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Sammandrag 
Platsannonser är en textgenre som tillhör bruksprosatexter. De senaste 15 åren har platsannonsens 

huvudsakliga publiceringsmedium skiftat från tryckta tidningar till internet. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka om skiftet av publiceringsmedium har påverkat platsannonsens 

utformning. Materialet utgörs av 20 platsannonser från hösten 2015 vilka nedladdades från 

Arbetsförmedlingens databas och tjänst Platsbanken. En övergripande genreanalys genomfördes 

genom att platsannonsernas innehållsstruktur, layout och stil undersöktes. Resultatet jämfördes 

sedan med en tidigare studie av platsannonser i papperstidningsformat för att kunna urskilja 

förändringsmönster i fråga om utformningen. Resultatet visade att skiftet av publiceringsmedium 

påverkat platsannonsens layout, innehållsstruktur och stil. Slutsatsen är att bara layoutens 

utformning har påverkats av skiftet av publiceringsmedium. Förändringarna i innehållsstrukturen 

och stilen kan istället tillskrivas allmänna språkförändringar i svenskan.    

Nyckelord: platsannons, internet, genreanalys, innehållstruktur, layout, stil 
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1 Inledning 
Platsannonser är vanligt förekommande brukstexter som de flesta arbetssökande svenskar 

kommer i kontakt med men även andra människor utan avsikt att söka arbete läser platsannonser 

för att bilda sig en uppfattning om arbetsmarknaden (Helgesson 2011:22). Platsannonser är även 

intressanta på så sätt att även om det finns konventioner för hur de ska skrivas och utformas tycks 

de konventionerna inte vara lika vedertagna som hos andra genrer såsom vetenskapliga texter 

eller debattartiklar.  

Det har forskats relativt lite om platsannonser, åtminstone ur ett språkvetenskapligt perspektiv. 

Det mesta av den forskningen som ändå finns har utförts på platsannonser publicerade i 

papperstidningar, som tidigare var det huvudsakliga mediet för publiceringen av platsannonser, 

men idag är det internet som är det dominerande mediet. Det vore därför intressant att undersöka 

om detta skifte av medium har förändrat platsannonsens innehåll, utformning och stil. Internet 

som medium ger nya möjligheter och har inte samma förutsättningar som en tidning har. Behovet 

att spara utrymme av ekonomiska skäl är till exempel inte lika stort. Att publicera en annons i en 

tidning kostar pengar men till exempel i Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida är sådan 

publicering gratis.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom genreanalys undersöka platsannonser publicerade på 

internet och huruvida skiftet från tryckta tidningar till internet som huvudsakligt 

publiceringsmedium har påverkat platsannonsens utformning, samt att se om platsannonser 

publicerade på internet har fortsatt samma utvecklingsväg som annonser publicerade i tidningar 

har eller om de har utvecklats i en annan riktning. För att uppnå detta undersöker jag 

platsannonsens innehållstruktur, layout och stil. Resultaten jämförs sedan med de resultat Karin 

Helgesson (2011) presenterade i sin undersökning av platsannonser huvudsakligen publicerade i 

papperstidningsformat för att identifiera eventuella likheter eller olikheter.  

1.2 Frågeställning 

Har skiftet från tidning till internet som publiceringsmedium påverkat platsannonsens 

utformning?  
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2 Bakgrund 

2.1 Begreppet genre 

Genre är ett vida diskuterat begrepp bland forskare och det finns mängder av olika definitioner 

om vad det egentligen innebär, inte bara inom språkvetenskapen utan även inom andra 

forskningsgrenar (Ledin 1996:7). Ledin (1996) beskriver dessa olika genrebegrepp översiktligt 

som ett led i att förankra begreppet i projektet Svensk sakprosa. Han finner det svårt att göra en 

enkel summering av begreppet eftersom det är så mångfasetterat men avgränsar det trots detta till 

dessa fyra punkter:  

1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor samhandlar 

genom texter. 

Med detta menar Ledin de sociala processer där samhandlandet genom texter är viktigt, 

exempelvis i rekrytering där platsannonser är centrala. Genom att knyta en genre till en social 

process ringar den även in en texts tid och rum. En platsannons är enbart giltig en viss tid tills det 

att tjänsten har blivit tillsatt och den förekommer i tidningar eller på internet (1996:29–30). 

