvinna mellan 30 och 50 år, lugn, 

tålmodig, flexibel, initiativrik, spontan, pålitlig, öppen och med en stor portion humor, 

händig och inte rädd för att ta i. 

Då arbetet är förlagt till landet innebär det att Du som söker tjänsten måste ha B 

körkort.  

Erfarenhet och kunskap om arbete med personer med funktionsnedsättning är en 

merit men lika högt värderar vi social kompetens och personlig lämplighet. Känner 

Du igen dig i vår beskrivning så kan detta vara rätt arbete för dig. 

 

 

Programmerare 

Rebello Media Group 

Publicerad: 2016-04-01, Annons-ID: 0016-178795 

Ort: Östersund  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Systemutvecklare/Programmerare  

Rebello söker en frilansande programmerare som är något utöver det vanliga.  

Rebello Media Group är ett företag som håller huvudet kallt och hjärtat varmt. Vi är 

ingen jätte, vi är hellre David än Goliat. Vi rör oss snabbt och flexibelt, med kort väg 

från idé till handling.  

Med bred kompetens, vänligt bemötande och stort engagemang levererar vi på 

Rebello högkvalitativa lösningar inom design, webb, IT och systemutveckling. Vår 

målgrupp omfattar alla typer av företag som med innovativa lösningar vill öka den 

egna konkurrenskraften.  

Vi är ett företag som tar hand om de våra och våra kunder.  

Kort och gott ett företag med stort hjärta.  

Hos oss på Rebello är det viktigt att alla trivs med sitt arbete och på 

sin arbetsplats. Här tror vi att det är människorna som gör skillnaden. 

En programmerare som arbetar hos Rebello är  

http://www.ostersund.se/
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driven, lyhörd, prestigelös, mån om att alltid göra ett bra jobb och försöker alltid 

leverera lite mer än vad kunden förväntar sig.  

Som anställd hos Rebello behandlar du alla människor du möter i din yrkesroll med 

respekt och på ett trevligt sätt. Det ser vi som en självklarhet.  

Vi är måna om våra kunder men lika måna om varandra. Vi tror att det är så man 

lyckas.  

I rollen som frilansande programmerare hos Rebello kommer du vara anställd per 

projekt och och arbeta både självständigt och i ett team bestående av andra 

programmerare och designers.  

Beroende på hur det aktuella projektet ser ut och vad det kräver.  

För att arbeta på Rebello behöver du vara driven, ansvarsfull och brinna för det du 

gör.  

Du strävar alltid efter att leverera kvalitet och efter att göra kunden nöjd. Du är 

en positiv problemlösare som förstår, och kan hantera, att allting inte alltid går 

som planerat eller som man tänkt sig. Men det är ingeting som stoppar dig, 

snarare växer du av det och gör vad som krävs för att lösa uppgiften.  

Bara du håller deadline så är ditt arbete fritt och du lägger själv upp ditt arbete på det 

sätt som passar dig och ditt livspussel.  

Det är av vikt att du är flexibel och inte räds förändringar då Rebello Media Group är 

ett växande företag som ständigt strävar efter att utvecklas.  

Vi ser helst att du har ett befintligt bolag som du kan fakturera genom, men vill du 

använda dig av tjänster som exempelvis Frilans Finans så går även det utmärkt. Ditt 

arbete kommer vara varierande då varje kund och uppdrag är unikt. Rebellos kundbas 

består av allt från giganter inom mobiltelefoni och kulturföreningar till projekt som vi 

på Rebello själva tar till marknaden.  

Vi vill ännu en gång betona hur viktigt det är att du är en problemlösare och att lösa 

problem, problem som kanske ingen tidigare löst, är något som motiverar dig som f**  

Vi vet att ingen kan allt men du kommer ha ett tungt garde i ryggen som ger dig stöd, 

råd och hjälp när det behövs.  

Kravprofil:  

För att söka denna tjänst måste du kunna och ha gedigen erfarenhet av:  

C#.NET  
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ASP.NET  

ASP.NET MVC 5+  

SQL,LINQ, Lambda  

Entity Framework 6+  

Windows Services  

Javascript, JQuery  

Det är bra om du kan:  

Windows Server (2008, 2012)  

IIS  

SQL Server (2005 eller senare)  

Apputveckling (Xamarin, Android, iOS)  

WPF och custom user controls  

Vi vill att du har stor yrkesstolthet och många års erfarenhet av programmering  

Du bör kunna kommunicera väl både i tal och i skrift.  

Vi ser gärna att du är lättlärd/vill lära dig nya saker.  

Du ska vara en trevlig och bra människa, en människa som man kan lita på. 

Har du även ett öga för design så är det meriterande.  

Vi vill vara tydliga med att på grund av den utannonserade tjänstens avancerade natur 

och att tjänsten kräver rejäla skills och ett j***** anamma, så är tjänsten inte något för 

alla.  

