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Sammanfattning  

Globaliseringens effekter är ett fokusområde för forskning kring ekonomi, samhälle och 

kultur i vår samtid. En effekt är en förändrad syn på individen och individens roll i samhället 

som har lett till att flexibilitet har blivit en viktig egenskap hos människor. Förväntningarna 

och kraven på individer i arbetslivet kanske kan återspegla det samhälle som globaliseringen 

tycks skapa: ett samhälle som kräver flexibilitet, effektivitet och initiativförmåga. Flera 

hävdar att social kompetens är av stor vikt för att organisationer skall fungera, dagens 

globaliserade och individualiserade samhälle till trots. Syftet med studien är att undersöka i 

vilken utsträckning sociala kompetenskrav har efterfrågats i platsannonser samt att utreda 

hur en sådan eventuell förändring kan relateras till det teoretiska ramverk som bygger på 

globaliseringen, den nya individualismen och arbetslivet.  

Studiens data samlades in genom en kvantitativ innehållsanalys där mikrofilmer med 

exemplar från Dagens Nyheter studerades. Platsannonserna hämtades in från vart fjärde år 

under en 25 års period, 1989-2013, där tio platsannonser valdes ut varje månad. När 

insamlade data analyserades undersöktes det om det gick att se en förändring i frekvens på 

efterfrågan av sociala kompetenskrav, hur viktig förekomsten har varit i relation till andra 

kompetenskrav samt vad det finns för variation i förekomsten av sociala kompetenskrav. 

Utifrån studiens resultat går det inte att dra några slutsatser kring huruvida det finns en 

förändring av sociala kompetenskrav eller ej under perioden 1989-2013 då de samband som 

återfanns inte var signifikanta. Den varians bland de sociala kompetenskravens som 

återfanns tyder på att det finns vissa sociala kompetenskrav som efterfrågas i kombination 

med varandra i platsannonser. Sociala kompetenskrav har under de 25 år som studerats 

varit ungefär lika viktigt i förhållande till andra kompetenskrav. Studiens resultat kan varken 

styrka eller falsifiera den bild av vad som eftertraktas i arbetslivet som presenteras i den 

tidigare forskningen och i studiens teoretiska ram. 

 

Nyckelord: Globalisering, platsannonser, social kompetens.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhället präglas i modern tid av förbättrade och allt snabbare kommunikationsmedel. 

Denna informationsteknologiska revolution ger en upplevelse av en krympande värld, för 

vilket begreppet globalisering har myntats. Effekterna av denna globalisering är ett 

fokusområde för forskning kring ekonomi, samhälle och kultur i vår samtid (Giddens 2007; 

Castells 2006). 

En komponent av globaliseringen är en förändrad syn på individen och individens roll i 

samhället. Detta har av Elliott och Lemert beskrivits som ”Den nya individualismen”. De nya 

samhällen som globaliseringen leder till får individer att sträva mot direkt tillfredställelse, en 

kultur som präglas av omedelbarhet har växt fram. Att ständigt vara uppkopplad i arbetslivet 

blir ett resultat av detta (Elliot och Lemert 2009). Detta leder till en flexibilitet som har blivit 

en viktig egenskap hos människor. 

Hur arbetsgivares förväntningar på arbetstagare ser ut, i och med den nya individualismen, 

blir i och med detta en mycket relevant fråga. Går det rentav att se skillnader i dessa 

förväntningar och krav om man blickar tillbaka några år i tiden? Förväntningarna och kraven 

på individer i arbetslivet kanske kan återspegla det samhälle som globaliseringen tycks 

skapa: ett samhälle som kräver flexibilitet, effektivitet och initiativförmåga. Flera hävdar att 

social kompetens är av stor vikt för att organisationer skall fungera, dagens globaliserade 

och individualiserade samhälle till trots (Lindelöw 2008; Härenstam och Bejerot 2010).  

Anat Rafaeli menar i sin artikel från 2006 att platsannonser kan vara en form av mediebilder 

som hjälper till att forma en socialt konstruerad verklighet av vad anställning, eller en 

eventuell yrkesroll, innebär (Rafaeli 2006). Karin Helgesson har även hon, i sin avhandling 

från 2011, en förklaring till vad som bestämmer innehållet i platsannonser. Hon anser att det 

som ytterst påverkar platsannonsers innehåll är det ramverk som samhället ställer upp 

(Helgesson 2011, 4ff). Vad som står i platsannonser är alltså relevant för samhällets 

medlemmar eftersom de visar vad som eftertraktas av arbetsgivare. 

Att se förändringen av specifika krav, så som sociala kompetenskrav, blir relevant då 

platsannonser kan ses som en reflektion av samhällets utveckling. Vad som efterfrågas på 

arbetsmarknaden kanske ger en inblick i vad som förväntas av individer i allmänhet? Har 
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sociala kompetenskrav minskat i frekvens då nya krav ställs på arbetstagare i dagens 

samhälle? 

År 2011 uppgick antalet svenskar som läser dagstidningar minst 5 dagar i veckan till 61%, 

enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet (SOM, 2012). I 

dagstidningar som denna finns det platsannonser som utlyser lediga tjänster, alltså ett 

företags annonsering på en vakans som behöver tillsättas. Platsannonser ställer krav på vilka 

kompetenser som eftersöks hos arbetssökande. Dagens Nyheter har idag ungefär 758 000 

läsare per dag, vilket innebär att det är en av Sveriges största dagstidningar (Dagens 

Nyheter, 2014). 

Om människor generellt läser platsannonser och påverkas av detta skulle en kartläggning av 

de sociala kompetenskravens utveckling kunna visa på de förändringar i arbetsmarknaden 

som globaliseringen och den nya individualismen kan ha lett till. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning sociala kompetenskrav har 

efterfrågats i platsannonser samt att utreda hur en sådan förändring kan relateras till 

globaliseringen, den nya individualismen och arbetslivet.  

Studiens centrala frågeställningar är: 

 Har det skett en förändring i frekvens på efterfrågan av sociala kompetenskrav? 

 Vad finns det för variation i förekomsten av de sociala kompetenskrav som 

efterfrågas? 

 Hur viktigt har sociala kompetenskrav varit i förhållande till andra kompetenskrav? 

 Vad säger resultaten om globaliseringen och den nya individualismens påverkan på 

arbetslivet? 

1.3 Disposition 

I kapitlet ”Tidigare forskning” presenteras en kartläggning över forskning som bedrivits kring 

platsannonser och de kompetenskrav som ställs. Studiens syfte ringas in med hjälp av dessa 

studier kring ämnet. Social kompetens kommer även att utredas som begrepp, och i 

samband med detta presenteras den modell som användes för att utforma kodningsschemat 

vid datainsamlingen. 
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Kapitlet ”Teoretisk utgångspunkt” beskriver den teoretiska ram som var studiens 

utgångspunkt. Globaliseringen, den nya individualismen och vad detta kan innebära för 

arbetslivet blir här genomgånget. 

I kapitlet ”Data och Metod” beskrivs studiens ansats samt vilket urval som gjordes. Här 

presenteras även utvecklingen av studiens kodningsschema, hur kodningen har gått till samt 

hur analyserna har genomförts. I samband med detta presenteras även studiens variabler 

och studiens reliabilitet och validitet diskuteras.  

I kapitlet ”Resultat” presenteras studiens data i bearbetad form. Detta görs i huvudsak med 

tabeller. Varje analys beskrivs kort innan de presenteras. 

Den avslutande diskussionen summerar först studiens resultat. Efter detta ställs resultaten i 

relation till den teoretiska utgångspunkten och den tidigare forskningen. Slutligen diskuteras 

begränsningar i studien samt relationen mellan resultat och metod innan implikationer för 

vidare forskning och praktik presenteras. 
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2 Tidigare forskning 

Kapitlet tar först upp forskning kring platsannonser för att sedan gå in på forskning kring 

kompetens och platsannonser. Den tidigare forskningen kring kompetens och platsannonser 

beskriver främst analyser av kompetenser: vilka kompetenser som krävs eller hur man tolkar 

arbetsgivares platsannonser. Det presenteras även relevanta studier som beskriver hur 

förändringen av kompetenskrav har sett ut, samt vilka kompetenser som eftersöks. Studier 

kring social kompetens presenteras för att definiera begreppet. Slutligen presenteras 

Lindelöws kompetensmodell vilken ligger till grund för datainsamlingen. 

 

2.1 Platsannonser 

2.1.1 Platsannonser i allmänhet 

Att platsannonser idag finns överallt och att människor läser platsannonser dagligen, även 

när de inte söker jobb, är något som Anat Rafaeli påvisar i sin artikel ”Sense-Making of 

Employment: On Whether and Why People Read Employment Advertising” (Rafaeli 2006). 

Vidare konstaterar Rafaeli att platsannonser delvis ger information om ett ledigt jobb men 

att det är väsentligt att notera att det finns mer information i platsannonserna i form av 

egenskaper som är eftertraktade på hela arbetsmarknaden (Rafaeli 2006). Platsannonser 

visar även organisationers subjektiva bild av hur de vill bli sedda av omgivningen snarare än 

en objektiv bild av hur det faktiskt ser ut i organisationen (Rafaeli 1998). 

 

Även Karin Helgesson konstaterar att individer läser platsannonser även om de inte är 

arbetssökande. Platsannonser fungerar enligt henne som reklampelare som visar företagets 

image där bland annat konkurrenter, kunder och leverantörer men också arbetssökande får 

en bild av vad det är för företag samt vilken sorts människor som företaget eftertraktar 

(Helgesson 2011, 306). Hon menar också att platsannonser utvecklas för att få ut 

information till alla, även de som inte är arbetssökande, vilket görs genom utvecklingen av 

layouten på annonserna. Platsannonser har gått från att i mitten av 1900-talet enbart 

innehålla text till att idag inkludera bilder eller företagens logotyper (Helgesson 2011, 310). 

Helgessons forskning visar även på hur platsannonser påverkar skapandet av nya 

platsannonser och därmed förändras. Hon menar att någon börjar med en konvention som 

sedan kan komma att efterföljas av andra. Sedermera kan detta leda till att den nya 
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konventionen blir en norm och att alla tar efter denna stil eller den egenskap som 

eftertraktas (Helgesson 2011, 310).  

 

Christine Fountains utreder i sin artikel “Finding a job in the internet age” hur internet 

påverkar arbetssökande, och vad denna nya plattform innebär (Fountain 2005). 

