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Sammanfattning 

 

Rekrytering är en viktig komponent för alla organisationer oavsett om det 

handlar om ett företag, ett fotbollslag, en sekt eller dylikt. Det är i grund och 

botten rekrytering som skapar en organisation. Ledare är viktiga personer 

för ett företag, det är de som sammanfogar de anställda, driver företaget 

framåt och utgör stommen i en organisation. Vi har valt att sammanfoga 

dessa två genom att undersöka hur företag rekryterar ledare genom 

platsannonser; dess utformning och hur de har utvecklats över de senaste tio 

åren. Utifrån befintlig rekryteringsteori har vi, för att underlätta en 

kvantifiering av platsannonserna, utformat en analysmodell som 

kategoriserar den teoretiska utvecklingen i tre olika generationer. 

Generation ett syftar bakåt i tiden och letar efter färdigheter och 

erfarenheter, annonser som faller under generation två fokuserar mer på 

relevanta personliga egenskaper medan generation tre blickar framåt och ser 

vad personen i fråga kan uträtta. I en kvantitativ analys av platsannonser i 

Dagens Nyheter fann vi först och främst att vår kategorisering var relevant. 

Vi fann vidare att utvecklingen tenderar att följa vår indelning, från 

generation ett, mot generation två till generation tre som dock ännu inte fått 

något större genomslag. Internetboomen i samhället har öppnat upp för en 

stor del annonser som i princip endast länkar till företagens hemsida. 

 

Nyckelord: Rekrytering, platsannonser, ledare, chefer, manager, erfarenhet, 

förmåga, egenskaper, performance-based hiring 
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1. Inledning  
  

 1.1 Bakgrund 

Efter Stockholmsbörsens fall i mars 2000 föll Ericssons aktie drastiskt från 166,83 kronor per aktie 

till 2,96 kr den 30:e september 2002.  Ericsson var ett företag i kris som gjorde nedskärningar, 

stängde fabriker och halverade personalstyrkan. När det den 6:e februari 2003 tillkännagavs att 

Ericsson hade rekryterat Carl-Henric Svanberg från Assa Abloy som ny VD följde en rusning efter 

Ericssonaktien, med en uppgång på som mest 13 procent under dagen. Optimismen spirade, och det 

fanns stora förhoppningar om att Ericssons mörka dagar var över. Hos Assa Abloy var det däremot 

inte lika positiva tongångar. När det tillkännagavs att Svanberg skulle lämna Assa Abloy för VD-

posten hos Ericsson rasade den förstnämndes aktiekurs med hela 15 procent. En något svagare 

kvartalsrapport än väntat stod delvis för kursraset, men den kom dock rejält i skymundan för VD-

bytet. Det här är bara ett exempel på vilken betydelse en chef kan ha för ett företag och vikten av att 

vara kapabel till att rekrytera rätt person till rätt position. (Aktiespararna 2008) 

 

Rekrytering är en oerhört viktig del av varje organisation, det är genom den nytt blod pumpas in i 

organisationen och håller den vid liv. En bra organisation måste ha en bra rekryteringsprocess då 

organisationerna i grund och botten består av sina medarbetare och det är dessa som hela tiden 

måste anpassa sig till de förändringar som sker i omvärlden. Uppskattningsvis kostar en 

felrekrytering ett företag idag mellan en kvarts och en halv miljon kronor, med möjlighet att bli 

mycket dyrare än så (Lindelöw Danielsson 2006 s. 19). Detta är ett av flera argument för att betona 

vikten av rekrytering.  

 

Processen att rekrytera medarbetare är organisk, det är inte längre så att företagen utlyser en post 

och folk ställer sig i kö för att få jobbet. Istället är rekrytering en matchningsprocess som handlar 

om att lotsa rätt person till rätt jobb. Molander (1996 s. 82) skriver att ”selection is a two way 

process” och menar att rekrytering i dagens samhälle måste beakta både den arbetssökandes och 

organisationens intresse, personen måste vara nöjd med organisationen och organisationen måste 

vara nöjd med personen. I dagens värld måste företagen attrahera potentiella medarbetare och 

framförallt attrahera rätt människor till posten och organisationen. Det finns många olika sätt att gå 

tillväga på för att uppnå detta, exempelvis headhunting, nära samarbete med universiteten, 

facktidningar och platsannonser i dagspressen. Just platsannonser som är en viktig och första 

kontakt i hela rekryteringsfasen är vad vi har valt att beröra i denna uppsats. Vi vill se hur 

platsannonserna för chefspositioner ser ut och hur de har utvecklats över den senaste tiden. Hur vill 
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teorin att platsannonserna ska se ut och ser platsannonserna ut som teorin vill?  

 

 1.2 Problemområde 

Litteratur inom ämnet rekrytering belyser ofta vikten av att anställa rätt människor på alla plan i 

organisationen. ”Rätt” människor är dock ett relativt begrepp och kan variera från företag till 

företag, men klart är i alla fall att oavsett hur urvalsprocessen går till från företagets sida, så 

kommer alltid vissa individer att vara mer efterfrågade på arbetsmarknaden än andra. Fyock (2008 

s. 25-28) beskriver detta som ett krig om talangerna. Frågan är hur man som företag går tillväga för 

att anställa dessa önskvärda personer, urgallringsprocesserna är ofta stenhårda, i regel än mer så ju 

högre upp i organisationerna man kommer. Vi är intresserade av att undersöka hur utvecklingen har 

sett ut på den svenska arbetsmarknaden vad gäller rekryteringen av chefer och ledare.  

 

Rekrytering är ett oerhört brett område och kan inte behandlas i sin helhet i en uppsats av det här 

omfånget. Vi har valt att undersöka en aspekt av den första kontakten mellan arbetsgivare och 

anställd, nämligen platsannonsen och dess utveckling de senaste 10 åren. På ett teoretiskt plan har 

synen på vad man bör tänka på i rekrytering av nya medarbetare förändrats och utvecklats över 

tiden, vi är intresserade av hur detta märks av i praktiken i rekryteringsprocesserna ute i de svenska 

företagen. För att underlätta genomförandet av en kvantitativ undersökning av ett stort antal 

platsannonser har vi valt att utforma en analysmodell vilken kategoriserar den teoretiska 

utvecklingen på området. Utifrån denna kategorisering kan vi sedan sortera platsannonserna på ett 

kvantitativt sätt och förhoppningsvis skönja övergripande trender på den svenska marknaden. 

          

 1.3 Syfte  

Vårt syfte är att, utifrån vår analysmodell, analysera hur svenska platsannonser riktade mot 

chefsrekrytering har utvecklats och förändrats över tidsrymden 1997-2007. Som delsyfte vill vi 

även utvärdera vår egen analysmodell och hitta eventuella trender som inte omfattas av 

kategoriseringen. 

           

 1.4 Avgränsningar 

Vår inriktning på just platsannonser och chefsrekrytering är förstås en avgränsning i sig inom ämnet 

rekrytering, men fler avgränsningar krävs för att genomföra undersökningen. Som exklusiv källa till 

insamlandet av information har vi begränsat oss till Dagens Nyheters söndagsbilaga DN Jobb som 

till största del består av platsannonser. Nedslag har gjorts på åren 1997, 2002 och 2007, där enbart 
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utgåvor från varannan söndag har studerats.  

 

Chefsposter är också ett brett och omfattande begrepp med ett närmast oändligt antal specifika 

titlar. Att leta efter och välja ut specifika titlar på förhand såg vi inte som ett alternativ då 

variationen förmodades vara så pass stor och vi vill ha ett relativt stort urval annonser. Istället har vi 

i vår insamling av empiriskt material valt att avgränsa oss till chefsposter som vi har ansett falla in 

under definitionen: ”En ekonomiskt grundad tjänst inom den privata sektorn med strategiska 

möjligheter att påverka företagets resultat och utveckling”. I metoddelen diskuteras denna definition 

utförligare och i appendix följer en lista med alla de tjänstetitlar vi har valt att inkludera i denna 

undersökning.  

 

2. Teori         

  

 2.1 Rekrytering 

Flertalet böcker påpekar att det ligger en svårighet i att rekrytera just chefer, det vill säga att söka 

efter och rekrytera dessa är annorlunda och ställer högre krav än hos många andra positioner. Lou 

Adlers hela bok Hire with your head (2007) genomsyras av idén att det finns en viss andel bra 

kandidater som är eftersträvansvärda, samt att det pågår en kamp mellan företagen för att attrahera 

och sedermera rekrytera dessa. Molander (1996 s. 84) berör detta ur en lite annan aspekt när han 

väljer att dela in rekrytering i två olika tillvägagångssätt, där företagen antingen anställer efter 

selektion eller placering. I den första kategorin väljs en anställd utifrån en speciell 

arbetsbeskrivning, en person som ska klara av den speciella posten rekryteringen syftar till. I det 

andra fallet söks en anställd som är bra för organisationen, som har de kvaliteter som önskas hos en 

anställd, och utifrån detta finner företaget en lämplig position åt personen i fråga. Detta berörs även 

i flera andra böcker som fokuserar på det faktum att i en föränderlig värld som denna måste företag, 

och framförallt deras anställda, vara konstant beredda på förändringar, vilket i sin tur innebär att de 

personer som är anpassningsbara till nya positioner är de som också bör anställas (Molander 1996 s. 