Men har du det vi söker så vill vi väldigt gärna att du söker tjänsten, obviously.  

Välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.  

Vi rekryterar löpande men så länge denna annons ligger kvar på arbetsförmedlingens 

hemsida så är det fullt möjligt att söka denna tjänst.  

Ps. Var just denna tjänst inte riktigt din tekopp, vi söker även frilansande säljare och 

frilansande webbdesigners. Kontakta oss gärna om det kan vara av intresse Ds. 

 

 



 

74 
 
 
 
 

Systemutvecklare 

Kungliga Biblioteket 

Publicerad: 2016-03-31, Annons-ID: 6625849 

Ort: Stockholm  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Systemutvecklare/Programmerare  

Sista ansökningsdag: 2016-04-30  

Vi vill bli fler och söker dig som vill skapa meningsfulla system och tjänster 

tillsammans med oss. 

På Kungliga biblioteket (KB) arbetar vid med systemutveckling och design i teknikens 

framkant. Vi utvecklar den nationella biblioteksinfrastrukturen Libris, samt system 

och tjänster för tillgängliggörande av KB:s material till allmänhet, forskare och 

bibliotek. 

KBs vision är ”fri information för framtida kunskap” och vi var tidigt ute med att 

tillgängliggöra informationen i Libris som öppna länkade data. Sedan ett par år tillbaka 

arbetar vi med en ny infrastruktur där vi lyfter biblioteksspecifika format till länkade 

data. Vi har ett långsiktigt fokus och vår nya infrastruktur kommer att förändra 

förutsättningarna för att utveckla tjänster på våra data. Här får du möjlighet att ta 

långsiktigt ansvar. 

Nu söker vi en grym programmerare som vill arbeta med oss. Verktyg och språk vi 

använder mycket just nu är Python, Javaplattformen, Elastic Search och JavaScript, 

men engagemang och förmåga att lära nytt är viktigare än vad du har gjort tidigare. 

För att skapa relevanta tjänster till våra användare kombinerar vi teknik och metoder i 

framkant med ett tydligt fokus på användarupplevelsen. Vi arbetar med agila metoder 

och har en skiftande skara verktyg och miljöer för utveckling. Hos oss har du ingen 

standardlaptop eftersom vi utgår från våra utvecklares behov. Vi gillar öppenhet även i 

systemutveckling och tillhandahåller mycket av det vi gör som öppen källkod – en 

viktig del av våra strategiska mål. 

Nu söker vi dig som: 

• är riktigt bra på programmering och har förmåga att lära dig nya saker snabbt. 

• gärna har några års erfarenhet av Java och Python. 

• gärna har erfarenhet av hantering av stora datamängder. 

• gärna har erfarenhet av att arbeta med länkade data. 

http://www.stockholm.se/
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• är självständig, initiativrik och ansvarstagande. 

• har en akademisk utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller 

motsvarandekompetens. 

• uppskattas för din sociala kompetens och kommunikativa förmåga. 

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. 

Det här är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt med en inledande 

provanställning i sex månader. 

För frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria 

Kadesjö, enhetschef, på tfn: 010 709 36 19 eller mail: maria.kadesjo@kb.se. 

Fackliga frågor besvaras av Märta Forsberg (ST) tfn: 010 709 33 28 eller av Ingela 

Utterström (SACO) tfn: 010 709 32 40. 

HR-frågor besvaras av Martina Studt Görlinge, HR-generalist, tfn: 010 709 31 40. 

Ansökan 

Välkommen med din ansökan senast den 17 april märkt med diarienummer: 

2.3.12016-364. 

Rekryteringsprocess 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av urvalsfrågor som en första urvalsmetod. 

Var därför noga med att dina svar speglar de krav vi har på din kompetens och 

erfarenhet på ett korrekt sätt. 

Om Kungliga biblioteket 

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella 

medier tillika en statlig myndighet. Våra huvudsakliga uppgifter är att samla in, 

beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt material, elektroniskt material och 

ljud och rörlig bild så att det är tillgängligt för lång tid framöver. Vi samordnar 

informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning samt arbeta med 

samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet i Sverige. Utöver detta är KB även 

ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och en daglig 

arbetsplats för forskare, studenter och för ca 300 medarbetare. KB erbjuder en 

attraktiv arbetsplats i en stimulerande och kreativ miljö.Vi vill ge lika möjligheter för 

alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. 

Kungliga biblioteket har gjort medieval för denna rekrytering så vi undanber oss 

därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
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Undersköterska till Bemanningen Södra området  

Växjö kommun, Omsorgen 

Publicerad: 2016-04-04, Annons-ID: 6630480 

Ort: Växjö  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende  

Sista ansökningsdag: 2016-04-20  

Omsorgsförvaltningens uppgift är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till 

personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. 