Sannolikheten för att få ett jobb genom att söka på internet jämfört med andra källor är 

större. Hon visar dock på en minskning från 165 % chans att få ett jobb via internet, jämfört 

med andra källor ör jobbsökande, till 28 % chans mellan åren 1998-2000. Detta tyder på att 

internet har blivit en snabbt växande plattform där allt fler människor söker jobb (Fountain 

2005). 

 

2.1.2 Platsannonser och samhället 

Det har också bedrivits forskning om kring vad platsannonser egentligen är och varför vissa 

kompetenser eftersöks. Anat Rafaelis har utrett varför platsannonser finns och vad de 

kommunicerar till sin omgivning. En av Rafaelis hypoteser är att samhället kan påverka 

platsannonser till den grad att samhället direkt speglas i dessa (Rafaeli 1998). I en senare 

studie utförd av Rafaeli visar resultaten på att individer läser platsannonser för att få en 

uppfattning om hur situationen ser ut på arbetsmarknaden. Där beskriver en av personerna 

som blir intervjuad hur han läser platsannonser även när han inte söker jobb för att se om 

han är på väg i ”rätt riktning” i det professionella arbetslivet (Rafaeli 2006). 

 

Helgesson menar att man kan se ett skifte i synen på hur idealmedarbetaren skall vara såväl 

som på hur en bra arbetsgivare skall vara. Platsannonser skildrar enligt Helgesson detta 

genom att man kan se en förändring i hur företaget framhäver sig samtidigt som man kan se 

vilka egenskaper som efterfrågas av medarbetarna (Helgesson 2011, 315ff). På samma sätt 

menar Rafaeli att platsannonser anpassas för att få fram de sökande som företaget vill ha. 

Hon förklarar detta med en annons för data/IT tekniker. Istället för att skriva att sökande ska 

ha kunskaper om Windows, formuleras platsannonsen om och exempelvis ”erfarenhet från 

teknisk support” används. På detta sätt får företaget nästan enbart ansökningar från de som 

har den relevanta kompetensen (Rafaeli 1998). 
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2.1.3 Platsannonsers förändring över tid 

Karin Helgesson utreder i sin avhandling hur platsannonser har förändrats över 50 år, 1955 

till 2005, samt hur hon anser att detta speglar samhällets förändringar. Vad som efterfrågas 

av arbetsgivare har enligt Helgesson förändrats över åren och hon menar att det inte längre 

räcker att kunna rätt saker som medarbetare utan man bör även vara på ”rätt” sätt. De 

personliga egenskaperna blir allt viktigare och detta leder till en ökad individualisering i 

samhällsklimatet (Helgesson 2011, 307). Samarbetsförmåga, initiativförmåga samt att kunna 

arbeta självständigt är de tre egenskaper som, enligt Helgesson, har varit mest eftertraktade 

på den Svenska arbetsmarknaden under de senaste 50 åren. Detta kan enligt henne bero på 

att dessa egenskaper kan vara efterfrågade i flera olika yrken men hon menar samtidigt att 

detta visar på en idealbild av hur den svenska arbetstagaren skall se ut. Helgessons studie 

visar att efterfrågan på samarbetsförmåga har minskat vilken enligt henne pekar mot en 

förändring angående vad som kan komma att efterfrågas av arbetsgivare i framtiden 

(Helgesson 2011, 313). 

 

Cleary och Cochie beskriver i sin studie ”Core skills set remains same in newspaper job ads” 

vilka kompetenser som är de mest eftertraktade på arbetsmarknaden. Genom att studera 

platsannonser under tidsperioden 1982-2009 kom de till slutsatsen att företag går mot att 

eftertrakta arbetstagare som kan arbeta självständigt och effektivt ju senare i tiden 

platsannonserna publicerades (Cleary, Cochie 2011). 

 

Ahrnborg beskriver i sin bok “Rekrytering i fokus” hur kompetenskraven har förändrats fram 

till den senare delen av 1990-talet. Hon menar att den ideala medarbetaren förr skulle vara 

mer inriktad på arbetsuppgifter och denne skulle bland annat vara foglig, frisk, punktlig, flitig 

och ordentlig medan det på 1990-talet ställdes andra krav på medarbetaren. Medarbetaren 

borde då ha en social förmåga, vara kreativ, vara initiativrik samt kunna arbeta både 

självständigt och i grupp för att vara eftertraktad hos arbetsgivare (Ahrnborg 1997, 26ff).  

 

2.1.4 Platsannonser och arbetssökande 

Inger Askehave undersöker i studien ”Communication leadership: A discourse analytical 

perspectiv on job advertisement” huruvida platsannonser kunde anpassas för att en viss typ 

av människor skulle söka jobbet. Hon ville i sin studie utreda om det gick att anpassa 
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platsannonsen så man kan locka fler kvinnor till söka till en chefsposition på Danske bank. 

Askhave utvecklade en platsannons varpå hon bad män och kvinnor att uttrycka vad de 

tyckte om annonsen. Resultatet visar på att de egenskaper som framhävdes i platsannonsen 

fick män att attraheras till chefspositionen i större grad än kvinnor. Alltså kunde 

platsannonsen anpassas genom att specifika kompetenskrav efterfrågades. Studien visar på 

att de egenskaper som kan anses vara eftertraktade för en chefsposition är de som män i 

större utsträckning relaterar till (Askhave 2010). 

 

Anna Blackman redogör i sin artikel ”Graduating Students' Responses to Recruitment 

Advertisements” hur individer ser och reagerar på innehållet i platsannonser. Blackman 

frågar i sin studie studenter på väg ut i arbetslivet hur deras reaktioner på platsannonser ser 

ut. Resultatet visar att vissa specifika ord eller uppbyggnaden av en tjänsts annonsering 

påverkar huruvida de nyexaminerade studenterna söker jobbet eller inte (Blackman 2006). 

Även en studie av Charlie L Reeve & Lisa Schultz visar att platsannonser attraherar fler 

sökande då de använder sig av rätt ”nyckelord” i texten (Reeve & Schultz 2004). 

 

2.2 Kompetens och platsannonser 

2.2.1 Kompetens i arbetslivet 

I sin bok “Kompetensbaserad personalstrategi” från 2008 utreder Malin Lindelöw begreppet 

kompetens. Det Lindelöw konstaterar är att människor inte består av en rad kvantifierbara 

dimensioner eftersom individer är såpass komplexa att de olika delar som skapar dessa 

utmynnar i en unik helhet (Lindelöw 2008, 35). Vidare presenterar Lindelöw hur social 

kompetens är en av de viktigaste egenskaperna som en organisation vill ha hos sin 

medarbetare (Lindelöw 2008, 47). De färdigheter som en individ besitter i kombination med 

dennes personlighet, som enligt Lindelöw fungerar som ett komplement, avgör 

kompetensen hos denne (Lindelöw 2008, 51). 

 

Redman och Matthews utreder i sin artikel ”What do recruiter want in a public sector 

manager” vilka kompetenskrav som är eftertraktade i chefsyrken i den offentliga sektorn. 

Resultatet visar att 81 % av alla platsannonser i samtliga av arbetsmarknadens sektorer 

efterfrågar personliga egenskaper. Vidare menar de att 79 % av företagen i den offentliga 

sektorn efterfrågar personliga egenskaper i sina platsannonser. Redman och Matthews 
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resultat visar att egenskaperna; att kunna motivera sig, att tänka nyskapande, vara 

initiativrik, vara kreativ, ha energi och att vara dynamisk, var de egenskaper som efterfrågas i 

störst utsträckning (Redman, Matthews 1997). Även Den Hartog har undersökt vilka 

kompetenser som arbetsgivare söker hos en ledare. I artikeln ”Recruiting leaders: An 

analysis of leadership advertisement” skriver hon att de egenskaper som är mest 

eftertraktade hos en ledare är att denne skall vara karismatisk och människoorienterad (Den 

Hartog 2007).  

 

I artikeln “Content analysis of OR job advertisements to infer required skills” från 2010 

beskriver Sodhi och Son hur man med hjälp av innehållsanalys kan undersöka vilka 

kompetenser en arbetsgivare eftertraktar. I denna studie, som fokuserar på tjänster för 

”operativa forskare”, undersöktes flera branscher i USA där resultatet visade att egenskapen 

att vara kommunikativ är den främsta egenskapen som eftertraktas av en arbetsgivare. De 

menar att ett ”team-tänk” är eftertraktat i flera branscher (Sodhi, Son 2010).  

 

2.2.2 Social kompetens 

Innebörden av social kompetens definierade Barbara Taborsky och Rui F. Oliviera i sin artikel 

”Social competence: an evolutionary approach”. Taborsky och Oliviera menar att social 

kompetens är förmågan att förändra sitt beteende beroende på den information som 

omgivningen ger. En individ är socialt kompetent om denne har förmåga att vara flexibel och 

anpassa sitt beteende efter situationen (Taborsky, Oliviera 2012).  

 

I boken ”Sociala relationer i arbetslivet” beskriver Annika Härenstam och Eva Bejerot sin 

version av begreppet social kompetens. I likhet med Taborsky och Oliviera anser de att 

sociala relationer är ett samspel och utbyte i nuet mellan två eller flera individer. Det sker en 

ständig förändring av situationer vilket individen bör anpassa sig efter för att kunna skapa 

eller bevara de sociala relationer som de har (Härenstam, Bejerot 2010, 134ff). De menar 

vidare att sociala relationer är viktiga dels för individerna själva, en organisations framväxt 

men också i slutändan hela samhällets utveckling (Härenstam, Bejerot 2010, 7). Det är också 

nödvändigt med relationer för att individer skall kunna förstå den omvärld som de lever i. 

Härenstam och Bejerot menar att sociala relationer är en förutsättning för att hitta mening i 

arbetet och att man därmed utvecklar sin identitet. Interaktioner möjliggör både stabilitet 
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och kreativitet vilket gynnar företaget som individerna arbetar på (Härenstam, Bejerot 2010, 

134). För att kunna knyta sociala relationer och utvecklas krävs det enligt Härenstam och 

Bejerot att individer är socialt kompetenta (Härenstam, Bejerot 2010, 8ff).  