80), (Lindelöw Danielsson 2005 s. 17-19), (Bach 2005 s. 115-117), (Adler 2007 s. 5-7).  

 

Adler (2007 s. 5) betonar att rekryteringsprocessen är ett helhetssystem där det inte går att utveckla 

enskilda delar såsom platsannonser isolerat från övriga delar av processen. Den grundläggande 

tanken beskriver Adler som så att om ett företag vill anställa högpresterande medarbetare så bör det 

använda ett system som är designat för att anställa högpresterande medarbetare, inte ett som är 
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designat för att fylla lediga jobb till minsta möjliga kostnad och tidsåtgång. Detta kan tyckas vara 

elementärt men enligt Adler är rekrytering ett ofta negligerat område inom företag, och systemen är 

ofta ogenomtänkta vilket resulterar i lägre kvalitet på de nyanställda. 

 

Första steget för ett företag som vill anställa toppresterande personal är enligt Adler att göra en 

intern analys av sitt eget företag. Vad exakt är det som behövs åstadkommas med en nyanställning? 

Om inte företaget kan definiera vad de förväntar sig av den anställda kommer hela 

rekryteringsprocessen att vara ineffektiv. Fokus kommer att läggas på fel saker vid rekryteringen 

och det kommer inte heller vara möjligt att locka till sig de bästa kandidaterna. Först när självinsikt 

har nåtts kan man ge sig ut och försöka hitta de personer som bäst kan motsvara dessa behov, detta 

gäller genom hela rekryteringsprocessen men redan i första kontakten i form av t.ex. en platsannons 

behöver företaget förmedla ett seriöst intryck till potentiella toppkandidater. För att anställa superba 

medarbetare behöver man först definiera superb prestation, något som i sin tur bygger på förmågan 

att leverera resultat (Adler 2007 s. 30). 

 

 2.2 Utformningen av platsannonser 

Utformningen av platsannonser är i grund och botten ett marknadsföringsmedel där företagen 

försöker nå ut till sina kunder, i det här fallet potentiella medarbetare. Granberg (2004 s. 322-323) 

har i sin bok Personaladministration och Organisationsutveckling tagit upp och diskuterat hur en 

platsannons bör utformas, han skriver att annonsen ska innehålla företagets namn och verksamhet, 

men att beskrivningen av denna bör hållas kort. Befattningen är viktig att ange då den är annonsens 

signal till sökande och befattningens inplacering i organisationen bör också preciseras. Lindmark 

och Önnevik (2006 s. 80-81) skriver i sin bok Human Resource Management att det är många 

bakomliggande faktorer som måste finnas i åtanke redan innan utformningen av annonsen, för att på 

så vis få med så relevant information som möjligt. Exempel på detta är flexibla arbetstider, 

medinflytande, utvecklande arbetsuppgifter, tid för fritid och synen på arbetets plats i livet. Detta 

belyser även Malin Lindelöw Danielsson (2005 s. 42) som skriver att företaget innan de sätter ut en 

tjänst bör göra en befattningsprofil och en kravprofil, där den första är en beskrivning av tjänsten 

och den senare de krav som ställs på den sökande vilken annonsen sedermera bör ta sin 

utgångspunkt ifrån. Molander (1996 s. 85) är inne på samma område när han skriver att företagen 

först ska utforma en arbetsbeskrivning och sedan utifrån den bestämma personliga specifikationer 

såsom utbildning, erfarenheter, färdigheter och personliga egenskaper. Man måste även ta hänsyn 

till det säljande budskapet i en annons, framförallt om den går ut till hela Sveriges befolkning. Det 

säljande budskapet belyser också Lundberg (1992 s. 63-65) som skriver att det är ett viktigt medel 
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för att höja intresset för posten i fråga. Det är här viktigt att posten är preciserad så att den, precis 

som Granberg påpekade, enbart attraherar ”lämpliga personer” för att undvika ett alltför stort 

administrativt arbete (Lindmark och Önnevik 2006 s. 88). Detta ger även Cathy Fyock sitt stöd till 

och går så långt som att säga att: ”Genom att rikta sig till alla attraherar man ingen” (2008 s. 37). 

Lindmark och Önnevik (2006 s. 89) skriver även en checklista över vad som ska tas med i en 

annons, vilken bland annat fokuserar på områdena: beskrivning av arbetet, beskrivning av den som 

söks samt beskrivning av organisationen.  

 

2.3 Analysmodell 

Tankegångarna kring utformandet av platsannonser följer vissa mönster och vi tycker oss se tydliga 

kluster av idéer hos författarna på området. Dessa tankar har vi sammanställt och delat in i tre olika, 

av varandra avgränsade, grupper som vi har valt att kalla för generationer. Denna indelning har vi 

sedan använt oss av för att kunna kvantifiera de undersökta platsannonserna så att övergripande 

trender kan upptäckas. Till grund för indelningen är skillnader i var fokus ligger hos företagen för 

att hitta och attrahera kompetenta medarbetare. Det vi vill komma åt är vilket tillvägagångssätt 

företagen använder i en rekrytering och vad de letar efter. Benämningen i nummerordning baseras 

huvudsakligen på en intellektuell utveckling, generation två tar således tillvara på generation etts 

idéer och erbjuder en tänkt ”bättre” lösning på rekryteringsproblematiken medan tankarna bakom 

generation tre är en fortsättning på de två tidigare generationerna. Denna länk är också anledningen 

till att vi har valt benämningen generationer i vår kategorisering. Vid sidan av den intellektuella 

utvecklingen är generationerna också överlag av kronologisk art. 

 

2.3.1 Översikt av analysmodell 

I tabell 1.1 nedan sammanfattas de tre generationerna. Kategorin tidsaspekt syftar till var i tiden 

fokus ligger innehållsmässigt i platsannonserna och är inte en beskrivning över hur platsannonser 

används och har använts i praktiken.  
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Generation Ett Två Tre 

Tidsaspekt Dåtid; vad personen har 

uppnått och vilka kunskaper 

som har inhämtats. 

Nutid; Vem personen 

är och hur han 

fungerar. 

Framtid: Vad personen har 

möjlighet att uppnå och 

uträtta. 

Beskrivning Grundar sig i en kravprofil 

med fokus på en eller flera 

av följande komponenter:  

 Arbetslivserfarenhet 

 Formell utbildning 

 Tekniska färdigheter 

 Dokumenterade 

förmågor 

Grundar sig i en 

personprofil med fokus 

på mjuka värden såsom 

personliga egenskaper, 

sociala färdigheter och 

personlighetsdrag.  

Fokus på uppfyllelse av 

konkreta mål istället för 

profil. Annonsen har ett 

marknadsföringsperspektiv 

med avsikt att engagera och 

intressera den sökande.  

Teoretisk 

utgångspunkt 

Historien förutspår framtida 

prestation. Minska 

osäkerheten vid 

nyanställningar, minimera 

antalet okvalificerade 

sökanden. 

Föränderlig omvärld 

kräver flexibla ledare. 

Vissa egenskaper är 

bättre lämpade för vissa 

positioner. Höga krav 

på interaktion gör att 

hårda värden inte 

räcker till. 

”Kan göra” är inte synonymt 

med ”kommer att göra”. Den 

som klarar av de konkreta 

mål som satts upp är bäst 

lämpad, oavsett bakgrund 

eller egenskaper. Målgruppen 

är de som vill ha ett nytt 

jobb, inte de som behöver ett. 

Annonsen syftar till att 

maximera antalet 

kvalificerade sökanden. 

Tabell 1.1 Analysmodell över platsannonsers utformning. Källa: Egen modell 

 

  2.3.2 Generation ett 

Generation ett är den första och grundläggande formen för vad man letar efter vid en rekrytering av 

ny personal. Den kan sägas ha en historia så långt tillbaka som till början på 1900-talet då Frederick 

Taylor introducerade tanken att folk skulle väljas för sina särskilda förmågor och färdigheter vilka 

skulle testas innan rekryteringsbeslutet (Bach 2005 s.115). Beskrivningen av generation ett stämmer 

väl överens med den bild Granberg (2004 s. 322-323) ger för en platsannons utformande där 

företagen strikt utifrån arbetsuppgifterna enbart bör ta med de viktigaste uppgifterna, d.v.s. 

nyckeluppgifterna. Dessa är utbildning och erfarenhet och ska tas med i annonsen, där han 
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efterfrågar en sparsamhet med krav på personliga egenskaper. Han belyser även att vissa krav måste 

uppfyllas av personen som en grund för rekryteringen med en kravspecifikation för vad den 

sökande ska kunna. 