Förvaltningen har cirka 2 300 anställda inom bland annat hemvård, äldreboende, 

personlig assistans, boendestöd, boende för personer med funktionsnedsättning, 

daglig verksamhet samt hemsjukvård. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, 

omsorgsassistenter, personliga assistenter och sjuksköterskor. Vi anser att mångfald 

och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på den omsorg och vård som vi erbjuder. 

Förbättringsarbete är en naturlig del i vardagen. Hos oss får du ett viktigt och 

omväxlande arbete där du ger andra människor livskvalitet.  

ARBETSUPPGIFTER 

Är det dags för en utmaning? När du jobbar i Bemanningspoolen så har du stor frihet 

att själv planera ditt schema men också ansvar för att få in de timmarna du behöver. 

Du kommer att få många arbetsplatser och många kollegor. En del träffar du ofta, 

andra sällan. Du måste vara trygg i dig själv och i dina arbetsuppgifter. Du behöver 

vara lite tuff men behöver samtidigt kunna smälta in och anpassa dig efter olika 

förutsättningar. 

Arbetsuppgifterna är sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorgen, både mot 

särskilt boende och mot hemvården. Eftersom du kommer att arbeta i en 

poolorganisation så kommer du ha flera olika arbetsplatser. Du lägger ditt schema 

själv och måste kunna arbeta självständigt. 

Låter det som att det skulle passa Dig? Jag ser fram emot Din ansökan!  

KVALIFIKATIONER 

Arbetet kräver en stor flexibilitet och att kunna jobba självständigt. Det ställs krav på 

att själv finna den information man behöver för att kunna utföra arbetet. I arbetet 

träffar man många olika omsorgstagare och personal eftersom man jobbar i en 

poolorganisation. Därför är det viktigt med professionellt bemötande mot både 

http://www.vaxjo.se/
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omsorgstagare och kollegor då man bör ”smälta in” i arbetsgrupperna och inte föra 

vidare information från andra arbetsplatser. 

Du lägger ut din tillgänglighet i TimePool och blir bokad efter enheternas behov. Det 

kan bli bokningar och ombokningar med kort varsel och det är viktigt att du är bekväm 

med det. Det är en fördel med körkort och tillgång till bil. Det måste även kunna cykla. 

Intresse av schemaläggning är en fördel då du själv ser till att du följer de rutiner 

och rekommendationer vi har när du planerar ditt schema. Du kommer använda 

dator/telefon mycket i samband med PS, Procapita, TimePool, SMS och mejl. Därför 

är det av vikt att detta intresserar dig och att du kan tala och skriva bra svenska.  

ÖVRIGT 

Innan anställningsavtal tecknas för arbete inom omsorgsverksamheterna ska sökande 

uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. 

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi 

välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund. 

Vi ber dig att i första hand söka tjänsten genom länken i denna annons för att 

underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann 

när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.  

Om du inte har möjlighet att söka digitalt så skicka din ansökan till:  

Växjö kommun  

Omsorgsförvaltningen 

Jenny Gustafsson 

Box 1222 

351 12 VÄXJÖ 

Vänligen uppge referensnummer på ansökan. 

CV- och annonsförsäljare undanbedes. 
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Undersköterska natt 

Agnig Vård och Omsorg AB 

Publicerad: 2016-02-01, Annons-ID: 0016-052306 

Ort: Sala  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Undersköterska, hemtjänst och äldreboende  

Kort beskrivning av företaget:  

DeLuxe Living Hemtjänst söker nu undersköterskor natt till Hemtjänsten i 

Stockholm. Vi arbetar för välbemötande och respekt, delaktighet och 

självbestämmande, trygghet och meningsfullhet skapat av en engagerad och motiverad 

personal.  

Beskrivning av arbetsuppgifter:  

Du arbetar som undersköterska i hemtjänsten nattetid. Du hjälper till att skapa en 

meningsfull vardag för den enskilde och ger brukaren trygghet i sitt eget hem. Med 

gott bemötande, hög servicegrad och engagemang för våra brukares situation anpassar 

du arbetet för varje brukares behov. Du ska utföra larminsatser och biståndsbedömda 

insatser inom ramen för bedömd tid. Arbetet innebär till exempel: 

personlig omvårdnad, tillsyn, svara på larm. Alla insatser ska utföras med god kvalitet 

och med kunden i fokus.  

Beskrivning av kvalifikationer:  

KVALIFIKATIONER Sedvanliga arbetsuppgifter i hemtjänst i form av omsorg och 

hjälp nattetid Vi söker dig som: * Är undersköterska med erfarenhet av äldreomsorg. * 

Har ett genuint intresse för och tycker om att arbeta med äldre. * Är lyhörd för den 

enskilde kundens behov. * Har ett bemötande som präglas av respekt och värdighet. * 

Har körkort * Bra kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav * Vana att 

dokumentera är ett krav Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga 

och initiativförmåga. B-körkort samt körvana är ett krav. 

 

http://www.sala.se/