 

2.2.3 Lindelöws kompetensmodell 

Lindelöw presenterar en kompetensmodell (Lindelöw 2008, 238) som enligt hennes egna ord 

“kan anses vara relativt heltäckande” (Lindelöw 2008, 54). I denna modell återfinns fyra 

sektioner varav en är Sociala Färdigheter, vilka hon menar är “de mellanmänskliga 

förmågorna eller hur en person agerar när hon eller han ska relatera till andra” (Lindelöw 

2008, 55). Som ett exempel på varför en generell kompetensmodell är nödvändig tar 

Lindelöw upp social kompetens. Hon menar att eftersom ett sådant uttryck kan tolkas på 

flera olika sätt krävs generella riktlinjer i form av liknande modeller (Lindelöw 2008, 56). 

 

De sociala färdigheter som Lindelöw inkluderar i sin modell är: ”Samarbetsförmåga”, 

”Relationsskapande”, ”Empatisk förmåga”, ”Muntlig kommunikation”, ”Lojal”, 

Serviceinriktad”, ”Övertygande” samt ”Kulturell medvetenhet.” 

 

 ”Samarbetsförmåga” beskrivs som förmågan att arbeta bra med andra människor, att 

vara lyhörd samt att lyssna, kommunicera och lösa konflikter. 

 ”Relationsskapande” beskrivs som att en individ är utåtriktad, skapar och underhåller 

relationer samt är socialt aktiv. 

 ”Empatisk förmåga” beskrivs som förmågan att kunna sätta sig in i någon annans 

perspektiv utan att ta över dennes känslor. 

 ”Muntlig kommunikation” beskrivs som förmågan att tala klart, lyssna och vara 

mottaglig samt att tala inför grupper. 

 ”Lojal” beskrivs som den egenskap som innebär att man handlar efter fattade beslut 

och talar väl om organisationen. 

 ”Serviceinriktad” beskrivs som förmågan att vara lugn, uppmärksam och 

tillmötesgående samt att ha intresse att hjälpa andra. 

 ”Övertygande” beskrivs som förmågan att påverka och övertyga samt att få andra att 

ändra åsikt eller beteende. 
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 ”Kulturell medvetenhet” är den egenskap som innebär att en individ kan värdesätta 

olikheter samt att denne har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet 

påverkar andra individer (Lindelöw, 2008, 239ff). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Platsannonser presenteras först som fenomen. Tidigare forskning understryker att 

platsannonser blir lästa av samhällets individer, även de som inte söker jobb, samt att 

internet har blivit en allt vanligare plattform för att söka jobb. Efter detta utreds 

platsannonsernas roll i samhället. Forskningen tyder på att samhället reflekteras i 

publicerade platsannonser. Tidigare forskning kring hur innehållet i platsannonser har 

förändrats blir sedan presenterat varpå forskning kring individers reaktioner på 

platsannonser utreds. 

Forskningen kring kompetens i arbetslivet visar på vilka kompetenser som eftersöks av 

arbetsgivare vid olika tidpunkter. Efter detta redogörs definitioner av social kompetens vilket 

är ett centralt fenomen i denna studie. Slutligen presenteras den kompetensmodell som 

ligger till grund för den modell som användes vid datainsamlingen. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Det här kapitlet kommer att beskriva den teoretiska ram som tillämpas vid studiens 

slutgiltiga analys av resultaten. Detta ramverk är uppbyggt kring Manuel Castells och 

Anthony Giddens utredningar kring vad globalisering innebär samt Zygmunt Baumans och 

Elliot och Lemerts förklaring av den moderna individualismen. Detta kompletteras sedan med 

Richard Sennetts analys av dagens arbetsliv samt Michael Allvins studie av den svenska 

arbetssituationen. 

 

3.1 Globalisering 
Manuel Castells beskriver i sin bok ”Nätverkssamhällets framväxt” hur världen är under 

ständig förändring. Han menar att den globala konkurrensen, som går att se indirekt, 

påverkar arbetsinstitutioner och arbetsvillkor och dessa kommer att förändras överallt. Den 

gemensamma effekt som globalisering och spridd informationsteknologi möjliggör är bland 

annat omstrukturering och flexibel ledningspraktik (Castells 2000, 274ff). Vidare hävdar 

Castells att den nya sociala och ekonomiska organisation som har växt fram syftar till att 

decentralisera företagsledningar, individualisera arbetet och skräddarsy marknaderna. Han 

menar att detta kan leda till att arbetet styckas upp och att samhällen splittras (Castells 

2000, 201ff). 

Även Anthony Giddens utreder begreppet ”globalisering”. Han menar att även om 

begreppet ofta förknippas med stora samhällsförändringar så är det något som upplevs lika 

starkt i den privata sfären. Giddens menar att globaliseringen av samhället påverkar 

individers liv och relationer på olika sätt, där det globaliserade samhället leder till att 

individer tvingas leva på ett mer öppet och reflexivt sätt. Detta innebär i sin tur att individer 

ständigt tvingas anpassa sig efter den föränderliga omgivning som globaliseringen leder till. 

Alla de vardagliga beslut som individer tar påverkar skapandet av identitet och självbild 

(Giddens 2006, 74ff). Vidare menar Giddens att internet har främjat decentralisering och 

individualisering i samhället (Giddens 2006, 483). 

3.2 Individualisering 
Zygmunt Bauman beskriver i sin bok ”Det individualiserade samhället” den moderna 

individualismen. Bauman hävdar att samhällets individer numera måste jobba för att uppnå 

den mänskliga identiteten, och att detta är den nya individualiseringen (Bauman 2002, 176). 
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Den flexibla arbetsmarknad som idag går att se i det globaliserade samhället kännetecknas 

enligt Bauman av att individer lever i ständig vetskap om att de är utbytbara (Bauman 2002, 

67). Att ständigt vara i rörelse i kombination med att utsättas för de påtryckningar som en 

flexibel arbetsmarknad utför har enligt Bauman blivit det nya sättet att leva. Det är inte hur 

individer skall uppnå sin identitet som är frågan längre, utan snarare hur en individ skall få 

andra människor att erkänna dem (Bauman 2002, 177ff). Enligt Bauman är det desperata 

sökandet efter identitet ett resultat av det globala och individualiserade trycket (Bauman 

2002, 186). Som en följd av allt detta blir flyktiga kontakter mellan människor mer givande 

än långsiktiga förbindelser, menar Bauman (Bauman 2002, 51). 

Elliott och Lemert beskriver i sin bok ”The new individualism – the emotional cost of 

globalization” hur globaliseringen leder till en ny individualism. Globaliseringen är enligt dem 

ett begrepp som skall användas med försiktighet för att förklara förändringar i de stora 

sociala strukturer som alla individer måste leva mot (Elliott och Lemert 2009, 23). De 

beskriver med hjälp av olika exempel hur människor i och med den nya individualismen mår 

dåligt då globaliseringens kulturella trender får individer att sträva mot flexibilitet och 

framgång samtidigt som samhället sätter upp ideal för det emotionella livet. De menar att 

individer ”slits mellan den kulturella trenden ”frihet och främlingskap” och nedläggningen av 

sociala sammanhang” (Elliott och Lemert 2009, 12).  

3.3 Arbetsliv 
I och med globaliseringen och individualismen ställs även nya krav på arbetstagare och ett 

nytt arbetsliv har växt fram. Richard Sennett beskriver i sin bok ”The Corrosion of Character” 

hur det nya arbetslivet som har uppkommit påverkar individer. Han menar att dagens 

arbetssituationer leder till att individers liv ständigt anpassas gentemot den flexibilitet och 

det ständiga flöde som dessa innebär (Sennett 1999, 30). Vidare menar Sennett att det 

moderna arbetets etik fokuserar på samarbete och andra sociala färdigheter. Samarbete 

handlar framför allt i detta sammanhang om att arbetsteam skall kunna anpassa sig efter 

olika förutsättningar. Detta, menar han, är den etik som passar in på den nuvarande flexibla 

politiska ekonomin (Sennett 1999, 99). 

Det nya arbetslivet har även utretts av svenska forskare. I boken ”Gränslöst arbete” 

beskriver Allvin m.fl. situationen på den svenska arbetsmarknaden. Allvin m.fl. pekar på att 

dagens arbetsplatser har något av en oklar arbetsfördelning i kombination med lösa 
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arbetsvillkor och höga prestationskrav (Allvin m.fl. 2006, 37ff). Detta flexibla arbete innebär, 

enligt Allvin, att kraven på social kompetens har förändrats. Istället för att den anställde bara 

skall underordna sig arbetsplatsens relationer och passivt medverka i dessa skall denne 

kunna ta plats och påverka relationerna enligt sin egen vilja (Allvin m.fl. 2006, 71). Det 

konstateras även att sociala kompetenskrav har blivit mer tekniska och uttalade i dagens 

samhälle (Allvin m.fl. 2006 17). 

3.4 Diskussion angående val av teoretiska perspektiv 

Denna studies teoretiska utgångspunkter är valda för att de ger en klar utgångspunkt till 

analysen av resultaten i relations till uppsatsens syfte. Teorierna kring globaliseringen och 

dess påverkan på olika samhällen är flera så därför har de övergripande tankarna kring 

globaliseringen som fenomen presenterats först. Giddens och Castells konstaterar att 

globaliseringen inte bara uttrycker sig på en samhällelig nivå, utan även i den privata sfären 

samt i arbetslivet. Deras teorier kompletterar varandra och ger därmed en klar bild av vad 

begreppet ”Globalisering” innebär och vilka konsekvenser de tycker sig se. 

För att kopplingar skall kunna dras mellan globaliseringen och arbetslivet presenteras teorier 

kring den individualisering som pågår. Baumans teori om den nya individualismen kan 

kopplas till Elliott och Lemerts idéer om vart globaliseringen leder och har bidragit till en 

modern individualism som kräver flexibilitet av individer. 

Richard Sennetts mer allmänna teorier om arbetslivet kan kompletteras med den svenska 

studie som Michael Allvin har gjort. Flexibiliteten anses enligt dem vara i fokus i dagens 

arbetsliv, ett arbetsliv som präglas av det som globalisering och individualism innebär. 
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4 Data och metod 
Detta kapitel börjar med att beskriva vilken ansats som studien använder sig av. Därefter 

utreds vilket urval hur insamlandet av data gick till varefter de beroende och oberoende 

variabler som användes presenteras. Kapitlet redogör även för metoden för kodning av 

materialet samt tillvägagångssättet för analyserna för att slutligen diskutera studiens 

validitet och reliabilitet.   