 

Lindmark och Önnevik (2006 s. 83-84) tar i rekryteringsfasen upp betydelsen av att veta vilka olika 

krav befattningen i fråga ställer för att ha som underlag vid utformningen av annonsen. Dessa krav 

är en del i att få relevant personal att söka posten och dessa kan vara yrkestitel, avdelning eller 

arbetsområde, ansvarsområde, befogenheter, kompetensprofil, arbetsmiljö, rättigheter och 

skyldigheter. De belyser även i sin beskrivning av checklistan för annonser att de ska innehålla 

bakgrund och utbildning, kvalifikationer och erfarenheter samt eventuellt ålder och kön (Lindmark 

och Önnevik 2006 s. 89). Detta är en direkt hänvisning mot generation ett där fokus just är på vad 

den ansökande har gjort i form av utbildning, kvalifikationer och erfarenheter samt vad han eller 

hon kan i form av färdigheter och förmågor.  

 

  2.3.3 Generation två 

Generation två vrider fokus mer mot individen och personliga egenskaper och drag. Dessa går i 

korthet ut på att finna speciella egenskaper och personlighetsdrag som är ämnade för vissa tjänster. 

Den historiska bakgrunden är att tillväxten i servicesektorn har säkrat ett större fokus mot sociala 

och mjuka färdigheter, något både Crouch m.fl. (1999) och Redman och Matthews (1998) i olika 

studier har kommit fram till, vilket har medfört att större vikt läggs på dessa faktorer även vid 

rekrytering (Bach 2005 s. 116). Tanken är att företagen letar efter och rekryterar personer med 

speciella egenskaper istället för efter vilka färdigheter och kunskaper de redan besitter, de tittar mer 

på vem individen är istället för vad han eller hon har gjort. 

 

Att generation två till viss del är en vidareutveckling av generation ett påvisar Bach (2005 s. 116-

117) som skriver att jobb är definierade utifrån vilka uppgifter de innehåller och utifrån dessa 

utvecklas sedan en profil över en person som kan lyckas med dessa uppgifter. Rekrytering är sedan 

den process som attraherar den individ som matchar denna profil. Annonsen bör bearbetas så att det 

tydligt framgår vad det är för person som söks och vilka kompetenser som värdesätts så att den 

sökande kan ta ställning till om just han eller hon passar företaget i fråga (Lindelöw Danielsson 

2006 s. 42). Som ett argument för sin sida hänvisar Bach (2005 s. 116) till en fallstudie av 

rekrytering inom callcenters gjord av Callaghan and Thompson år 2002 som fann att ett av de 

absolut viktigaste kriterierna vid anställning var personlighetsdrag och att detta behövdes då 

behovet var framförallt anställda som hade en god attityd till kunder. 
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Yukl (2006 s. 180-183) skriver i sin bok Leadership in organizations hur forskning har letat efter 

olika egenskaper och förmågor som särskiljer ledare från andra människor. Detta hänger samman 

med de tidiga ”Great Man”-teorierna att man letar efter vissa egenskaper som ska särskilja de som 

är lämpade till att bli bra ledare. Forskare på CCL (center for creative leadership) har gjort en 

sammanställning över vad som gör en bra ledare utifrån egenskaper, förmågor och andra 

kompetenser och nämner fem stycken; Emotionell stabilitet, försvarsmekanismer, integritet, social 

förmåga samt tekniska och kognitiva förmågor (Yukl 2006 s. 187-188). Molander (2005 s. 88-89) 

skriver att det är enklare att göra en arbetsspecifikation för ett låglönejobb eller ett väldigt tekniskt 

jobb där enbart färdigheter räcker, medan en tjänst som chef eller manager där social förmåga och 

interaktion med andra människor är av större betydelse snarare fordrar en personspecifikation, 

vilket innebär en kravprofil baserad på personliga egenskaper. 

 

  2.3.4 Generation tre 

Den senaste i raden av rekryteringsidéer är en på- och utbyggnad av generation två som kallas för 

”performance-based hiring”. Vi kommer att bygga den här sammanställningen på Lou Adlers 

(2007) bok Hire with your head och förmedla de idéer som presenteras där med fokus på just 

platsannonsers utformning. Adlers fokus ligger på att hitta och locka till sig de bästa kandidaterna 

för de efterfrågade tjänsterna och det är därför kanske inte alltid nödvändigt, eller ens lämpligt, att 

använda sig av dessa idéer i all form av rekrytering. Däremot på ansvarsfulla, viktiga poster där den 

anställdes prestation påverkar företagets framgång i hög grad är det alltid viktigt att få in 

högpresterande människor i företaget menar Adler (Adler 2007 s. 2). Systemet Adler använder sig 

av har vi valt att på svenska kalla prestationsbaserad rekrytering och det står i direkt kontrast till 

tidigare generationer på ett sätt som kommer att förklaras nedan. 

 

Adlers utgångspunkt är att rekryteringsprocessen är ett helhetssystem och att en intern analys av 

företagets behov krävs för att nå en form av självinsikt som är nödvändig för att kunna attrahera bra 

personal. När företaget vet vad det är som behöver uträttas är nästa steg att komma till insikten att 

toppresterare inte fungerar på samma sätt som de genomsnittliga kandidaterna. De bästa 

kandidaterna har oftast flera valmöjligheter, de har ett maktöverläge gentemot arbetsgivarna på 

marknaden och kommer inte att krypa på sina bara knän för att få vilket jobb som helst. De är mer 

selektiva och i den mån de överhuvudtaget letar nytt jobb kommer de bara att överväga lockande 

alternativ baserat på karriärmöjligheter och personlig utveckling (Adler 2007 s. 66). Det många 

företag gör fel enligt Adler är att de riktar sina rekryteringsannonser mot fel publik, de som behöver 
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ett nytt jobb snarare än de som vill ha ett mer utmanande, utvecklande jobb med möjlighet till en 

långsiktig karriär (Adler 2007 s. 71). 

 

Dagens utformande av platsannonser kännetecknas enligt Adler av arbetsbeskrivningar och 

kravprofiler med antingen efterfrågad formell utbildning och erfarenhet, alternativt efterfrågade 

egenskaper hos den sökande så att företagen redan på ett tidigt stadium kan få ner antalet 

okvalificerade ansökningar. Adler har många invändningar mot de här traditionella metoderna. För 

det första utesluter det starka kandidater med relaterad men inte identisk erfarenhet och det 

övervärderar också faktorer som har visat sig vara dåligt korrelerade till framgång; d.v.s. erfarenhet 

och egenskaper (2007 s. 45). För det andra attraheras inte de bästa människorna av en kravlista. 

Detta ställer Adler på sin spets genom att säga att han under sina 25 år i branschen aldrig har hört en 

toppkandidat uppgett chansen att få mer erfarenhet inom samma sorts arbete som anledning till att 

han eller hon accepterat ett jobberbjudande. Detta till trots är det just det som traditionella 

arbetsbeskrivningar och erfarenhetskrav erbjuder (2007 s. 71). Fyock skriver, som tidigare nämnts, 

att; genom att rikta sig till alla når man ingen, vilket i korta drag betyder att en dåligt utformad 

annons inte lockar någon av de människor man vill finna (2008 s. 37). Det bästa scenariot för 

tråkiga platsannonser som betonar krav på färdigheter och kvalifikationer är att de attraherar 

kompetenta men omotiverade kandidater, de bästa kandidaterna letar efter någonting mer än ett 

annat jobb, de letar efter en professionell utmaning till personlig och yrkesmässig utveckling och 

platsannonserna måste fokusera på dessa motiverande behov, något som platsannonserna som faller 

under generation ett och två misslyckas med enligt Adler (2007 s. 79). Hela Adlers (2007 s. 33) syn 

på den traditionella utformningen av platsannonser sammanfattar han genom att säga att en 

begränsning av sökandet till människor som har alla färdigheter och kvalifikationer egentligen bara 

är en jakt efter medelmåttiga kandidater. 