2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen 

Ledin uppger att genrer definieras av externa kännetecken, det vill säga av yttre påverkan av en 

social process. En genres mål och syfte bör därför vara det avgörande kännetecknet när genrer 

ska definieras och inte interna språkdrag som kan variera över tid, vilket i platsannonsens fall är 

att rekrytera. Genre är sammanhängande med textutformning enligt Ledin genom att varierande 

textmönster och diskurs sammankopplas med genren. Genretexter liknar inte varandra fullt utan 

de delar vissa egenskaper som är karakteriserande för genren (1996:30–31). 

3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad. 

Genrer förekommer i samhället och nyttjas i kommunikation av språkbrukarna och ges 

genrebeteckningar som ofta beskriver både produkten och processen. Ledin ger reportage som 

exempel, den beteckningen kan beskriva både en text och ett arbetssätt. Valet av genrebeteckning 

styrs således av vilken social process en person vill lyfta fram (1996:31–32).   
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4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över tid. (Ledin 

1996: 29–34) 

Med detta menar Ledin att en genre uppstår därför att det finns ett behov av den i en given 

situation. Situationen och den sociala strukturen kan förändras vilket ger upphov till nya 

kommunikationssätt som leder till nya konventioner som kan krocka med de gamla och leda till 

att de sammanfogas. Genren förändras med andra ord när den sociala situationen förändras.

 Denna utgångspunkt av genre är den som kommer att användas i denna uppsats.  

2.2 Platsannons 

Platsannonser är en typ av brukstexter som förekommer inom verksamheten rekrytering, vilket 

enligt Nationalencyklopedin innebär ”anskaffning av personal och alla de åtgärder som 

förknippas med tillsättandet av en ledig befattning” (Nationalencyklopedin, rekrytering). Syftet 

med annonsen är alltså att förmedla en ledig tjänst till en presumtiv sökande. Ordet platsannons 

finns belagt sedan 1935 och definieras som ”annons om ledig(a) l. sökt(a) plats(er)” (SAOB). 

Dock har platsannonser förekommit under längre tid än så. I en intervju av Eva Jansson uppger 

den intervjuade att Dagens Nyheter har haft annonsering i 125 år (1998:20). Trots dessa belägg 

för att platsannonser har förekommit under lång tid är det svårt att hitta någon information om 

vad en platsannons faktiskt är. Det finns mängder av guider i hur en platsannons bör skrivas och 

vad den bör innehålla för att bli så framgångsrik som möjligt men själva definitionen av en 

platsannons utelämnas ofta. Den mänskliga marknaden. Tio frågor och tusen svar om 

platsannonsering skriven av Eva Jansson (1998) är ett exempel på en sådan guide.    

 Enligt de råd som Jansson (1998) har sammanställt bör en platsannons språk vara rakt, ärligt 

och ha personliga inslag. Det är också viktigt att vara tydlig med vem det är som har skrivit 

annonsen och vem det är som annonserar (1998:23–24). Platsannonsen ska också innehålla en 

beskrivning av jobbet som till exempel arbetsuppgifter, en beskrivning av den som söks 

exempelvis personliga egenskaper och en beskrivning av företaget som till exempel placeringsort. 

Den ska också innehålla information om ansökningsförfarandet, till exempel sista ansökningsdag 

och information om avsändaren eller annonsören som till exempel besöksadress (1998:17).  
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2.3 Platsbanken 

Platsbanken är en kostnadsfri söktjänst och databas för platsannonser som drivs av 

Arbetsförmedlingen och finns tillgänglig på http://www.arbetsformedlingen.se/. Söktjänsten 

lanserades 1995 när Arbetsförmedlingen startade sin webbsida. Sedan oktober 2011 finns den 

även tillgänglig som applikationsprogramvara på till exempel mobiltelefoner 

(Arbetsförmedlingen. Om oss). Sökningar kan antingen göras med fritext eller genom olika 

avgränsningar, så kallade filter, vilket innebär att den sökande kan filtrera resultaten genom att 

söka på ett yrkesområde, yrkesgrupp eller ett specifikt yrke. Det är även möjligt att söka arbeten 

genom geografiska filter, antingen utomlands eller inom Sverige på läns- och kommunnivå. Även 

för annonsörer är användandet av tjänsten kostnadsfritt. Annonsörerna har möjlighet att genom 

kontoregistrering skapa annonser och lägga upp på Platsbanken eller direkt föra över annonser 

från interna registreringssystem. En annan möjlighet är att via e-post skicka annonsinformation 