4.1 Ansats 

Denna studie har en deduktiv ansats eftersom de teoretiska fenomenen ”Globalisering” och 

”Individualisering” och vad dessa innebär för arbetslivet testas genom analyserna. Då 

studiens syfte är att se eventuella förändringar i förekomst av social kompetens i 

platsannonser ansågs en kvantitativ innehållsanalys vara mest relevant och objektiv. Innan 

datainsamlingen togs hänsyn till Rosenborg och Arvidsons riktlinjer angående kvantitativ 

innehållsanalys. Enligt dem är systematik centralt vid en kvantitativ innehållsanalys och 

vidare menar de att en tydlig modell för olika kategorier måste utvecklas för att det som 

analyseras sedan skall kunna anges numeriskt (Rosenborg och Arvidson, 2005, 360ff). 

4.2 Material 

4.2.1 Urval 

Då syftet med studien är att studera hur förändringen av sociala kompetenskrav ser ut i 

generella drag valdes en bred ansats. Målet blev i och med detta att urvalet skulle vara 

representativt för de platsannonser som samhällets individer i allmänhet läst under de år 

som platsannonserna var hämtade ifrån. Urvalet har gjorts med hjälp av de riktlinjer som 

presenteras i ”Statistisk Verktygslåda” (Djurfeldt m.fl. 2010).  

För att välja ut platsannonserna användes ett systematiskt slumpmässigt urval som 

urvalsmetod. Platsannonserna var jämnt fördelade över det tidsintervall som undersöks: 

1989 till 2013. Anledningen till att studien fokuserar på 1989 till 2013 är att ett längre 

tidsintervall krävs om en förändring skall kunna mätas. Spridningen av platsannonser 

uppnåddes genom att tio platsannonser valdes ut från varje månad vid varje studerat år. Att 

tio annonser från varje månad valdes ut berodde på att risken för systematiska mätfel på 

grund av olika förutsättningar vid olika tidpunkter skulle undvikas. Platsannonser valdes ut 

genom att ta de första tre platsannonserna till vänster i de två första veckorna av varje 

månad. I den tredje veckan valdes de första fyra platsannonserna till vänster ut. Samtliga 
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platsannonser valdes från tidningens söndagsupplaga där lediga jobb utannonserades i en 

egen del av tidningen. Av dessa platsannonser hade alla lika stor chans att inkluderas i 

urvalet. Detta kunde fastställas efter att flera tidningsexemplar på förhand undersöktes och 

systematik i publiceringen inte gick att finna. 

Vid datainsamlingen inkluderades samtliga typer platsannonser som gick att finna med en 

viss hänsyn till platsannonsens utformning. Det kriterium som sattes upp för att en annons 

skulle analyseras var att en arbetsbeskrivning skulle gå att finna. Med andra ord skulle 

annonser med ett knappt innehåll, som till exempel ”Tekniker sökes” utan övrig specificering 

av arbetsuppgifter eller dylikt, inte analyseras. Om kriteriet inte gick att uppfylla valdes nästa 

annons i ordningen och om det inte fanns fler valdes en annan söndag från samma månad. 

Endast orubricerade platsannonser analyserades eftersom spridning bland olika 

yrkeskategorier eftersträvades.  

4.2.2 Data 

Studiens data är insamlade från tidskriftsarkivet på biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. 

Den tidskrift som enheterna, det vill säga platsannonserna, har inhämtats från är Dagens 

Nyheter. Dagens Nyheter valdes för att det är en av Sveriges mest lästa tidningar samt att 

tidningen var lättillgänglig i arkiv, i form av mikrofilmer. Studiens 840 enheter består av en 

platsannons per enhet. 

Inför insamlingen av data utvecklades ett kodningsschema. Kodningsschemat (Bilaga 1.1) 

baserades på Lindelöws kompetensmodell, vilken presenteras i kapitlet ”Tidigare forskning”. 

Resonemang fördes kring ordens innebörd och slutsatser drogs kring hur platsannonser 

skulle kodas. Då ”Samarbetsförmåga” och ”Muntlig kommunikation” definierades snarlika 

varandra ersattes den sist nämnda med ”Kommunikativ”. Under denna kategori 

inkluderades samtliga fall av att lyssna och kommunicera. ”Relationsskapande” blev den 

kategori som fick vara representativ för både det som Lindelöw presenterat, men även 

generell social kompetens. Exempel på generell social kompetens skulle kunna vara ord som 

”Social” eller ”Socialt kompetent”. Kategorin ”Övertygande” fick inkludera alla de 

kompetenskrav som innefattade försäljning, inkluderat ”erfarenhet av försäljning” eller 

”skicklig säljare”. De övriga kategorierna användes utifrån Lindelöws ursprungliga innebörd. 

Efter att kodningsschemat hade utvecklats fördes diskussioner kring vilka exempel på ord 

som skulle kunna dyka upp, varpå dessa antecknades. Då ett ord som var svårdefinierat 
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upptäcktes under datainsamlingen antecknades detta under den kategori som det efter 

diskussioner ansågs tillhöra. På detta sätt undveks det att svårdefinierade ord blev placerade 

i olika kategorier. 

Platsannonserna kodades dels utifrån Lindelöws modifierade kompetensmodell (Bilaga 1.1) 

och dels utifrån arbetsförmedlingens yrkeskategorier (Bilaga 1.2). Kodningen av de hämtade 

sociala kompetenskraven skedde binärt. Om ett kompetenskrav gick att finna fick det värdet 

1 och gick det inte att finna fick det värdet 0. På samma sätt noterades det huruvida det 

fanns något socialt kompetenskrav att finna över huvud taget med 1 och 0. 

Yrkeskategorierna fick en siffra baserad på de överkategorier som presenteras i Bilaga 1.2. 

För varje platsannons noterades även företagsnamn samt dag, månad och år för publicering. 

Företagets namn antecknades för att vid eventuella fel vid inmatningen av data, enkelt 

kunna gå tillbaka för att rätta till felet. Utöver detta samlades även det totala antalet 

kompetenskrav in, om platsannonsen innehöll något socialt kompetenskrav alls, samt i vilken 

ordning de sociala kompetenskraven efterfrågades i förhållande till det totala antalet 

kompetenskrav. En numerisk identifikationsvariabel registrerades för varje enhet genom att 

den första enheten fick en etta varpå de resterande noterades i stigande kronologisk 

ordning. 

Samtliga platsannonser analyserades av två personer där den ena förde anteckningar på de 

resultat som den andre utläste från mikrofilmerna. Därmed konstruerades ett dataset 

parallellt med själva analyserna. 

4.2.3 Variabler 

4.2.3.1 Beroende variabler 

Den första beroende variabeln var ”Förekomsten av sociala kompetenskrav”, vilken beskrev 

huruvida ett eller flera sociala kompetenskrav efterfrågades i en platsannons. 

Den andra beroende variabeln var ”De sociala kompetenskravens relativa placering”. Denna 

variabel syftade till att beskriva vikten av sociala kompetenskrav i förhållande till det totala 

antalet kompetenskrav som efterfrågats i en platsannons. 
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4.2.3.2 Oberoende variabler 

Totalt användes tre oberoende variabler för att utreda förändringen av sociala 

kompetenskrav. Den första oberoende variabeln var tid i form av år. Denna variabel 

användes för att se förändringen hos de beroende variablerna över tid.  

Den andra oberoende variabeln var ”Säsong”. Denna variabel användes endast för att 

kontrollera huruvida någon av de beroende variablerna var säsongsbundna. Detta gjordes 

för att kontrollera att spridningen av platsannonser var representativt för respektive år. 

Det tredje oberoende variabeln var ”Yrkeskategori”. Denna variabel användes för att 

undersöka om huruvida de beroende variablerna påverkades av specifika yrkesgrupper. 

4.2.4 Bortfall 

Denna studie har inget bortfall.  

4.3 Metod 

4.3.1 Kodning av data 

Nedan följer en beskrivning av hur studiens variabler skapades. De variabler som inte 

modifierades var ”Huruvida social kompetens går att finna eller ej” samt ”År”. Dessa 

användes i sin inmatade form. I faktoranalysen användes de specifika sociala kompetenskrav 

som vid datainsamlingen noterades. 

Den beroende variabeln ”De sociala kompetenskravens relativa placering” skapades för att 

beskriva hur viktiga sociala kompetenskrav var då de efterfrågats. Variabeln skapades genom 

att det lägsta värdet plockades ut från samtliga av de variabler som beskrev på vilken plats 

ett socialt kompetenskrav efterfrågades i varje enhet. När social kompetens inte efterfrågats 

fick variablerna för platsvärdet en nolla i datasetet så i samband med att det minsta värdet 

plockades ut registrerades alla nollor som ”System missing”. Efter detta dividerades detta 

minsta värde som plockats ut från de platsannonser där sociala kompetenskrav efterfrågats 

med det totala antalet kompetenskrav som platsannonsen i fråga ställt. Ett lågt kvotvärde 

innebar alltså en tidig placering och ett högt värde innebar en sen placering i ordningen. 

Platskvoterna sorterades sedan in i tre kategorier: ”Tidig placering”, ”Medelplacering” samt 

”Sen placering”. Detta gjordes genom att en frekvenstabell med samtliga platskvoter 

skapades varpå de delades in i tre lika stora delar utifrån den kumulativa procenten. 
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Variabeln ”Säsong” skapades genom att datasetets månader delades in i fyra säsonger. 

Enheter från månaderna december, januari och februari gjordes om till ”Vinter” och mars, 

april och maj blev ”Vår”. Juni, juli och augusti gjordes om till ”Sommar” och september, 

oktober och november blev ”Höst”. 

Den oberoende variabeln ”Yrkeskategori” modifierades genom att den delades upp i fyra 

kategorier, utifrån de ursprungliga 22. De tre kategorier som var mest efterfrågade, 

”Administration, ekonomi, juridik”, ”Chefer och verksamhetsledare” samt ”Försäljning, 

inköp, marknadsföring”, motsvarade 70 % av samtliga enheter. De resterande 19 

yrkeskategorierna blev den fjärde yrkeskategorin under benämningen ”Övriga”. Varje 

yrkeskategori utgjorde en egen variabel som blev en dummyvariabel. 