 

Lösningen på utmaningen att attrahera de bästa kandidaterna är enligt Adler att anamma ett 

marknadsföringsperspektiv på sin rekrytering. En platsannons ska inte utformas så att den sökande 

ska bevisa sin värdighet utan snarare tvärtom, platsannonsen i sig ska bevisa företagets värdighet att 

få anställa de högt uppvaktade bästa kandidaterna. Adler liknar den traditionella 

arbetsbeskrivningen med att göra reklam för en konsumentprodukt genom att lista tekniska 

specifikationer och förvänta sig att folk blir intresserade och köper den. En platsannons ska 

engagera, intressera och erbjuda något som den sökande känner sig attraherad av (Adler 2007 s. 75-

76). En aktiv annons som betonar vad personen i fråga faktiskt kan uppnå i företaget genom 

konkreta mål kommer att dra till sig bättre kandidater än en som direkt intar ett restriktivt fokus 

genom att begränsa vilka som bör söka. I slutändan mäts prestationen efter vad som uppnås och inte 
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efter vilka egenskaper de involverade personerna har, då bör fokus också vara på prestation när nya 

medarbetare söks (Adler 2007 s. 22). En grundläggande tanke hos Adler och alla som har anammat 

prestationsbaserad rekrytering och som också är den fundamentala skillnaden gentemot generation 

ett och två, är att om kandidaten ifråga kan uppnå prestationsmålen som sätts upp genom den 

interna analysen, så har han eller hon uppenbarligen tillräckligt med erfarenhet och färdigheter. 

Däremot är det tvärtom inte säkert att en person med rätt färdigheter och erfarenheter kan uppnå 

prestationsmålen. Detta håller Cathy Fyock med om, och betonar att företag måste titta efter vad 

framtida anställda kommer att göra och inte vad de kan göra, vilket belyser att man vill hitta 

motiverade anställda som vill uträtta någonting samt att en erfarenhet och färdigheter inte är en 

garanti för att personen i fråga kommer göra ett bra jobb (Fyock 2008 s. 69-70). Genom att ha ett 

fokus på specificerade prestationsmål slår företaget enligt Adler två flugor i en smäll, det blir en 

bättre korrelation till framtida prestation, och man har också större chans att attrahera de bästa 

kandidaterna (Adler 2007 s. 45). 

 

Ett konkret tips i utformningen av platsannonser som bygger på den motiverande aspekten av att 

visa de sökande vad de kan uppnå i företaget, snarare än vilka de måste vara för att få komma till 

företaget, är att flytta fokus från att ha till att göra. Aktiva verb såsom skapa, bygga, förändra, 

förbättra, etablera, utveckla, designa, analysera, identifiera, förbereda, utföra och leda, är mycket 

bättre än passiva verb såsom måste ha och vara ansvarig för (Adler 2007 s. 41). Fokus i 

platsannonsen bör vara på tjänsten och dess möjligheter, inte på personen, som helst inte bör 

nämnas eller definieras överhuvudtaget. Först när företaget har förstått att ett maktskifte på 

arbetsmarknaden ägt rum och anpassat sig efter det kommer man att kunna bli ett intressant 

alternativ för de mest efterfrågade och kompetenta personerna. Genom att anspela på psykologiska 

behov om personlig och karriärmässig utveckling, där annonserna använder marknadsföringsteknik 

för att sälja in företaget, kan man bli en attraktiv arbetsgivare enligt Adler. 

 

3. Metod            

  

 3.1 Infallsvinkel 

För att genomföra den här undersökningen har vi valt att uteslutande använda oss av sekundära 

källor i form av rekryteringslitteratur för den teoretiska bakgrunden, och i Dagens Nyheter 

publicerade platsannonser för empiridelen. Vi har också valt att avgränsa oss till platsannonser för 

chefstjänster då vi utgår från att intresset för högkvalitativ personal är relativt sett högst på dessa 
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viktiga, ansvarsfulla, poster. Platsannonserna ger också en bra inblick i vad som efterfrågas på just 

den svenska arbetsmarknaden. 

     

 3.2 Tillvägagångssätt 

Vi har till att börja med gått igenom och granskat den på området tillgängliga litteraturen och 

utifrån denna har vi valt att göra en indelning av den i homogena kategorier för att använda som 

verktyg till en kvantifiering av platsannonserna. Vi tyckte oss kunna skönja olika tendenser och 

infallsvinklar av litteraturen på området. De olika författarna lade olika tyngdpunkt i sin syn på 

rekrytering och hur företagen skulle gå tillväga mer konkret med denna, det är huvudsakligen dessa 

skillnader i fokus vår indelning i kategorier grundar sig i. Framförallt reagerade vi på Lou Adlers 

bok Hire with your head där han redogör för hur han anser att rekrytering för ett företag som söker 

högklassig personal ska gå till. Dessa olika infallsvinklar verkade dessutom följa en kronologisk 

utveckling varpå vi blev intresserade att undersöka huruvida detta också reflekterades i 

platsannonsernas utformning i praktiken över en längre tidsperiod. Vi letade senare vidare efter 

litteratur men då med en utgångspunkt från vår kategorisering och preciserade med hjälp av 

litteraturen sedan ner informationen i en indelning i tre olika generationer. Då denna indelning är 

central för uppsatsens syfte blir också teoridelens struktur en reflektion av vad dessa tre olika 

generationer representerar. 

 

För tillgång till data för vår undersökning av platsannonserna har vi använt oss av de 

mikrofilmsarkiv över Dagens Nyheter som återfinns i sin helhet på Carolina Rediviva i Uppsala. 

För tillvägagångssättet i vår empiriska insamling av platsannonserna har vi utgått ifrån vår 

klassificering och utifrån dessa tre olika generationer försökt att dela in alla platsannonser i den mån 

det var möjligt.  

 

Detta är en kvantitativ analys vilken grundar sig på logiska och mätbara fakta där det går att 

generalisera och dra slutsatser om helheten genom att studera delarna (Holme och Solvang 1997 s. 

14). Den data som insamlandet av empirin frambringade delades i den mån det var möjligt och 

rimligt in i grupper enligt vår kategorisering, d.v.s. analysmodellens tre generationer. Denna 

kategorisering har skett genom en individuell granskning av varje platsannons för sig där vi har 

försökt att besvara den underliggande frågan: vem söker företaget? Söker man exempelvis efter 

dokumenterade erfarenheter, specifika sociala egenskaper eller någon som kan uppnå vissa 

prestationsmål? Rent konkret har vi letat nyckelord som matchar generationerna och tittat på hur 

stor plats varje generations innehåll ges i annonsen. Av vikt för oss har också varit vilken 
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information som står överst i annonsen, något som indikerar en hög prioritet från företagets sida och 

även fångar läsarens uppmärksamhet först. Grupperingen kräver inte ett uppfyllande av alla faktorer 

inom respektive generation utan baseras på vilket övergripande fokus annonsen har. Denna 

granskning bygger på en kvalitativ metod som går ut på att forskaren själv skapar sig en uppfattning 

eller tolkning av informationen (Holme och Solvang 1997 s. 14).  

 

Vissa platsannonser har inte gått att placera in i denna kategorisering, därför har två ytterligare 

grupper skapats, ”länkande annonser” och ”övriga annonser”. Länkande syftar till att annonsen ger 

för lite eller ingen information över vad företaget söker och hänvisar läsaren vidare till någon annan 

kanal, vanligtvis en hemsida men även i ett fåtal fall telefon, brev eller fax. Annonser där den 

huvudsakliga målsättningen hos företaget verkar vara att läsaren följer länken snarare än söker 

tjänsten direkt har placerats i denna kategori. Övrigt är annonser som var för diffusa för att 

kvalitativt kunna kategoriseras in till någon av de fyra definierade kategorierna. Det vanligaste 

exemplet är att arbetsuppgifterna har beskrivits utan att beröra vilken typ av person som sökes. 

 

 3.3 Urval 

Då vi av tidsmässiga skäl inte hade möjlighet att hinna gå igenom alla platsannonser valde vi att 

göra ett flerstegsurval. Ett flerstegsurval är då man genom flera steg gallrar ner populationen till ett 

mindre urval (Körner och Wahlgren 1996 s. 33). I vårt flerstegsurval började vi med att välja 

Dagens Nyheter som tidning, och enbart titta på platsannonser publicerade där. Valet av källa till 

platsannonserna baserade vi på det faktum att Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning med 

en genomsnittlig upplaga på 344,200 exemplar per dag och en daglig läsarbas på 858,000 personer 

(DN 2008). Denna stora exponering mot allmänheten torde kunna leda till ett större utbud av 

högkvalitativa platsannonser. Nästa steg i flerstegsurvalet var att välja vilka år och dagar inom 

dessa att undersöka. Vi har utgått från varannan söndag under de givna åren vår undersökning 

omfattar, de årtal vi valde är 2007, 2002 och 1997. Anledning till denna avgränsning är praktisk, 

genom att undersöka 26 dagar på ett år blir arbetets omfattning mer rimligt samtidigt som 

relevansen blir tillräckligt hög för att kunna dra generella slutsatser. Valet av veckodagen söndag 

grundar sig i att det är då Dagens Nyheter ger ut sin jobbilaga och antalet platsannonser är 

väsentligt högre än under andra dagar. Årtalen valdes med utgångspunkt från 2007 då vi vill ha så 

nya annonser som möjligt, och sedan med intervall på fem år tillbaka vilket känns som en lagom 

lång tidsperiod för att attitydförändringar ska kunna märkas utan att det för den skull blir så pass 

långt att perioderna inte har någon koppling mellan varandra. 