till en arbetsförmedling som lägger upp annonsen åt annonsören. För att kunna publicera 

annonserna måste annonsörerna förhålla sig till vissa villkor rörande till exempel vilka typer av 

lediga platser som får och inte får utannonseras eller när köns- och åldersangivelser får 

förekomma. Annonserna måste innehålla följande information för att få publiceras: 

arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer, arbetsplatsens placering, arbetsuppgifter och 

kompetenskrav, löneformer och övriga förmåner, arbetets varaktighet, antal lediga platser, 

arbetstider, tillträdesdag och ansöknings- eller publiceringstid, vilket till viss del styr annonsernas 

innehåll. Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att inte publicera eller ta bort annonser som 

inte stämmer överens med de villkor eller policyer som fastställts (Arbetsförmedlingen. För 

arbetsgivaren. Annonsera). 

3 Tidigare forskning 

3.1 Platsannonser 

Språkvetenskaplig forskning om platsannonser har varit en ovanlig företeelse, speciellt rörande 

sådana annonser som publicerats på internet, men det har förekommit undersökningar av 

annonser publicerade i papperstidningar. Gunnel Källgren (1979) genomförde en textlingvistisk 

studie av platsannonser publicerade i DN med syfte att skapa en teoretisk modell för innehåll i 
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text (1979:107). Hon frågade sig hur en platsannons kunde fungera bra kommunikativt trots 

avsaknaden av formella textmarkörer, det vill säga formord, som borde göra annonserna 

osammanhängande. Det hon fann var att platsannonserna hölls samman av sitt innehåll på en 

semantisk-pragmatisk nivå (Källgren 1979:123), vilket gjorde att formella textmarkörer inte 

behövdes för att skapa samband. Det vill säga att de hölls samman i sin innehållsstruktur av 

innehållskomponenter (1979:110–112). Denna term för att beskriva en texts innehållsliga 

uppbyggnadsdelar används även av Helgesson och i denna undersökning.        

 I boken Vägar genom texten (1997) analyserar Hellspong och Ledin en platsannons innehåll  

och de menar att olika delar i texten får olika funktioner beroende på vad de beskriver. 

Författarna kallar dessa funktioner för drag, vilket är en annan term för innehållskomponenter, 

och i platsannonsen identifierar de fem olika drag, utlysning av tjänsten, beskrivning av 

arbetsuppgifter, krav på sökanden, ansökningsförfarande och presentation av arbetsgivaren. De 

menar att dessa drag är återkommande i flera annonser men att ordningsföljden kan variera, dock 

bör ansökningsförfarandet placeras sist hävdar de för att det är så specifikt och blir först relevant 

för läsaren när den ser sig som en sökande (1997:97–98).             

 Henrik Rahm (2005) genomförde en undersökning om innehållskomponenter i platsannonser 

som publicerats i svenska dagstidningar, vilka han kallade genredrag i enlighet med Hellspong & 

Ledins definition. De genredrag han identifierade var rubricering, den lediga tjänsten och 

arbetsplatsen/arbetsgivaren, presentation av arbetsgivarens verksamhet, beskrivning av tjänsten, 

målet för verksamheten, objektiva kvalifikationer, subjektiva kvalifikationer, villkor för tjänsten, 

närmare upplysningar, hur ansökan görs, behandling av ansökan och avsändare.  Hans syfte var 

att skildra och jämföra dessa genredrag samt även se hur de utvecklades över tid. Således valde 

han att undersöka platsannonser från tre slumpmässigt utvalda år, 1945, 1970 och 1995 

(2005:263). Rahm undersökte sedan tre annonser från den offentliga sektorn och tre från den 

privata sektorn närmare, vilka var hämtade från varje undersökningsår och jämförde även dem. 

Han fann bland annat att den offentliga sektorn var mer konservativ i introducerandet och 

användandet av vissa genredrag men att skillnaderna mellan offentlig och privat sektor suddades 

ut. Presentation av arbetsgivarens verksamhet förekom till exempel inte alls under 1945 utan dök 

upp i platsannonser från den privata sektorn först 1970. 1995 blev detta genredrag vanligt 

förekommande i den offentliga sektorn.  
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3.2 Helgesson  

Karin Helgesson undersökte i sin avhandling den orubricerade platsannonsen utveckling 1955–