4.3.2 Analysmetod 

Efter att alla insamlade data sammanställts i datasetet som använts vid insamlingen 

överfördes setet till SPSS för vidare analys. Till en början genomfördes en felsökning av 

datasetet för att se om det förekommit några inmatningsfel. Nästa steg var att genomföra 

analyser samt skapa de tidigare nämnda variablerna. De nya variablerna skapades eftersom 

det var nödvändigt inför varje enskild analys att alla data skulle kunna användas på ett för 

sitt syfte korrekt sätt. 

En frekvenstabell framställdes där andelen platsannonser med sociala kompetenskrav varje 

år presenterades. Andelen platsannonser med sociala kompetenskrav varje säsong, 

oberoende av år, framställdes även de i en frekvenstabell. Efter detta genomfördes två 

logistiska regressionsanalyser med ”Förekomsten av sociala kompetenskrav” som beroende 

variabel, en med ”År” som oberoende variabel och en med ”Säsong”.  

En roterad faktoranalys genomfördes på ett antal specifikt efterfrågade sociala 

kompetenskrav. De sex mest efterfrågade kraven blev utvalda för denna analys eftersom de 

utgjorde totalt 98,12 %. De sociala kompetenskrav som valdes bort var ”Kulturell 

Medvetenhet” samt ”Empati” då dessa endast efterfrågades sju respektive en gång i de 840 

platsannonserna. Laddningsvärdet vid faktoranalysen sattes till 0,45 respektive -0,45. Vid 

faktoranalysen noterades även eigenvalues samt den totala variansen i procent. 

Deskriptiv statistik i form av medelvärde och standardavvikelse för ”De sociala 

kompetenskravens relativa placering” togs fram. En frekvenstabell framställdes där värdena 
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för varje år ställdes i förhållande till varandra. Efter detta gjordes en linjär regressionsanalys 

med ”De sociala kompetenskravens relativa placering” som beroende variabel och ”År” som 

oberoende variabel. 

Slutligen gjordes en multipel regressionsanalys med ”De sociala kompetenskravens relativa 

placering” som beroende variabel. Denna ställdes mot de tre oberoende variablerna: ”År”, 

”Säsong” samt ”Yrkeskategori”. Dummyvariabeln ”Chefer och Verksamhetsledare” användes 

som kontrollvariabel för de andra dummyvariablerna eftersom det var den yrkeskategori 

som hade efterfrågats flest gånger. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

4.4.1 Validitet 

Enligt Djurfeldt m.fl. är validitet undersökningens begreppsmässiga och teoretiska relevans, 

att mäta det man avser att mäta. Vidare menar han att om en studie har en låg validitet så 

präglas den av systematiska fel (Djurfeldt m.fl. 2010, 104ff). För att få en hög validitet utgick 

insamlandet av data utifrån Lindelöws begrepp om social kompetens. Utifrån hennes 

begrepp bestämdes vilka relaterade ord som avsågs stämma in på modellen och denna 

kodning gav en tydlig riktlinje vilket bidrog till konsekvent insamlande av data (bilaga 1.1).  

För att ytterligare undvika systematiska fel samlades alla data in gemensamt av uppsatsens 

författare. Detta bidrog till att när eventuella frågor kring betydelsen av vissa kompetenser 

uppstod kunde dessa omedelbart diskuteras och därmed föras in i datasetet på ett korrekt 

sätt.  

4.4.2 Reliabilitet 

Enligt Djurfeldt m.fl. uppnås hög reliabilitet om frågorna som forskaren ställer är tillförlitliga. 

Detta var en aspekt som togs i åtanke då de insamlade orden var tvungna att klassificeras 

under sin korrekta kategori i social kompetens. Djurfeldt m.fl. menar vidare att om studien 

skall ha hög reliabilitet bör den kunna replikeras (Djurfeldt m.fl 2010, 104ff). Därför 

studerades enbart uppenbart explicita kompetenser som uttrycktes i annonserna då de 

implicita kraven skulle kunna vara svårtolkade och därmed skulle kunna tydas på olika sätt. 

Det största problemet som uppstod vid insamlandet av data var en otydlighet som fanns i 

vissa annonser. Detta löstes genom ett tydligt kodningsschema samt en kontinuerlig 

diskussion under insamlandet vid otydligheter.  
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Datasetet genomsöktes noggrant genom direkt observation av de olika enheterna. Efter 

detta gjordes även ett antal enkla frekvenstabeller för att undersöka om någon variabel 

saknade logik. Vid genomsökningen identifierades ett inmatningsfel i form av en femma i en 

av de binära variablerna. Detta modifierades med hjälp av att den till enheten tillhörande 

platsannonsen återigen undersöktes. Bedömningen blir att studiens resultat inte påverkades 

av bortfall. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Då detta är en studie som bygger på en kvantitativ innehållsanalys av text i form av 

platsannonser är etiska överväganden mindre relevanta. 
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5 Resultat 
Det här kapitlet beskriver studiens resultat. Alla bearbetade data samt de analyser som 

gjorts presenteras nedan med hjälp av tabeller och text.  

5.1 Efterfrågan på sociala kompetenskrav 
Tabell 1 och 2 visar i vilken utsträckning sociala kompetenskrav efterfrågades i samtliga av de 

undersökta platsannonserna. I de platsannonser som analyserades gick sociala 

kompetenskrav att finna i 423 av de totalt 840, motsvarande 50,4%. 

Tabell 1 ställer frekvensen av efterfrågan på sociala kompetenskrav i platsannonser i relation 

till vilket år de inhämtades från. Frekvensen presenteras i det totala antalet platsannonser 

för det specifika året samt vad det motsvarar i procent i förhållande till det totala antalet 

platsannonser inhämtade. Tabellen visar även det totala antalet platsannonser som 

efterfrågat sociala kompetenskrav i förhållande till det totala antalet platsannonser som 

analyserades. En logistisk regressionsanalys genomfördes vilken visade att sambandet 

mellan ”År” och huruvida sociala kompetenskrav efterfrågas eller inte saknade signifikans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 – Hur många sociala kompetenskrav som efterfrågas i platsannonser vid varje 

årstillfälle samt hur stor procentandel av hur många platsannonser som efterfrågade någon 

forma av social kompetens.  

 

År Antal Andel i % 

1989 55 45,8 

1993 65 54,2 

1997 67 55,8 

2001 59 49,2 

2005 70 58,3 

2009 65 54,2 

2013 42 35,0 

   Totalt 423 50,4 
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Tabell 2 ställer antalet platsannonser som efterfrågade sociala kompetenskrav i relation till 

vilken säsong de insamlades ifrån, oberoende av år. Frekvensen presenteras i det totala 

antalet platsannonser med efterfrågan på sociala kompetenskrav vid varje säsong. Den 

presenteras även med hjälp av andelen i procent i förhållande till det totala antalet 

insamlade platsannonser från respektive säsong. Tabellen visar även det totala antalet 

platsannonser som efterfrågat sociala kompetenskrav jämfört med det totala antalet 

platsannonser som analyserades. En logistisk regressionsanalys genomfördes vilken visade 

att sambandet mellan ”Säsong” och huruvida sociala kompetenskrav efterfrågas eller ej inte 

är signifikant. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – Hur stor andel av platsannonserna som efterfrågade sociala kompetenskrav i 

förhållande till säsong. 

5.2 Underliggande faktorer 
Tabell 3 beskriver eigenvalues samt procent av varians i den genomförda faktoranalysen. 

Eigenvalues motsvarar summan av respektive faktors laddningar. De eigenvalues som 

överstiger 1 är intressanta och har därmed inkluderats. Även andelen av variansen hos de 

bakomliggande faktorerna med ett eigenvalue över 1 är presenterade och dessa visar hur 

många procent av variansen varje faktor förklarar. Tillsammans motsvarar de 3 faktorerna 

57,3% av variansen. 

 

 

 

Säsong Antal Andel i % 

Vår 107 51 

Sommar 101 48,1 

Höst 99 47,1 

Vinter 116 55,2 

   Totalt 423 50,4 
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Faktor Total      % av varians 

1 1,350 22,504 

 2 1,053 17,548 

 3 1,037 17,282 

 Tabell 3 – Eigenvalues från faktoranalysen av de sex mest efterfrågade sociala 

kompetenserna. 

Tabell 4 visar resultatet av faktoranalysen, som är roterad. Maximum- respektive minimum-

värde i faktoranalysen motsvarar 1 samt -1. De variabler som har en laddning som överstiger 

0,45 eller understiger -0,45 presenteras. Totalt återfanns tre bakomliggande faktorer vid 

analysen. Faktor 1 visar att Samarbetsförmåga och Kommunikativ efterfrågades tillsammans. 

Faktor 2 visar att Relationsskapande, Övertygande samt Serviceinriktning efterfrågades 

tillsammans. Faktor 3 visade att Lojalitet efterfrågades. 

Sociala kompetenskrav 1 2 3 

Relationsskapande 

  

0,490 

 Samarbetsförmåga 

 

0,792 

  Övertygande 

  

0,729 

 Kommunikativ 

 

0,735 

  Serviceintriktning 

  

0,589 

 Lojalitet         0,841 

Tabell 4 – Den roterade faktoranalysens resultat som visar sambandet mellan de 6 mest 

efterfrågade sociala kompetenserna. 

5.3 Prioriteringen av social kompetens i platsannonser 

Tabell 5 visar medelvärdet samt standardavvikelsen för de sociala kompetenskravens 

relativa placering. Ett högt värde motsvarar en sen placering för det första efterfrågade 

sociala kompetenskravet i förhållande till övriga kompetenskrav och ett lågt värde motsvarar 

en tidig placering. Maximumvärdet var 1 och minimumvärdet var 0,06. 

Sociala kompetenskravens platskvot 

Medelvärde 0,56 

 Standardavvikelse  0,28   

Tabell 5 – Beskrivande statistik för de sociala kompetenskravens platskvot 
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Tabell 6 visar hur förändringen i placeringen av det första sociala kompetenskravet som 

efterfrågats har förändrats för varje år. Frekvensen beskrivs med hjälp av det exakta antalet 

platsannonser som faller under varje kategori: ”Tidig placering”, ”Medel placering” samt 

”Sen placering”. Antalet i procent motsvarar hur många procent som fallit under varje 

kategori i förhållande till alla de annonser som efterfrågat sociala kompetenskrav. Tabellen 

visar även det totala antalet platsannonser under varje kategori i förhållande till varandra. 