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183
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Även vid urvalet av vilka annonser vi funnit relevanta och framförallt intressanta har vi använt oss 

av ett flerstegsurval. Vad gäller urvalet av vilka annonser vi har funnit intressanta har vi utgått från 

att vi vill ha utbildade högkvalificerade jobb, det är även därför vi har valt att undersöka 

platsannonser publicerade i Dagens Nyheter. För att nå detta har vi intagit ett fokus mot ledarskaps- 

och chefspositioner, då dessa positioner ofta kräver dynamiska och mångsidiga arbetare vilka 

kräver en gedigen och genomarbetad rekryteringsprocess. Utifrån detta urval krävdes av 

omfattningstekniska skäl ytterligare avgränsningar och då har vi valt att lägga fokus på positioner 

som har sin utgångspunkt inom ämnet ekonomi och som utlyses av privata företag. Detta just för att 

de positionerna torde vara dynamiska och mångsidiga med mindre risk att kräva specifika 

kunskaper på ett sätt som jobb inom industri, produktion, vård eller skola riskerar att kräva. Det är 

ofta den typen av jobb kräver en person med kunskap om just branschen vilket på förhand skulle på 

ett otillbörligt sätt öka benägenheten för dessa tjänster att dras till generation ett i kategoriseringen. 

Avgränsningen till privata sektorn baseras även den på en tro och förhoppning att den typen av jobb 

är mer öppna för olika sätt att rekrytera, mer genomarbetade i sin rekrytering samt mer fria att 

rekrytera efter vilka premisser de själva vill, vilket i slutändan borde öppna upp möjligheten för mer 

dynamiska och heterogena platsannonser. Dessa tankegångar har vi konkretiserat till följande 

mening som fungerat som en ledstjärna för oss i urvalet av platsannonser: ”En ekonomiskt grundad 

tjänst inom den privata sektorn med strategiska möjligheter att påverka företagets resultat och 

utveckling”. 

 

 3.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget, d.v.s. att man mäter det 

man har avsett att mäta (Bell 2007 s. 117-118). Vi har valt Dagens Nyheters bilaga DN Jobb som 

underlag för att undersöka platsannonser och tror oss här ha funnit en tidning som har varit stabil 

över en längre tid, har en eftertraktad och välutnyttjad platsannonspool, samt att den i större mån än 

andra tidningar vänder sig mot en kvalificerad och utbildad målgrupp vilket gör den lämpad för att 

uppfylla målsättningen om platsannonser riktade mot chefsrekrytering.  

 

Med hög reliabilitet menas att någon annan skulle kunna göra om undersökningen och komma fram 

till samma resultat (Bell 2007 s. 117). Reliabiliteten är direkt kopplad till våra tolkningar av 

platsannonserna vilket naturligtvis ger utrymme till misstag baserade på den mänskliga faktorn. Just 

indelningen av platsannonser i de olika generationerna är också den kritiska punkten i denna 

undersökning. Till viss del handlar det om en subjektiv bedömning men vi har försökt att särskilja 

de olika generationerna tillräckligt väl från varandra för att möjliggöra denna indelning, skapandet 
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av en modell ger förhoppningsvis en överskådlig bild av vårt tankesätt i denna process. I anslutning 

till detta har vi dessutom i vår indelning av annonser valt att använda oss av fasta hållpunkter för att 

underlätta en återskapning av undersökningen. Nyckelord dragna från modellen, hur stort utrymme 

som ges åt varje generation och dess position i platsannonsen är faktorer vi har värderat när vi delat 

in annonserna i kategorier. 

  

 3.5 Allmänna metodproblem 

Vi har valt platsannonser som medium då vi tror att det är en viktig kanal för företagen att nå ut till 

potentiell arbetskraft, samt att den har varit det under en längre tid. Vi är dock medvetna om att 

denna kanal och dess betydelse har förändrats över tiden. Det är mycket möjligt att det senaste 

decenniets internetrevolution samt intåget och explosionen av bemanningsföretag har påverkat 

vilket fokus företagen lägger på utformningen av platsannonser och just mediet tidningar som vi har 

använt oss av. Det kan givetvis vara så att dessa nya kanaler har ökat betydelsen av 

platsannonsernas utformning eller det direkt motsatta, samt att platsannonser kanske i större mån 

läggs ut på nätet istället för trycks i tidningar. Det kan även vara så att andra former av rekrytering, 

såsom headhunting eller nära samarbete med universitet har blivit viktigare för företag i förhållande 

till platsannonser. Detta skulle i sin tur göra att företagen lägger mindre fokus, energi och 

investeringar på att utveckla sina platsannonser vilket i förlängningen gör att både den teori vi 

använder och den kategorisering vi tagit fram är mindre intressant för företagen ifråga och studien i 

sin tur skulle sjunka i relevans. 

 

Under undersökningens gång har vi stött på ett par praktiska problem som bör nämnas. Det ena 

problemet var att det fanns ett fåtal annonser som var skriven med en mörk skrift mot en mörkare 

bakgrund, något som gjorde dem direkt oläsliga i ett mikrofilmsarkiv. Dessa har då strukits från 

uppsatsen helt och hållet, utan kunskap om innehåll. Vi utgår från att denna direkta strykning gör att 

bortfallet blir jämnt över alla olika poster och generationer. En annan sak som berör 

platsannonsgenomgången är annonser som har återkommit mer än en gång både i samma tidning 

samt med några veckors mellanrum. Vi har i den mån det varit möjligt försökt att enbart ta med 

dessa annonser en gång, något vi också tror oss ha lyckats med, men det kan ändå vara klokt att 

påpeka det. 

 

Det finns både en skiljelinje och ett problem i att flera av författarna såsom Molander (1996), 

Lindelöw Danielsson (2005) och Lindmark och Önnevik (2006) belyser att man i platsannonsen ska 

rikta sig mot erfarenheter, färdigheter och förmågor, d.v.s. typiska generation ett-drag, för att senare 
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i rekryteringsfasen, företrädelsevis intervjuerna, leta efter personliga egenskaper och andra sociala 

värden, d.v.s. typiska generation två drag. Både Molander (1996 s. 88) samt Torrington och Hall 

(1995 s. 215) poängterar i likhet med Adler att företaget redan vid skapandet av befattningen 

behöver specificera krav och målsättningar för vad den nyanställde ska uppnå. Detta ska dock inte 

beröras förrän i senare delar av rekryteringsfasen, en uppfattning som går tvärtemot Adlers som 

menar att det är viktigt ur ett motiverande perspektiv att åskådliggöra direkt från början vad den 

anställde specifikt kan uppnå i företaget.  

 

Då vi enbart har undersökt platsannonser och den delen av rekryteringen i vår uppsats kan vi helt 

enkelt endast beakta, bearbeta och belysa just vilket fokus företaget har i denna del. Vad de sedan 

gör i ett senare steg i sin rekrytering är upp till någon annan att undersöka. Det är ändå av stort 

intresse att se hur de bemöter och marknadsför sig i just denna del, den första kontakten med sina 

potentiella medarbetare. 

 

 3.6 Källkritik 

Ett problem skulle kunna vara att generation tre till stor del bygger på en enskild källa, nämligen 

Lou Adlers bok om prestationsbaserad rekrytering, vilket gör att om den inte alls är representativ 

för forskningsläget så löper också vår generation tre risken att vara missriktad. Vi tycker ändå att 

den har en plats i vår undersökning då vi har funnit hans idéer intressanta, han själv trovärdig som 

person genom lång erfarenhet i branschen, samt att den direkt bygger vidare på kunskap från de 

föregående teorierna genom välutvecklad argumentation. Ett annat potentiellt källkritiskt problem 

kan vara att vi till viss del har gjort vår indelning i generationer och sedan utifrån den letat reda på 

relevant litteratur som beskriver dessa. Även om den litteratur vi har hittat till stor del har passat in 

under någon generation skulle det fortfarande kunna finnas teorier och litteratur där ute som både 

skulle vara relevant för att förstärka någon av generationerna samt ta upp något som vi totalt har 

missat, möjligen en potentiell generation fyra eller liknande.  