2005 (2011). En orubricerad annons är enligt Helgesson en platsannons som inte står samlad 

under en rubrik baserad på yrkesområden tillsammans med andra platsannonser. Den är istället 

självförklarande gällande vilken typ av tjänst som utlyses. Syftet med hennes avhandling var 

undersöka förändringsmönster över tid inom genren och se ifall dessa förändringar återspeglade 

eventuella förändringar i samhället (Helgesson 2011:2). Materialet utgjordes av 2745 

orubricerade annonser publicerade i DN under en vår- eller höstvecka  åren 1955, 1965, 1975, 

1985, 1995, 2000, 2005 och internetannonser från 2005. En korpus innehållande 20 annonser från 

varje undersökningsår skapades dessutom för att kunna undersöka layout och stil djupare 

(2011:51–54).                         

 Helgesson undersökte genrens innehållstruktur, layout och stil under perioden 1955–2005 för 

att utröna om det gick att se några förändringsmönster.  Vidare undersökte hon även hur den 

ideale sökande och arbetsgivaren byggdes upp genom att genomföra en diskursanalys för att 

utläsa eventuella samhällsförändringar (Helgesson 2011:3).           

 Helgesson fann att olika konventioner utvecklades för vad en platsannons bör innehålla under 

den undersökta perioden och vilka innehållskomponenter som är nödvändiga i en platsannons för 

att den ska uppnå sitt syfte. Dessa konventioner började fastställas under 1970-talet och var 

relativt bestående fram till 2000-talet då så kallade hänvisningsannonser började förekomma. Det 

vill säga annonser som utan att innehålla någon utförlig information hänvisade till en annons som 

fanns publicerad på internet (2011:86–90).                  

 Med utgångspunkt ur det som Josephson kallar visualisering i svenskan (2013: 82) undersökte 

Helgesson genrens layout genom åren och fann att det utvecklades konventioner samt att dessa 

förändrades över tid för hur layouten skulle konstrueras (2011:91–92). De konventioner som 

uppstod var till exempel användandet av logotyp och placeringen av denna i annonsens vänstra 

hörn samt användandet av bilder. En annan konvention som uppstod var att avgränsa och 

framhäva information med hjälp av faktarutor, styckeindelning, underrubriker och uppdelning av 

annonsen i olika spalter (2011:113–118). Dessa konventioner nådde sin kulmen under år 2000. 

År 2005 var något av en brytpunkt i fråga om denna utveckling på grund av att många av 

annonserna hänvisar till en annan annons och saknar därför en traditionell layout-uppbyggnad. 

Layoutens syfte var enligt Helgesson främst att framhäva och avgränsa information i annonserna 



11 
 

som till exempel innehållskomponenterna (2011:122). Helgesson fann även att layouten var 

viktig för att kunna identifiera en platsannons samt att den tydliga innehållstrukturen fungerade 

som ett verktyg för läsaren att använda när denna letade efter information i annonsen.       

 Stilen undersökte Helgesson genom att undersöka platsannonsernas syntax, ordval och 

morfologi. Även denna delundersökning utgick från Josephson men fokusen lades i detta avsnitt 

på ändringarna mellan tal och skrift, intimisering och anglifiering i svenskan. Helgesson fann att 

meningslängden inte förändrades nämnvärt under perioden men att förekomsten av långa ord i 

annonserna blev mindre vanligt efter 1970-talet. Helgesson fann att den utveckling som skett i 

svenskan med ett alltmer talspråksnära skriftspråk också skedde i platsannonserna. Vänstertyngda 

meningar skiftade till mer högertyngda meningar och förekomsten av bisatser var jämfört med 

andra bruksprosatexter låg (2011:142–143).                 

 Vad gäller morfologin konstaterade Helgesson att platsannonser är en relativt konservativ 

genre i jämförelse med tidningstexter, plurala verbformer förekom fortfarande in på 1960-talet 

även om de var ovanliga då. Verbs es-ändelser går också från att var vanliga fram till 1975 till att 

bli mycket ovanliga. Helgesson framhåller att de fall som ändå förekommer består av verb som är 

knutna till verksamheten rekrytering, som till exempel sändes, sökes och ställes (2011:143–146). 

 Intimiseringen i platsannonserna följer svenskan som helhet konstaterar Helgesson. Du-tilltal 

blir den dominanta tilltalsformen från 1985 och framåt. Tidigare var inget tilltal alls till den 

sökande den vanligaste formen. Vi-omtal är dock vanligt under hela undersökningsperioden men 

får en intimiserande funktion först när du-tilltalet fått ett genomslag hävdar Helgesson (2011:161). 