En linjär regressionsanalys genomfördes vilket visade att sambandet mellan ”År” och de 

sociala kompetenskravens relativa placering inte var signifikant. 

Placering Tidig   Medel   Sen   

År Antal 
Andel i 

% 
Antal 

Andel i 

% 
Antal 

Andel i 

% 

1989 19 35,2 21 38,9 14 25,9 

1993 21 33,3 19 30,2 23 36,5 

1997 20 29,9 17 25,4 30 44,8 

2001 21 35,6 16 27,1 22 37,3 

2005 25 37,3 23 34,3 19 28,4 

2009 9 12,8 29 44,6 27 41,5 

2013 15 35,7 15 35,7 12 28,6 

       Totalt 130 31,2 140 33,6 147 35,3 

Tabell 6 – I vilken ordning det första sociala kompetenskravet i varje annons efterfrågades i 

förhållande till det totala antalet kompetenser. 

5.4 Multipel regressionsanalys: Kompetenskravens relativa placering 
Tabell 7 visar sambandet mellan de sociala kompetenskravens relativa placering och de 

oberoende variablerna ”År”, ”Säsong” samt ”Yrkeskategori”. Som kontrollvariabel används 

yrkeskategorin ”Chefer och Verksamhetsledare” vilket är den mest förekommande 

yrkeskategorin i de undersökta yrkesgrupperna. Kategorin ”Övriga” motsvarar samtliga av de 

platsannonser som inte faller under någon av de andra yrkeskategorierna. Sambandet 

mellan de sociala kompetenskravens relativa placering och yrkeskategorin ”Försäljning, 

Inköp, Marknadsföring” är negativt på -0,327, med p<0,05. Detta visar att chansen att ett 
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socialt kompetenskrav får en hög placering i förhållande till de andra kompetenskraven ökar 

i en platsannons under denna yrkeskategori. Råeffekten visar på två signifikanta samband. 

Oberoende variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

År 

  

0,004 0,004 0,004 0,004 

Säsong 

  

0,020 

 

0,020 0,003 

Yrkeskategori 

     (ref. grupp chefspositioner) 

    Ekonomi 

  

0,297** 

  

0,216 

Försäljning 

 

-0,415*** 

  

-0,327** 

Övrigt     0,113     0,081 

R²          0,01  0,002            0,058 

Signifikans: *(p<0,05) **(p<0,01) *** (p<0,001) 

Tabell 7 – Multipel regressionsanalys av Kompetenskravens relativa placering i förhållande 

till År, Säsong samt Yrkeskategori. 

5.4.1 Diagnostik 

En mätning gjordes för att testa för multikollinearitet. Toleransvärdet skall minst uppgå till 

0,4 och VIF-värdet skall vara över 1. Samtliga toleransvärden och VIF-värden översteg dessa 

vilket innebär att de oberoende variablerna inte påverkar varandra nämnvärt. 
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6 Avslutande diskussion 

Det här kapitlet börjar med en summering av resultaten för att sedan gå in på en diskussion 

där resultaten relateras till teori och tidigare forskning. Efter detta kommer en diskussion 

föras kring resultaten i relation till studiens metod. Avsnittet fortsätter sedan med en 

beskrivning av de begränsningar som uppkom och avslutas efter det med en presentation av 

de slutsatser som kan dras utifrån resultatet samt implikationer för forskning och praktik. 

6.1 Summering av resultat 

6.1.1 Efterfrågan på sociala kompetenskrav 

I de totalt 840 platsannonser som undersöktes återfanns minst ett socialt kompetenskrav i 

423 platsannonser, motsvarande 50,4%. Fördelningen över det tidsspann som mättes, 25 år 

med fyra års intervall, var relativt jämn. Det fanns skillnader i antal platsannonser som 

efterfrågade social kompetens vid varje år men ett signifikant samband gick inte att finna. 

Det sist undersökta året, 2013, var det år som utmärkte sig gentemot de andra med ett 

värde på 35,0%. Övriga år låg mellan 45,8% – 54,2%. 

Inget signifikant samband gick att finna när efterfrågan på sociala kompetenskrav vid varje 

säsong jämfördes. Mellan 48,1% - 55,2% av platsannonserna efterfrågade social kompetens 

vid varje säsong. 

6.1.2 Underliggande faktorer 

Då en faktoranalys genomfördes återfanns tre underliggande faktorer för de sex mest 

efterfrågade sociala kompetenskraven. Den första underliggande faktorn kopplade ihop 

”Samarbetsförmåga” och ”Kommunikativ”. Den andra underliggande faktorn kopplade ihop 

”Relationsskapande”, ”Övertygande” och ”Serviceinriktning”. Den tredje underliggande 

faktorn bestod av ”Lojalitet”. Totalt stod dessa tre underliggande faktorer för 57,3% av 

variationen av sociala kompetenskrav. 

6.1.3 Prioriteringen av social kompetens i platsannonser 

Medelvärdet för de sociala kompetenskravens relativa placering var 0,56 och 

standardavvikelsen var 0,28. Ett högt värde motsvarade en sen placering och ett lågt värde 

motsvarade en tidig placering. Maximumvärdet var 1 och minimumvärdet var 0. 

Förändringen av de sociala kompetenskravens relativa placering hade inget signifikant 

samband med vilket år platsannonsen publicerades. 
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En multipel regressionsanalys visade på att sambandet mellan de sociala kompetenskravens 

relativa placering och yrkeskategorin ”Försäljare” gick att finna. Detta var ett signifikant 

(p<0,01) negativt samband på -0,327. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Frekvensen av efterfrågan på sociala kompetenskrav 

Platsannonser blir enligt Rafaeli (2006) både ett sätt för individer att se vad som förväntas av 

dem i en arbetssituation samtidigt som de profilerar arbetsgivare. Även Helgessons 

avhandling visar på detta med hjälp av ett resonemang kring hur arbetsgivare medvetet 

anpassar sina platsannonser för att flera människor skall läsa dem, och att trender kring 

annonsering uppstår som en följd (Helgesson 2011). Askehave och Blackman visar i sina 

respektive artiklar att arbetsgivare kan vinkla sina annonser för att få specifika individer att 

söka ett jobb (Askehave 2010; Blackman 2006). Om platsannonser skulle vara en reflektion 

av samhället skulle troligtvis de trender som styr hur företag profilerar sig gentemot 

individer innebära att individualismens nya krav skulle vara representerade i större 

utsträckning. Detta skulle kunna innebära att de sociala kompetenskraven skulle kunna 

ändras i frekvens. Dock återfanns inget signifikant samband mellan efterfrågan på sociala 

kompetenskrav och tid. 

De platsannonser som undersöktes 2013 skiljde sig något från de andra frekvensmässigt 

angående efterfrågan på sociala kompetenskrav. Detta kan bero på att jobb utlyses på 

internet istället för i dagstidningar, något som går i linje med Fountains studie om 

användningen av internet i samband med processen att söka jobb (Fountain 2005). Fler och 

fler platsannonser hänvisade till internet vilket möjliggör ytterligare specificering av 

kompetenskrav. Detta hade varit intressant att jämföra med Giddens teori om att internet 

främjar individualiseringen (Giddens 2006). 

Resultaten i Cleary och Cochies studie kring vilka kompetenser som eftersöks på 

arbetsmarknaden visar att de vanligaste kompetenskraven är effektivitet samt 

självständighet (Cleary och Cochie 2011). Flera studier understryker det faktum att 

initiativförmåga och kreativitet är de mest eftertraktade kompetenserna hos en arbetstagare 

(Ahrnborg 1997; Redman och Matthews 1997). Andra studier visar att det är social 

kompetens som eftersträvas vid en nyanställning. Sodhi och Sons artikel visar att 



31 
 

kommunikativ förmåga och samarbete är önskvärt för arbetsgivare (Sodhi och Son 2010). 

Helgessons presenterar i sin avhandling att arbetsgivare i Sverige efterfrågar 

samarbetsförmåga som en av de viktigaste egenskaperna. Dock menar hon att samarbete 

börjar förekomma i en allt mindre utsträckning (Helgesson 2011). Dessa studier visar på olika 

resultat angående huruvida sociala kompetenskrav är viktigast eller ej. Denna studies 

resultat kan varken bekräfta eller dementera något av de tidigare studiers resultat då 

resultatet inte var signifikant. 

6.2.2 Variation i förekomsten av sociala kompetenskrav 

Faktoranalysen visade att det fanns tre överkategorier som visar vilka sociala kompetenskrav 

som ofta efterfrågas tillsammans. Den första kategorin visar att ”samarbetsförmåga” och 

”kommunikativ förmåga” ofta efterfrågas tillsammans. Detta går i linje med Sodhi och Sons 

artikel där det beskrivs hur kommunikativ förmåga och ett team-tänk är eftertraktat av vissa 

arbetsgivare (Sodi och Son 2010). Även Ahrnborg för en diskussion kring hur arbetsgivare 

sökte efter både kommunikativförmåga och samarbetsförmåga under 90-talet (Ahrnborg 

1997). Den andra kategorin visar att efterfrågan av ”Relationsskapande”, ”Övertygande” och 

”Serviceinriktning” ofta förekom tillsammans i platsannonser. Detta är på ett sätt 

anmärkningsvärt eftersom ingen tidigare forskning har redovisat att dessa kompetenser 

brukar kombineras. 

Den tredje kategorin hade enbart ”Lojalitet” som kompetenskrav. Denna kompetens 

efterfrågas alltså sällan i kombination med de andra sociala kompetenserna. Det går dock 

inte att dra några slutsatser kring den här kategorin eftersom ”Lojalitet” enbart 

efterfrågades i sammanlagt 14 fall och inte benämns i den tidigare forskning eller 

teoribildning. Dock är det intressant att utreda kompetenskravet ”Lojalitet” för sig. Elliot och 

Lemert anser att den nya individualismen präglas av att människor förväntas vara flexibla 

samtidigt som de skall ha kontroll över sitt emotionella liv. (Elliot och Lemert 2009). Individer 

förväntas vara självständiga i dagens arbetsliv. Det skulle kunna vara så att en självständig 

individ inte förväntas vara lojal, eller vice versa, men eftersom efterfrågan på sociala 

kompetenskrav inte korrelerade med tid går det inte att dra några slutsatser. Att lojal bara 

efterfrågades 14 gånger i 840 platsannonser över en tidsperiod på 25 år ger dock 

indikationer på att detta skulle kunna vara fallet.  
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6.2.3 Sociala kompetenskrav i förhållande till andra kompetenskrav 

I enlighet med studiens resultat går det inte att dra några slutsatser kring om 

kompetenskravens relativa placering har förändrats inom det tidsintervall som undersöktes 

då resultatet inte var signifikant med variabeln ”år”. Medelvärdet och standardavvikelsen för 

de sociala kompetenskravens relativa placering visar dock att vikten av sociala 

kompetenskrav har varit jämn över tidsperioden. Allvin menar att de sociala 

kompetenskraven i dagens arbetsliv ser annorlunda ut (Allvin m.fl. 2006). Med andra ord 

skulle en förändring av formuleringar och specifika ord kunna vara möjlig även om 

prioriteringen av kraven inte har förändrats. Även Rafaeli konstaterar att kompetenskrav 

utformas på mer specifika sätt idag (Rafaeli 2006).  