  

4. Empiri 

 

Generellt gäller att indelningen i de tre generationerna behövde kompletteras med ytterligare en 

kategori som vi har valt att kalla ”länkande annonser”. Annonser som faller in under denna kategori 

är sådana som är direkt informationsfattiga och där huvudsyftet med annonsen är att den sökande 

själv ska ta steget och gå till företagets hemsida för att få reda på mer information. Då de allra flesta 
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platsannonser innehåller en öppning för att erhålla mer information har vi valt att vara restriktiva 

med att placera annonser under den här kategorin. Endast i de fall då det inte finns några 

indikationer på vilken generation annonsen faller in under har kategorin varit aktuell, och det 

bakomliggande syftet måste även kunna bedömas vara att uppmana till vidare informationssök 

snarare än direkta ansökningar.  

 

Platsannonser som vi inte har kunnat kategorisera utifrån våra generationer och som heller inte 

ansetts vara länkande har vi lagt under en femte kategori som vi kallar övrigt. Dessa annonser har 

stuckit ut på ett eller annat sätt och kommer att ges lite utrymme inom respektive år. Eftersom 

antalet annonser varierar mellan åren kommer vi att göra all jämförande statistik i procentform för 

att eliminera dessa skillnader. Exempel på nyckelfraser som var vanligt förekommande i de två 

dominerande generationerna, ett och två, tas upp i den avslutande jämförande delen.  

 

För den som är intresserad har vi valt att bifoga en månatlig uppdelning av platsannonserna och 

deras uppdelning inom kategorierna i appendix 1. Detta för att ge möjligheten att använda detta 

underlag i vidare forskning samt för att öka transparensen i arbetet. En månatlig uppdelning faller 

dock utanför den här undersökningens syfte varför den inte kommer att behandlas här. I appendix 2 

bifogas en komplett lista över de yrkestitlar som omfattas av det empiriska materialet. Även detta 

för att ge mer information till den intresserade samt för att öka transparensen.  

 

1997 

Året innehöll 283 stycken aktuella platsannonser under de 26 söndagar vi undersökte. Varje annons 

motsvarade cirka 0,35 % av det totala urvalet. Under perioden registrerades inget bortfall av dagar 

och annonserna fördelade sig i de fem kategorierna enligt diagrammet nedan.  
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Diagram 1.1 – fördelning 1997 

 

En överväldigande majoritet av annonserna kunde placeras in under generation ett. Ett starkt fokus 

på yrkeserfarenhet och formell utbildning var en röd tråd i 1997 års platsannonser med få 

avvikelser. Tre annonser gick under kategorin länkande, två av dessa länkade till en hemsida medan 

den tredje länkade till ett faxnummer. Två annonser placerade vi i kategorin övrigt. En av dessa kan 

bäst beskrivas som en länkande annons utan länk, den var informationsfattig och ganska tråkig men 

ändå med syftet att folk skulle söka tjänsten baserat på en kort arbetsbeskrivning utan tydlig 

koppling till någon av generationerna. Den andra annonsen som gällde en tjänst på Nike kan 

beskrivas som en relativt kreativ och motiverande generation ett-annons. Fokus låg fortfarande mot 

erfarenheter, här inom sportbranschen, men även om man i huvudsak definierade personen försökte 

man göra annonsen motiverande och engagerande på ett sätt som gör att den inte riktigt passar in 

bland de övriga annonserna som faller under generation ett detta år. Då tanken är att generationerna 

ska vara så homogena som möjligt väljer vi att lyfta ut denna annons till kategorin övrigt. Eftersom 

fokus ligger på den kvantitativa aspekten blir detta mer en parentes och kanske säger det egentligen 

mest om övriga annonser där klassificeringen gjordes på ett relativt enkelt och problemfritt sätt.  

 

2002 

Året innehöll 158 stycken aktuella platsannonser under de 26 söndagar vi undersökte. Varje annons 

motsvarade cirka 0,63 % av det totala urvalet. Under perioden registrerades inget bortfall av dagar 

och annonserna fördelade sig i de fem kategorierna enligt diagrammet nedan.  
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Diagram 1.2 – fördelning 2002 

 

Med nästan 80 % av annonserna är generation ett kraftigt dominerande på den svenska marknaden 

för chefsrekrytering år 2002. Då fokus inte ligger på erfarenheter och utbildning är det jämnt 

fördelat mellan generation två-annonser och länkande annonser. Internet har slagit igenom och 

således är i princip alla länkande annonser utformade genom en länk till företagets hemsida för 

vidare information om tjänsten. I den mån övrig information överhuvudtaget finns är det i regel en 

beskrivning av arbetsuppgifter och/eller ansvarsområden som skrivs ut. Endast en annons fann vi 

tillräckligt udda för att lyfta fram i kategorin övrigt. Detta var i princip en utstickande och intressant 

generation ett-annons från Haglöfs där majoriteten av annonsen utgjordes av åtta stora bilder med 

äventyrstema. Den sökande kunde bocka av aktiviteterna utifrån sin egen personliga erfarenhet av 

området och sedan klippa ur och skicka in den ikryssade annonsen tillsammans med ett CV. 

Annonsen saknade ett framtidsfokus och den var inte marknadsföringsorienterad överhuvudtaget 

förutom möjligtvis indirekt genom den spännande utformningen av annonsen. Den tilltänkta 

tjänsten promotades dock inte alls så generation tre var uteslutet, men den utstickande formen gör 

också här att ett lyftande till kategorin övrigt är nödvändig för att bevara homogeniteten inom 

generation ett. Övriga annonser varierade givetvis också en del i sin utformning, alltifrån relativt 

standardiserade generation ett-annonser till tappra men misslyckade försök att motivera, men de var 

i slutändan ändå ganska lätta att placera i respektive kategori baserat på vilket fokus som användes i 

annonsen.  
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2007 

Året innehöll 297 stycken aktuella platsannonser under de 26 söndagar vi undersökte. Varje annons 

motsvarade cirka 0,34 % av det totala urvalet. Under perioden registrerades inget bortfall av dagar 

och annonserna fördelade sig i de fem kategorierna enligt diagrammet nedan.  

 

 

Diagram 1.3 – fördelning 2007 

 

En jämn fördelning mellan generation ett-annonser och länkande annonser kännetecknar 2007. De 

länkande annonserna är uteslutande internetlänkar och i stor utsträckning innehåller de endast 

yrkestitel, företagsnamn och internetlänk. Till viss del återfinner vi också länkande annonser med 

en aning mer information om exempelvis företaget och aktuella arbetsuppgifter. Ungefär en av åtta 

annonser är mer intresserade av hur den sökande är som person snarare än vad han eller hon har 

gjort eller vilka specifika färdigheter som är aktuella. En annons från Sony Ericsson i samarbete 

med Adecco placerar vi under generation tre. I den finns det överhuvudtaget ingenting som 

definierar den sökande. Istället läggs fokus på vad som bör göras och man lyckas även framföra 

detta på ett hyfsat motiverande sätt. Överlag är det ett framtidsfokus, visserligen beskrivs  

arbetsuppgifterna mer allmänt än specifikt, men man lyckas ändå skapa en bild som känns 

marknadsföringsmässig och inspirerande.  
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Fyra annonser passar inte riktigt in i någon av de andra fyra kategorierna och placeras därför under 

kategorin övrigt. The One skriver en entusiasmerande annons där de för fram att den sökande måste 

bevisa sin duglighet, men det finns ingenting i annonsen som i sig bjuder in till att göra denna 

ansträngning så även om annonsen sticker ut kan dess fokus ifrågasättas. Acta kapitalförvaltning 

erkänner också värdet av bra chefer i sin annons och erbjuder hittelön för bra chefsrekryteringar. 

Även här saknas dock en anledning till varför dessa bra chefer skulle välja just Acta och även om de 

i likhet med Sony Ericsson inte alls definierar personen man vill ska söka så uppvisar annonsen inte 

det engagemang och de motiverande aspekter som krävs för att generation tre i våra ögon ska kunna 

vara tillämpbar. Sony Ericsson återkommer sedan i juni med ytterligare en annons som inte alls tar 

upp personen som söker, dock är den lite för allmän och innehåller en rak arbetsbeskrivning vilket 

gör att den inte riktigt passar in under generation tre även om den visar tecken som pekar åt det 

hållet. I november är Sony Ericsson tillbaka igen med en utstickande annons som dock fortfarande 

är lite för allmän och här även innehåller en liten profilbeskrivning för att generation tre ska komma 

på fråga. Dock är den tillräckligt annorlunda för att lyfta fram under kategorin övrigt. Generellt för 

de utstickande annonserna under detta år gäller att de gör vad de kan för att sticka ut utan att direkt 

försöka sälja in sig själva mot arbetsmarknaden. Marknadsföringsperspektivet lyser med sin 

frånvaro även om det generellt sett är en del spridda försök att väcka intresse genom intressanta 

rubriker. 