I fråga om direkta uppmaningar till den sökande att söka tjänsten fann Helgesson att dessa 

utvecklades mot deklarativer som är ett uppmaningssätt som är mer distanserat än direktiver, 

jämför ”Välkommen med din ansökan senast…” och ”Sänd Din ansökan med CV på engelska 

senast 15 november till…” (2011:163–164).                  

 I undersökningen fann Helgesson att utvecklingen av språket i platsannonserna påverkades av 

anglifiering. Från 1995 och framåt blir användandet av engelska ord och fraser mycket vanliga 

men denna tendens avtar dock år 2005. En anledning till detta avtagande är att fler annonser 

istället skrivs helt på engelska under denna period jämfört med tidigare. I majoriteten av fallen är 

engelska platsannonser knutna till högprestigearbeten inom den privata sektorn enligt Helgesson. 

Hon konstaterar att detta kan vara ett led i en potentiell domänförlust av svenska språket i 

storföretag där engelskan har fått en allt starkare ställning (2011:167–171).        
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 Den ideale sökande utvecklades i takt med att samhället utvecklades. Under 50- och 60-talet 

var den ideale sökande en man först och främst, vilket började luckras upp under 70-talet för att 

sedan gälla båda könen. Från 80-talet och framåt är det främst för jämställdhetssyften som ett 

specifikt kön efterfrågas, men denna procedur är ovanlig enligt Helgesson (2011:209–210). De 

personliga egenskaper som den ideale sökande bör ha varierar under hela perioden men tre 

egenskaper efterfrågas under alla undersökningsår: sammarbetsvillighet, initiativtagande och 

förmågan till självständigt arbete. Dessa egenskaper verkar vara centrala för den svenska 

arbetsmarknaden menar Helgesson. Helgesson menar att det är svårt att se om den ideale sökande 

år 2005 är bestående eller om det bara är en tillfällig trend likt tidigare undersökningsår, men 

utvecklingen har lett fram till en alltmer driven och individualistisk person efterfrågas 

(2011:248–249).                          

 Arbetsgivaren framstod under hela undersökningsperioden som stabil, expansiv, framgångsrik 

och som någon som kan erbjuda de sökande en framtid. Under den senare undersökningsperioden, 

det vill säga från år 2000 och framåt, börjar det i arbetsgivarbeskrivningarna förekomma mer 

information riktad till medarbetaren som framställer arbetsgivaren som empatisk och någon som 

kan erbjuda olika förmåner (2011:302–303). Helgesson menar att det kan finnas fler möjliga 

faktorer bakom detta skifte såsom skifte i fokus i fråga om varumärken. De tidiga annonserna har 

ett mer uttalat fokus mot att bygga upp produktvarumärken medan de senare istället använder 

informationen likt en reklampelare för att bygga upp arbetsgivarvarumärket. En annan möjlig 

faktor som Helgesson ser det är skiftet från kollektivism till ett mer individualistiskt tänk i det 

svenska arbetslivet (2011:303–304). 

4 Material 
Materialet i den här undersökningen utgörs av platsannonser hämtade från tjänsten Platsbanken  

på Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsförmedlingen är enligt dess egen utsago störst i Sverige 

på att förmedla arbeten och har dessutom en rikstäckande verksamhet (Arbetsförmedlingen. Om 

oss). De platsannonser som publiceras borde därmed representera normalbilden av en platsannons 

i Sverige 2015.                                      

 Antalet annonser som ingår i denna studie är 20 stycken vilka laddades ned från internet den 

15 oktober 2015. Annonserna begränsades till 20 stycken på grund av att undersökningens 

omfattning är relativt liten och tiden räcker inte till för att göra en större undersökning. Ett 
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material på 20 annonser är samtidigt stort nog för att några generella slutsatser kan dras.    

 De 20 utvalda annonserna kan delas in i följande företagskategorier enligt tablå 4.1: offentlig 

sektor, bemanningsföretag, internationella företag, nordiska företag och lokala företag.  