Bauman menar att kortsiktiga och flyktiga kontakter blir mer givande för individer i och med 

den nya individualiseringen (Bauman 2002). Detta är något som troligtvis inte speglas i 

platsannonser eller arbetslivet. Några slutsatser kan dock inte dras angående huruvida 

individualismen påverkar arbetslivet. Sennetts teori säger att den nya flexibla politiska 

ekonomin ställer krav på flexibla arbetsteam (Sennett 1999). Det är svårt att spekulera i 

huruvida kraven på flexibilitet har ökat eller minskat, men om så är fallet går det inte att 

konstatera huruvida det har påverkat om sociala kompetenskrav ställs eller inte. 

Det signifikanta samband som gick att finna i studiens analyser var det mellan yrkeskategorin 

”Försäljning, Inköp, Marknadsföring” och ”De sociala kompetenskravens relativa placering”. 

Resultaten visar att sociala kompetenskrav, om de efterfrågades, hade en högre placering i 

förhållande till det totala antalet kompetenskrav i över hälften av fallen. Att arbetsgivare 

tycker att sociala kompetenskrav för denna yrkeskategori är viktiga skulle kunna bero på att 

den på något sätt har social kompetens som en förutsättning. Om trender kring vilka 

kompetenser som är viktiga påverkar arbetsmarknaden så kan det vara så att vissa yrken har 

sina grundförutsättningar som behöver uppfyllas innan den ideala arbetaren definieras. 

6.2.4 Globaliseringens och den nya individualismens påverkan på arbetslivet 

Giddens och Castells konstaterar att globaliseringen inte bara uttrycker sig på en samhällelig 

nivå, utan även i den privata sfären samt arbetslivet (Castells 2000; Giddens 2006). Sennetts 

resonemang i kombination med Baumans skulle kunna komplettera detta eftersom de 

menar på att flexibilitet krävs av individer på grund av globaliseringen (Bauman 2002; 

Sennett 1999). Dagens arbetsliv skulle med andra ord också kunna ställa krav på flexibilitet. 
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Detta innebär dock nödvändigtvis inte att social kompetens har blivit mindre eftertraktat. 

Studiens resultat visar på att det inte finns något samband mellan efterfrågan på sociala 

kompetenskrav och tid. Att förändringen av sociala kompetenskraven på 25 år inte kan 

fastställas skulle kunna tala för att globaliseringen, och de krav på flexibilitet hos individer 

som kan ha uppkommit, inte har påverkat dem, i varje fall inte ännu. 

Att sociala kompetenskrav skulle se annorlunda ut i dagens arbetsliv är något som diskuteras 

av både Allvin och Sennett (Allvin m.fl. 2006; Sennett 1999). Ett antagande man kan göra är 

att de sociala kompetenskraven, som Allvin hävdar, snarare har förändrats i uttryck än i 

frekvens (Allvin m.fl. 2006). Detta går i linje med Härenstam och Beijerrots tankar om att 

sociala relationer fortfarande är av stor vikt i arbetslivet, något som även understryks av 

Lindelöw (Härenstam och Beijerot 2010; Lindelöw 2008). Det skulle alltså kunna vara så att 

globaliseringen och individualismen därmed snarare påverkar utformningen av de sociala 

kompetenskravens definitioner snarare än efterfrågan på dem. 

6.3 Begränsningar 

Den metod som valdes för genomförandet av den här studien har sina begränsningar. För 

det första kan man med en kvantitativ innehållsanalys endast räkna nyckelord. Detta innebär 

att de implicita krav på social kompetens som kan ha funnits i platsannonserna inte 

analyserades. För det andra fick platsannonser vara representativa för de krav som 

arbetsgivare ställde på arbetssökande. Med tanke på detta skulle troligtvis studien gynnas av 

att kompletteras med intervjuer för att få arbetsgivares subjektiva uppfattning. Ytterligare 

en begränsning var att data enbart samlades in från dagstidningar. Resultatet av dessa 

insamlade data visar att det år 2013 fanns en kraftig nedgång av efterfrågan på social 

kompetens. Detta kan bero på att det blev allt vanligare under de sista åren att respektive 

företag enbart hade en kort arbetsförklaring för att sedan hänvisa till sina hemsidor. Om 

studien hade kombinerat data från dagstidningar och internet hade resultatet möjligtvis sett 

annorlunda ut. 

Ännu en möjlig begränsning var att insamlingen enbart skedde från en dagstidning, Dagens 

Nyheter. Det skulle möjligtvis kunna påverka resultatet om tidningen skulle haft en eller flera 

specifika inriktningar på vilka yrken som publicerades. Detta tros inte vara fallet då det är en 

av Sveriges mest lästa dagstidningar vilka involverar läsare från alla yrkeskategorier. Även de 
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insamlade data visar att tidningen inte hade någon specifik inriktning, trots att vissa 

yrkeskategorier fanns representerade i större utsträckning än andra.  

Att använda sig av ett systematiskt slumpmässigt urval och enbart ta de orubricerade 

platsannonser som stod först i varje tidning kan ha påverkat resultatet. Då det skulle kunna 

vara dyrare att publicera tidigt i tidningen skulle det i så fall ha påverkat vilka annonser som 

publicerades där. Resultatet visar att annonser som efterfrågar chefer, säljare samt 

administrativa yrkesgrupper var de som i störst grad efterfrågades vilket kan ha berott på 

just urvalsmetoden. Ett alternativ hade kunnat vara att ta en annons från början, en från 

mitten samt en från slutet av tidningen. 

Ännu en faktor som kan ha påverkat till att vissa yrkeskategorier blev underrepresenterade i 

studien är att insamlingen av data enbart skedde från orubricerade platsannonser. 

Orubricerade platsannonser bestod till stor del av platsannonser som efterfrågade någon 

eftergymnasial utbildning. Detta har medfört att de icke högavlönade yrkena uteslöts från 

studien. En stor grupp arbetssökande uteslöts med andra ord vid insamlandet av data. Ett 

alternativ hade kunnat vara att kombinera rubricerade med orubricerade platsannonser så 

datamaterialet hade varit representativt för alla yrken som publicerar platsannonser. 

Lindelöws kompetensmodell ledde till ytterligare begränsningar eftersom vissa av de 

kategorier av social kompetens som hon presenterar nästan inte gick att återfinna i 

platsannonserna. 

6.4 Slutsatser 

Utifrån studiens resultat går det inte att dra några slutsatser kring huruvida det finns en 

förändring av sociala kompetenskrav eller ej under perioden 1989-2013 då de samband som 

återfanns inte var signifikant.  

De sociala kompetenskravens varians kan tyda på att det finns vissa sociala kompetenskrav 

som brukar efterfrågas i kombination med varandra annonserna, i form av två grupper. De 

första två sociala kompetenskraven som ofta efterfrågades gemensamt var 

”Samarbetsförmåga” och ”Kommunikativ”. Det andra resultatet som data visade var att 

”Relationsskapande”, ”Övertygande” och ”Serviceinriktad” ofta förekom gemensamt. Att 

”Samarbetsförmåga” och ”Kommunikativ” ofta efterfrågas gemensamt är något som även 

fastställs i den tidigare forskningen.  
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Sociala kompetenskrav har under de 25 år som studerats varit ungefär lika viktigt i 

förhållande till andra kompetenskrav om man ser till medelvärdet av ”De sociala 

kompetenskravens relativa placering”. Dock kan ingen slutsats dras med tanke på att inget 

signifikant samband gick att finna mellan de sociala kompetenskravens relativa kvot och tid. 

Resultaten kan varken styrka eller falsifiera den bild av vad som eftertraktas i arbetslivet som 

presenteras i den tidigare forskningen eller i studiens teoretiska ram.  

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Förändringen av hur kompetenskrav i platsannonser ändrats över tid är något som tidigare 

inte har undersökts i större grad. Det finns möjligheter att studera fler olika typer av 

kompetenskrav, både genom kvantitativ innehållsanalys men även med hjälp av andra 

metoder så som diskursanalys. För att se en förändring kan det vara nödvändigt att göra en 

studie likt denna över en större tidsperiod. 

Att undersöka hur sociala kompetenskrav har sett ut inom specifika yrkeskategorier är något 

som den här studien lade en grund för. Att endast samla in data från platsannonser som 

utlyser tjänsten ”Säljare” skulle kunna vara en intressant fortsättning på studien.  

Denna studie kan kompletteras genom att en mätning genomförs som undersöker de nya 

kompetenskrav som globaliseringen föranlett hos arbetstagare. Det kan bli intressant att 

jämföra hur frekvensen av krav på exempelvis flexibilitet har förändrats för att sedan koppla 

detta till de resonemang som förs i denna studie kring vad social kompetens betyder idag. 

Med tanke på den ökade användningen av internet för platsannonsering bör detta 

inkluderas i framtida studier.  

 

 

 

 

 

 



36 
 

7 Källförteckning 

7.1 Tryckta källor 
Ahrnborg Swenson, S. (1997). Rekrytering i fokus: konsten att välja nya medarbetare.  

Stockholm: Svenska förlag. 

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg (2006) Gränslöst arbete: socialpsykologiska 

perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber AB 

 

Arvidson, Peter, Rosengren, Karl-Erik (2002). Sociologisk Metodik. 5 Uppl. Malmö: Liber.  

 

Askhave, Inger (2010) Communicating leadership: A discourse analytical perspective on the 

job advertisement.  (09/05/2014) Published by: Journal of business 

communication.Tillgänglig: 

http://job.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/47/3/313.full.pdf+html  

Baumann Z (2002) Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos AB 

 

Blackman A (2006) Graduating Students' Responses to Recruitment Advertisements. 