 

Jämförande sammanställning 

 

 

Diagram 1.4 – platsannonser per år 

Vi ser att åren 1997 och 2007 är på ungefär samma nivå samtidigt som 2002 ligger ganska långt 

efter i antalet platsannonser. Detta stämmer bra överens med den allmänna konjunkturen men detta 

bör inte påverka den allmänna utvecklingen av olika typer av platsannonser (Konjunkturinstitutet 
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2008). Då vi dessutom har valt att redogöra utvecklingen baserat på en procentfördelning inom de 

olika generationerna ska denna skillnad inte behöva påverka det övergripande resultatet. Nedan 

följer ett diagram över hur de olika kategorierna har förändrats över den undersökta tidsperioden. 

 

 

Diagram 1.5 – utveckling över tid 

 

Diagrammet visar tydligt på flera intressanta trender. Användandet av platsannonser av typen 

generation ett har minskat stadigt för varje mätperiod men är fortfarande den mest använda typen av 

platsannonser. Generation två ökade ganska kraftigt mellan 1997 och 2002 men utvecklingen har 

stannat av något under de senaste fem åren. Generation tre verkar inte ha slagit igenom 

överhuvudtaget på den svenska marknaden, undersökningen visar endast på ett enstaka fall förra 

året. Något som däremot har fått ett rejält uppsving är utbredningen av de länkande annonserna. 

Från en nästan obefintlig förekomst för 10 år sedan är siffran nu uppe i över 40 % och är i princip 

lika utbredd som generation ett-annonserna. De övriga annonserna blir mest en kuriosaaspekt och 

de håller ett lågt antal över hela undersökningsperioden. Innebörden av detta är i alla fall att 

majoriteten av alla platsannonser som faller inom ramen för denna undersökning faktiskt går att 

kategorisera utifrån våra uppställda generationer samt den tillagda kategorin ”länkande annonser”. 

 

Vanligt förekommande nyckelfraser som vi kopplar till den dominerande generation ett kan 

exemplifieras med t.ex.: ”X års branscherfarenhet”, ”magisterexamen i företagsekonomi”, ”goda 
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kunskaper i excel”, ”dokumenterade säljframgångar”, ”goda kunskaper i engelska”, ”postgymnasial 

utbildning” samt ”internationellt erfaren ledare”.  

 

Vanligt efterfrågade nyckelord som hör till den mindre vanligt förekommande generation två är 

exempelvis följande: ”kommunikativ”, ”drivande”, ”team player”, ”humor”, ”utåtriktad”, ”hög 

social förmåga”, ”flexibel”, ”motiverande”, ”gillar att ha många järn i elden”, ”organiserad”, 

”disciplinerad”, ”positiv”, ”analytisk” samt ”entusiasmerande”.  

 

5. Analys 

 

Huvudsyftet var att utifrån vår analysmodell över platsannonsers utformande analysera hur svenska 

platsannonser riktade mot chefsrekrytering har utvecklats och förändrats mellan åren 1997 och 

2007. Klassificeringen gjordes i tre grupper och döptes i nummerordning efter dess kronologiska 

och intellektuella utveckling. Generation tre är således en utveckling av generation två som i sin tur 

är en påbyggnad och tänkt förbättring till generation ett.  

 

Den generella tendensen vi kan se är att platsannonserna under de senaste 10 åren har följt den 

utveckling vi har sett i teorin. Generation ett är stadigt på väg utför även om den fortfarande 

dominerar, medan annonserna som faller in under generation två har ökat i procentuell andel för 

varje år vi undersökte. Generation tre har inte slagit igenom på den svenska marknaden än, men 

vissa tendenser finns ändå att det börjar gå mot det hållet. Annonserna har idag oftare drag av och 

viss strävan efter att vara motiverande och engagerande på ett annat sätt än vad som var brukligt för 

fem respektive tio år sedan även om de inte når ända fram. Det verkar finnas en viss sorts trygghet 

att falla tillbaka på i form av konservativt tänkande som fortfarande är utbrett, detta kan ses till 

exempel i den höga graden av homogenitet inom generationerna.  

 

Den fortsatt stora förekomsten av erfarenhets- och färdighetsbaserade annonser, d.v.s. generation 

ett, utesluter dock inte ett generellt skifte mot mer egenskapsfokuserad rekrytering, en idé som i 

teoridelen kan skönjas hos flera författare. Förklaringen till detta ligger i synen att fokus hos 

generation två, exempelvis personliga egenskaper, bör dominera men först i en senare fas av 

rekryteringen, exempelvis vid intervjuer. Den första kontakten anses hos dessa författare fortfarande 

vara mest lämplig att utforma baserat på dragen i generation ett. Då vi i vår undersökning endast 

tittat på denna första kontakt kan skiftet mot generation två vara större än vad som är synligt, något 

som möjligtvis får adresseras i framtida arbeten. 



 

 

26 

 

Även om trenderna bland platsannonser överlag följer den teoretiska utvecklingen kan vi tycka att 

den relativt sporadiska förekomsten, strax över 12 %, av generation två-annonser är överraskande 

liten. Molander menar att mjuka värden såsom personliga egenskaper bör vara extra efterfrågade i 

just chefsroller som kräver en hög grad av social interaktion. Detta behöver nödvändigtvis inte 

uteslutas av undersökningen då vi saknar referensramar gentemot andra yrkespositioner, men 

relativt sett är det ändå mer än tre gånger fler annonser under år 2007 som fokuserar på ”hårda” 

värden såsom utbildning och erfarenhet än de mjuka värdena Molander förespråkar att man bör leta 

efter.  

 

Utöver huvudsyftet var delsyftet också att utvärdera vår egen generationsindelning och hitta 

eventuella trender som inte omfattades eller kunde täckas in i denna. I slutändan placerade vi under 

en procent av annonserna i kategorin övrigt då vi av olika skäl inte tyckte att de tydligt passade in i 

någon av de ordinarie kategorierna. Detta får ses som lyckat och generationsindelningen omfattade 

tillräckligt många annonser för att bli ett adekvat verktyg att kvantifiera utvecklingen med. Något vi 

inte hade räknat med var den explosionsartade utvecklingen av så kallade länkande annonser. Deras 

stora utbredning och homogena art fick oss att skapa en extra kategori som kompletterade de tre 

generationerna på ett fullgott sätt. Förekomsten av dessa länkande annonser kan vi bara spekulera i 

då det är en kvantitativ undersökning men ett rimligt antagande är att den samhälleliga utvecklingen 

och spridningen av Internet skapat en mycket bättre grogrund för denna typ av 

informationsförskjutning. Ökade möjligheter till förskjutning ger dock ingen tillräcklig förklaring 

till varför företagen har valt att utnyttja platsannonserna som ett extra steg i rekryteringsprocessen, 

ett led på vägen fram till nästa informationskälla, snarare än ett kompletterande steg. I teorin hittar 

vi inget stöd för den här typen av informationsfattiga annonser och om vi ska applicera Adlers 

tankegångar så skulle han förmodligen inte vara helt tillfreds med detta tillvägagångssätt. Han 

beskriver vikten av att locka till sig de bästa kandidaterna och frågan är om dessa personer aktivt 

söker sig till hemsidan baserat på en listad titel eller tappar intresset och bläddrar vidare. En rimlig 

gissning är att en länkande annons med en utsatt yrkestitel lockar till sig aningen desperata 

kandidater som behöver ett jobb, snarare än kompetenta personer som, åtminstone i teorin, har flera 

valmöjligheter. Molander skriver också om rekryteringen som en tvåvägsprocess vilket inte riktigt 

heller stämmer överens med de länkande annonsernas tillvägagångssätt. Oavsett vilket vore en 

påbyggande undersökning kring just dessa länkande annonser intressant för att dels förstå 

tankegångarna bakom dem och även följa upp vilken effekt de har på rekryteringsframgångarna 

inom företagen. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Diskussion av resultatet 

I den här delen kommer vi att dels ge utrymme för personliga funderingar och resonemang kring 

resultaten samt dels även lyfta fram lite allmänna reflektioner kring platsannonsernas utformning 

som inte direkt faller in under generationsindelningen. En kvantitativ undersökning tenderar lätt att 

tappa bort detaljerna på undersökningsobjekten men det betyder inte att det inte finns intressanta 

iakttagelser att göra i insamlandet av empirin. 