Tablå 4.1 Företagsindelning 

 

Följande annonser delades in i kategorin offentlig sektor: Biståndshandläggare utannonserad av 

Olofströms kommun i Blekinge län. Enhetschef till AR Eskilstuna utannonserad av 

Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Gymnasielärare i matematik utannonserad av Halmstad 

kommun. Kvalificerad pensionshandläggare med specialistkompetens inom lön utannonserad av 

Försvarsmakten för deras verksamhet Försvarsmakten HR Centrum i Stockholm.  Pedagogisk 

resurs till Harads skola utannonserad av Bodens kommun. Postdoktor i ekonomisk historia med 

fokus på innovationsforskning utannonserad av Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds 

universitet. Socialsekreterare för ensamkommande ungdomar, Vuxenenheten utannonserad av 

Kungälvs kommun.                                  

 I kategorin bemanningsföretag delades följande annonser in: Försäkringsförmedlare till 

finansbolag utannonserad av Amga AB. Amga bedriver sin verksamhet i Sverige och 

specialiserar sig på konsulttjänster, rekrytering och affärsutveckling. I denna annons rekryterar de 

åt en kund. Lärare till grundskola i Kävlinge utannonserad av bemanningsföretaget SkolPool 

Sverige AB som bedriver verksamhet i hela Sverige.  Logistikspecialist till attraktiv kund i 

Skövde utannonserad av Adecco Sweden AB, vilket är ett bemanningsföretag som verkar i 

Offentlig sektor Bemanningsföretag Internationella företag Nordiska 

företag 

Lokala 

företag 

Olofströms kommun 

Arbetsförmedlingen Eskilstuna 

Halmstad kommun 

Försvarsmakten HR Centrum 

Bodens kommun  

Lunds universitet, Ekonomihögskolan, 

Ekonomisk-historiska institutionen 

Kungälvs kommun 

AMGA AB 

Adecco Sweden AB 

SkolPool Sverige 

AB 

TNG Group AB 

Academic Work 

StudentConsulting 

Framtiden i Sverige 

AB 

 

Alten Sverige AB 

Burger King 

Hornbach 

Byggmarknad AB 

Helsingborg 

FOREX 

Bank AB 

Humana 

AB 

Rothlin 

& Co 
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Sverige. Servicedesk Specialist till Aditro i Norrköping utannonserad av bemanningsföretaget 

TNG Group AB, som är verksamma i Sverige, för kunden Aditros räkning. Tysktalande 

kundtjänstmedarbetare till Nordax bank! utannonserad av Academic Work som är ett 

bemanningsföretag med verksamhet i Europa för kunden Nordax Bank AB:s räkning som i sin 

tur bedriver sin verksamhet i Nordeuropa. Verkstadsjobb för studenten! utannonserad av 

StudentConsulting vilket är ett bemanningsföretag som är verksamt i Skandinavien och 

annonserar för en kunds räkning. Vill du jobba extra som bredbandsinstallatör? utannonserad av 

bemanningsföretaget Framtiden i Sverige AB som annonserar för en kunds räkning, företaget är 

verksamt i södra och mellersta Sverige.                     

 Dessa annonser delades in i kategorin internationella företag: ATTRIBUTLEDARE TILL 

PERSONBILSINDUSTRIN utannonserad av Alten Sverige AB. Alten bedriver konsultverksamhet 

inom ingenjörssektorn och verkar på den internationella marknaden. Medarbetare utannonserad 

av Burger King i Stockholm, företaget är verksamt över hela världen. Varumottagare 

utannonserad av Hornbach Byggmarknad AB Helsingborg som är ett byggvaruföretag med 

verksamhet i Europa.                          

 Följande företag delades in i kategorin nordiska företag: FOREX Bank söker en affärschef till 

Stockholmsområdet utannonserad av FOREX Bank AB i Stockholm. Sjuksköterska utannonserad 

av Humana AB vilket är ett vårdbolag med verksamhet i Norge och Sverige.      

 Det förekom endast en annons från ett lokalt företag, vilket var  Grafisk Designer som 

utannonseras av fastighetsmäklarbyrån Rothlin & Co AB som bedriver sin verksamhet i 

Göteborgsområdet.                            

4. 1 Urval 

Platsannonserna har valts slumpmässigt, det enda kravet var att det inte fick förekomma mer än 

en annons per annonsör eller företag. Annonserna kategoriserades därefter utifrån deras 

huvudsakliga verksamhetsområde och vad som bäst karakteriserade dem. Det är givetvis möjligt 

att kategorisera annonserna på andra sätt eller flytta över en annons från en kategori till en annan, 

till exempel skulle bemanningsföretaget Academic Work som har sin verksamhet i Europa kunna 

placeras i kategorin internationella företag. En annan möjlighet är att kategorisera annonserna 

utefter vilken sektor de har sin verksamhet, det vill säga offentlig och privat sektor.  I materialet 

inkluderades annonser från hela Sverige och inte bara från en viss landsdel, vilket leder till bättre 
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representativitet. I Platsbanken finns även möjligheten att söka ända ned på läns- och ortsnivå. 