(06/04/2014). Published by: SAGE. Tillgänglig: 

http://job.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/43/4/367.full.pdf+html  

 

Castells M (2000) Nätverkssamhällets framväxt. 2 uppl. Göteborg: Daidalos AB 

 

Cleary J, Cochie M (2011) Core skills set remains same in newspaper job ads. (09/05/2014). 

Published by: Newspaper research journal, Vol. 32, No. 4.  

Tillgänglig: 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=52a3d112-2812-

43b8-a849-756401edef53%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4112  

 

Deanne (2007) Recruiting leaders: an analysis of leadership advertisements. (07/04/2014). 

Published by: Human Resource Management Journal. Tillgänglig: 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1748-8583.2007.00021.x/pdf  

 

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola (2010) Statistisk Verktygslåda – 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2 Uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

http://job.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/47/3/313.full.pdf+html
http://job.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/43/4/367.full.pdf+html
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=52a3d112-2812-43b8-a849-756401edef53%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=52a3d112-2812-43b8-a849-756401edef53%40sessionmgr4002&vid=2&hid=4112
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.1748-8583.2007.00021.x/pdf


37 
 

Elliot A, Lemert C (2009) The new individualism: The emotional costs of globalization. 

Revised edition. Oxon: Routledge 

 

Fountain, Christine (2005) Finding a Job in the Internet Age. (05/04/2014). Published by: 

Social Forces. Tillgänglig: 

http://muse.jhu.edu.ezproxy.its.uu.se/journals/social_forces/v083/83.3fountain.pdf 

 

Giddens A (2006) Sociologi. 4:4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Helgesson, Karin (2011) Platsannonser i tiden: Den orubricerade platsannonsen 1955-2005. 

Göteborg: Intellecta infolog 

 

Härenstam A, Bejerot E (2010). Sociala relationer i arbetslivet. Malmö: Gleerup utbildning 

AB. 

 

Lindelöw, Malin (2008). Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Rafaeli, Annat (1998) Employment Ads: A Configurational Research Agenda. (07/04/2014). 

Published by: SAGE. Tillgänglig: http://jmi.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/7/4/342  

 

Rafaeli, Anat (2006) Sense-Making of Employment: On Whether and Why People Read 

Employment Advertising. (16/02/2014). Published by: Wiley. Tillgänglig: 

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/4093896.pdf?acceptTC=true&acceptT

C=true&jpdConfirm=true 

 

Redman och Matthews (1997) What do recruiters want in a public sector manager? 

(07/04/2014). Published by: Public personnel Management. Tillgänglig: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail?sid=bb1862d3-e7aa-47af-95c9-

df8c2747ef42%40sessionmgr111&vid=1&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=

ehh&AN=9707093595  

 

Reeve Charles L, Schultz Lisa (2004) Job-seeker reaction to selection process information in 

Job ads. (09/05/2014). Published by: International journal of selection and assessment.  

http://muse.jhu.edu.ezproxy.its.uu.se/journals/social_forces/v083/83.3fountain.pdf
http://jmi.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/content/7/4/342
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/4093896.pdf?acceptTC=true&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/4093896.pdf?acceptTC=true&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail?sid=bb1862d3-e7aa-47af-95c9-df8c2747ef42%40sessionmgr111&vid=1&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=ehh&AN=9707093595
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail?sid=bb1862d3-e7aa-47af-95c9-df8c2747ef42%40sessionmgr111&vid=1&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=ehh&AN=9707093595
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail?sid=bb1862d3-e7aa-47af-95c9-df8c2747ef42%40sessionmgr111&vid=1&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=ehh&AN=9707093595


38 
 

Tillgänglig: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.0965-

075X.2004.00289.x/pdf 

 

Sennet R (1999) The corrosion of character: the personal consequences of work in the new 

capitalism. New York: W. W Norton & Company inc.   

 

Sodhi, MS, Son, B-G (2010) Content analysis of OR job advertisements to infer required skills. 

(07/04/2014). Published by: Palgrave Macmillan Journals. Tillgänglig: 

http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/40802252.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=t

rue  

 

Taborsky, Barbara, Oliviera, Rui F (2012) Social competence: an evolutionary approach. 

(07/04/2014). Tillgänglig: 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0169534712002376 

 

7.2 Elektroniska källor 

 

Arbetsförmedlingen (2014) Lediga jobb – yrkeskategorier. Hämtad måndag den 14 april 

2014.Tillgänglig: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-

123388378%2FStandard%2FSokViaYrke%2FSokViaYrke.aspx&sv.url=12.237ec53d11d47b612d780001

71 

 

Dagens Nyheter (2014) Om oss. Hämtad den 8 maj 2014.Tillgänglig: http://info.dn.se/info/om-

oss/korta-fakta/ 

 

Insitutet för Samhälle Opinion och Medier (2012) Svenska trender 1986-2011. Hämtad den 1 

april 2014. 

Tillgänglig: http://www.som.gu.se/digitalAssets/1384/1384743_svenska-trender-1986-2011.pdf 

sidan 52 

 

Vetenskapliga rådet (2002) Forskningsetiska principer. Hämtad den 13 april 2014. 

Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.0965-075X.2004.00289.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1111/j.0965-075X.2004.00289.x/pdf
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/40802252.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdfplus/40802252.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0169534712002376
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-123388378%2FStandard%2FSokViaYrke%2FSokViaYrke.aspx&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-123388378%2FStandard%2FSokViaYrke%2FSokViaYrke.aspx&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html?url=-123388378%2FStandard%2FSokViaYrke%2FSokViaYrke.aspx&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171
http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/
http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1384/1384743_svenska-trender-1986-2011.pdf%20sidan%2052
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1384/1384743_svenska-trender-1986-2011.pdf%20sidan%2052
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


39 
 

8 Bilagor 

Bilaga 1.1 

Kodningsschema 

Sociala färdigheter 

1. Sammarbetsförmåga 

1. Arbeta bra med andra 
2. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt 
3. Löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Ordexempel: Samarbete, Lyhörd, Konfliktlösande, Grupptänk, arbeta i grupp, Teamkänsla, 
Lagspelare 

2. Relationsskapande 

1. Utåtriktad och social 
2. Skapa kontakter och underhåller relationer 

Ord exempel: Utåtriktad, Kontaktskapande, extrovert, Social kompetens, Social, Öppen 

3. Empatisk förmåga 

1. Kunna sätta sig in i annans perspektiv eller situation utan att ta över personens 
känslor 

Ordexempel: Empatisk, Förstående 

4. Kommunikativ 

1. Tala klart, välformulerad och engagerad i samtal 
2. Lyssna och vara mottaglig för motparten och anpassa sig till situationen 

Ordexempel: Lyssna, Kommunikation, Mottaglig, Uttrycker sig väl i tal, Tala inför grupp 

5. Lojal 

1. Uttrycker sig positivt till sitt arbete/verksamheten/organisationen 
2. Handlar i enhet med fattade beslut/mål/policy/riktlinjer m.m. 
3. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhang eller direkt med berörd partner eller 

överordnad 

Ordexempel: Lojal, plikttrogen, (genuint) intresse 

6. Serviceinriktad 
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1. Är lugn 
2. Tillmötesgående 
3. tillmötesgående i sitt bemötande 
4. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. 
5. Anstränger sig för att leverera lösningar. 

Ordexempel: Lugn, tillmötesgående, Hjälpande, Anstränger, Service, Kundfokus, Vårdar 
befintliga kunder, Kundengagemang, Kundbemötande 

7. Övertygande 

1. Är duktig på att påverka och övertyga. 
2. Får andra att ändra åsikt eller beteende 

Ordexempel: Säljande, Övertygande, God förhandlare, Erfarenhet av försäljning 

8. Kulturell medvetenhet 

1. Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar 
en själv och andra 

2. Ha förmåga att ta med detta i beräkningar när beslut fattas. 

Ordexempel: (Samma/delar) värderingar, Öppensinnad (open-minded), God förståelse för 
andra kulturer 
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Bilaga 1.2 

1. Administration, ekonomi, juridik 

Exempel: Advokat, ekonom, administratör 

2. Bygg och anläggning 

Exempel: Målare, Kranförare, Bygginjengörer 

3. Chefer och verksamhetsledare 

Exempel: Chef, Ledare, VD 

4. Data/IT 

Exempel: Systemvetare, IT-tekniker, Programerare 

5. Försäljning, inköp, marknadsföring 

Exempel: Säljare, Inköpare, Marknadsförare 

6. Hantverksyrken 

Exempel: Bagare, Smed, Musikinstrumentmakare 

7. Hotell, restaurang, storhushåll 

Exempel: Servitör, Hotellreceptionist, Kock 

8. Hälso- och sjukvård 

Exempel: Läkare, Sjuksköterska, Hemtjänst 

9. Industriell tillverkning 

Exempel: Maskinoperatör, Arbetsledare, Montör (tex. Elektronik) 

10. Installation, drift, underhåll 

Exempel: Fastighetsskötare, Elektriker, Vaktmästare 

11. Kropps- och skönhetsvård 

Exempel: Fotterapeut, Frisör, Massör 
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12. Kultur, media, design 

Exempel: Journalist, Redaktör, Bibliotikarie 

13. Militärt arbete 

Exempel: Soldater, Officerare 

14. Naturbruk 

Exempel: Trädgårdsmästare, Bonde, Skogsarbetare 

15. Naturvetenskapligt arbete 

Exempel: Biomedicinsk analytiker, Apotekare, Kemist 

16. Pedagogiskt arbete 

Exempel: Lärare, Fritidspedagog, Instruktörer 

17. Sanering och renhållning 

Exempel: Skorstensfejare, Städare, Renhållning, Bilrekonditionerare 

18. Socialt arbete 

Exempel: Socionom, Präst, Personlig assistent 

19. Säkerhetsarbete 

Exempel: Polis, Brandman, SOS-operatör 

20. Tekniskt arbete 

Exempel: Arkitekt, Civilingenjörer, Flygtekniker 

21. Transport 

Exempel: Bangårdspersonal, Lastbilschaufför, Matroser och jungmän 

22. Oidentifierad yrkeskategori 

Exempel: Något som efter omfattande diskussioner och eftersökningar inte går att definiera 
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