 

Utvecklingen av generationerna över undersökningsperioden var i kongruens med den teoretiska 

utvecklingen men ändå mindre än vi hade väntat oss. Med hänseende till den tydliga uppdelningen 

av litteraturen i generationer som vi menar finns trodde vi oss också få se en större andel generation 

två och tre-annonser än vad som i praktiken var fallet. Det vore intressant att i en mer kvalitativ 

undersökning ta reda på varför utvecklingen inte har varit större. En tänkbar förklaring kan vara de 

länkande annonsernas ökade utbredning på marknaden. I takt med att Internet har blivit mer och 

mer integrerat i rekryteringsprocessen kanske de traditionella, tryckta, platsannonserna fått en mer 

styvmoderlig behandling. Kanske är det så att platsannonser i dagstidningar inte ses som speciellt 

viktiga i dagens företagsvärld i förhållande till andra rekryteringskällor, exempelvis headhunting, 

facktidningar och just internetrekrytering, något som kan medföra en hämmande effekt på deras 

utveckling. En för oss okänd variabel är också vilken generation de länkande annonserna faller in i 

om man följer upp länkarna. Givetvis finns möjligheten att dessa länkande annonser leder vidare till 

fullständiga annonser som kraftigt avviker från spridningen i vår undersökning. Detta hypotetiska 

scenario är dock inte relevant för vår undersökning då vi valt att just undersöka platsannonsernas 

utformning, ej rekrytering överlag. Spridningen mellan företagens faktiska syn på rekrytering kan 

alltså avvika från undersökningens resultat men vår avgränsning till just platsannonsernas 

utformning kommer oundvikligen att missa en sådan eventuell variation, ytterligare en anledning att 

utforska de länkande annonserna mer ingående i framtida arbeten. 

 

Detta är naturligtvis bara en spekulation och samtidigt måste vi komma ihåg att antalet annonser 

faktiskt har ökat och är som störst år 2007. Denna ökning är i sig också ganska intressant, 2007 var 

förvisso ett år med stark högkonjunktur vilket rimligtvis också borde resultera i fler annonser men 

en ytterligare tänkbar förklaring är att fler och fler poster döps till ”ledare” och ”chef” för att 

attrahera folk till dessa tjänster. Utvecklingen av differentierade namn på titlar har varit exceptionell 
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och de flesta av titlarna i appendix 2 härrör från 2007 års insamling. Användandet av engelska titlar 

med till ytan lockande namn har ökat starkt, även i svenskskrivna annonser från svenska företag. 

Denna utveckling hänger naturligtvis delvis samman med den ökade graden av internationalisering i 

många företag men möjligheten finns naturligtvis också att fina titlar används som lockbete för 

potentiella sökanden. 

 

Denna internationalisering och ökade kulturella influenser i företagen kan även medföra viss 

förändring i det sätt man sköter rekryteringen på. Generation tre års rekryteringsidéer som ännu inte 

fått genomslag i Sverige kommer ifrån och är mest utbredda i USA. Vi tror att utvecklingen 

kommer gå mer och mer i stil mot den amerikanska och en uppföljningsstudie vore intressant för att 

se huruvida den svenska rekryteringen utvecklas i framtiden utifrån detta globaliseringstryck.  

 

Vad gäller de individuella platsannonsernas utformning är vi överlag inte speciellt imponerade. Den 

mest slående reflektionen är hur pass standardiserade och homogena annonserna är. Detta gäller de 

allra flesta företag men kanske framför allt bemanningsföretagen vilket var lite förvånande för oss 

då de ändå förväntas vara experter på rekrytering. Ofta är det standardiserade mallar där man i 

princip byter ut informationen för att passa den aktuella tjänsten, utformningen känns dock direkt 

igen och kan knappast anses vara inspirerande och engagerande. Väldigt få annonser sticker ut ur 

mängden och vi håller med Adlers reflektion att de flesta företagen verkar ha som första prioritet att 

tillsätta någon så snabbt och billigt som möjligt. Företagens syn på maktbalansen på 

arbetsmarknaden är, baserat på annonsernas utformning, också traditionell; den sökande förväntas 

bevisa sin duglighet snarare än tvärtom. Detta sker redan i den första kontakten i form av 

platsannonsen vilket riskerar att direkt skapa en allt annat än inbjudande situation för kompetenta 

sökanden. Många företag gör tafatta försök att göra läsaren intresserad men väldigt få lyckas. 

Generellt är annonserna väldigt fokuserade på personen i fråga snarare än den aktuella tjänsten, ett 

grundläggande fel enligt Adler, och det är förvånansvärt hur många klyschor som återanvänds i de 

olika annonserna. Inte sällan försöker företag locka till sig sökande med formuleringar som t.ex. 

”ansvarig för att driva och utveckla organisationen för att säkerställa ett fortsatt fokus på 

kundservice och kvalitet”. Tröttare och mer intetsägande formulering är svårt att föreställa sig, detta 

skulle kunna sägas om vartenda företag och är knappast något som exalterar potentiella sökanden 

med flera valmöjligheter. 

 

De standardiserande platsannonserna förmedlar en ganska försiktig inställning och vi får känslan att 

företagen först och främst satsar på att inte göra bort sig. Genom att göra som alla andra gör borde 

det inte kunna bli så dåligt men resultatet blir en långsam utveckling där vissa modiga företag vågar 
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driva den framåt. Framförallt manifesterar sig den här osäkerheten vid sökande av personer till 

nyutformade tjänster. Då företaget inte själva vet riktigt vad som ska göras, vilket f.ö. också är ett 

grundläggande fel enligt Adler, förlitar de sig i princip alltid på erfarenhetsbaserad rekrytering. Vår 

gissning är att det beror på en rädsla att göra fel och en tilltro till en rutinerad persons förmåga att 

hantera den osäkerhet som råder.  
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6.2 Slutsatser 

 Utvecklingen av platsannonser på den svenska marknaden för chefsrekrytering verkar i stora 

drag följa vår analysmodells indelning av rekryteringsteori i olika generationer. Generation 

ett är på väg ner, generation två är på väg upp och generation tre har inte slagit igenom ännu 

men vissa tendenser finns som pekar på en utveckling i den riktningen. 

 Indelningen i tre generationer var i stora drag lyckad och innebar ett bra redskap för att 

kvantifiera de aktuella platsannonserna, endast ett fåtal annonser hamnade i kategorin 

”övriga annonser”. 

 En trend som inte omfattades av den ursprungliga kategoriseringen i tre generationer var den 

kraftigt ökande förekomsten av så kallade länkande annonser, informationsfattiga annonser 

vars främsta syfte inte var att direkt få läsaren att söka tjänsten, utan snarare att förflytta sig 

till ett annat ställe för mer information. 
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Appendix 2 

 

affärsområdeschef 
area fleet manager 
area manager 
area sales manager 
brand deployment manager 
brand manager 
business development manager 
business system manager 
cash manager 
chef för distributionsplanering 
chef för produktutveckling 
chef för strategisk affärsutveckling 
chef företagsförsäljning 
chef – business info system 
chef - garantier 
chef  - risk/bedrägeri 
chef till ekonomiska enheten för kommersiella 
kunder 
chef till offentlig affär 
chef till programstöd 
client relationship manager 
commercial manager 
compensation and benefit manager 
contracts manager 
country business logistics manager 
country manager 
country operations manager 
country sales leader 
creative manager 
customer development manager 
customer service manager 
debit cards marketing manager 
demand & supply manager 
director marketing communications 
distriktschef 
eftermarknadschef 
ekonomichef 
ekonomidirektör 
enhetschef 
exportchef 
finance manager 
finanschef 
finansdirektör 
förhandlingschef 
försäljningschef 
general manager 
global contract manager 
group risk and insurance manager 
gruppchef 
HR manager 
inköpschef 

inköpsgruppchef 
international brand support manager 
konsultchef 
leveranschef 
logistikchef 
manager expatriate management 
manager for document management and standards 
managing director 
market research manager 
marknadschef 
marknadsdirektör 
marknadsområdeschef 
nordic category manager 
operativ chef 
personalchef 
personaldirektör 
planeringschef 
platschef 
product manager 
produktansvarig chef 
produktchef 
produktgruppchef 
project quality manager 
quality manager - logistics 
recruitment & training manager 
redovisningschef 
regional procurement director 
regional sales manager 
regionchef 
reklamchef 
rental manager 
retail manager 
resurschef 
risk and credit manager 
rörelsechef 
sales development manager 
senior asset manager 
senior quality manager 
sourcing manager 
strategic alliance manager 
supply chain manager 
Sverigechef 
säljchef 
tax manager 
trade marketing manager 
utvecklingschef 
validation manager 
VD 
Verksamhetschef 
Warranty manager

 