Det är möjligt att platsannonsernas utformning kan skilja sig åt beroende på vilka län de är 

utannonserade i, till exempel skulle det kunna förekomma vissa regionala språkliga drag i dem. 

Undersökningen skulle därför kunna bli missvisande om bara annonser från ett specifikt län 

undersöks. Annonserna begränsades inte till en viss typ av yrke och ingen hänsyn togs om 

annonsörerna eftersökte låg- respektive högutbildade personer.  

5 Metod 
De metoder som används i denna undersökning utgår från de metoder som Karin Helgesson 

använde i sin studie om den orubricerade platsannonsen förändring 1955–2005 (2011). 

Helgessons studie innehåller både genre- och diskursanalys men jag ska i den här undersökningen 

enbart fokusera på genreanalys. Analysen knyter an till den andra punkten i Ledins 

genrebeskrivning, det vill säga att en genre innefattar prototypföreställningar om 

textutformningen.                          

 För att avgöra vad som utgör genren platsannons och hur den utformas har innehållsanalys, 

bildanalys och stilanalys använts. Förändringsmönstret undersöks genom att undersökningens 

resultat jämförs med de resultat som Helgesson kom fram till i sin undersökning (2011). 

Metoderna som används i undersökningen är i huvudsak kvantitativa.       

 Innehållsanalysens intention är att analysera platsannonsens innehållsstruktur och vad den 

består av. Bildanalysen syftar till att analysera platsannonsens layout baserad på Björkvalls 

modell (2009) av multimodal analys. Stilanalysens mål är att analysera platsannonsernas stil med 

utgångspunkt ur Josephsons beskrivning av förändringarna i svenskan de senaste 40 åren (2013), 

samt platsannonsens innehållskomponenter.                 

 Nedan följer en utförligare genomgång av de metoder som har använts för att undersöka 

innehållsstruktur, layout och stil i platsannonser publicerade på internet som ett led i att definiera 

genren platsannons publicerad på internet.          

5.1 Innehållsanalys  
En kvantitativ metod har använts för att få fram information om platsannonsens innehållsstruktur. 

För att undersöka innehållsstrukturen valdes dessa innehållskomponenter, information om: 

arbetsgivaren, bakgrunden, tjänsten, objektiva kvalifikationer, subjektiva kvalifikationer, villkor 
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och förmåner, genus och mångfald, ansökningsförfarande och kontakt. Helgesson inkluderade 

ansökningsförfarandet i innehållskomponenten kontakt men i denna undersökning bröts den ut till 

en egen självständig innehållskomponent. Eftersom ansökningsförfarandet utgjorde en stor och 

tydligt avgränsad del i platsannonserna.                    

 Det som innefattas under komponenten arbetsgivaren är information om arbetsgivaren, dess 

roll och dess namn. Bakgrund avser till den upplysning som finns i vissa annonser om varför 

tjänsten är ledig. Tjänsten innehåller uppgifter om namnet på tjänsten i fråga samt 

arbetsbeskrivningen. Komponenten objektiva kvalifikationer omfattar information om officiella 

kvalifikationer såsom utbildning eller språkkunskaper som den sökande måste ha. Subjektiva 

kvalifikationer i motsats till objektiva åsyftar önskade personlighetsdrag och egenskaper. 

Innehållskomponenten villkor och förmåner inbegriper arbetsförmåner och arbetsvillkor, till 

exempel lön eller tillgång till friskvård. Genus och mångfald består av information om specifika 

önskemål om genus eller mångfald från arbetsgivarens sida. Kontakt innehåller kontaktuppgifter 

om arbetsgivaren, fackliga företrädare eller adressinformation. I innehållskomponenten 

ansökningsförfarande ingår information om hur den sökande ska genomföra ansökan, sista 

ansökningsdag och annan information rörande själva ansökan som till exempel att annonsören 

undanber sig annonserings- eller rekryteringshjälp från andra företag.          

 Platsannonsernas strukturella delar har sedan undersökts och delats in i ovan nämnda 

komponenter baserat på vilken funktion den delen av texten har. Sedan har de olika 

komponenternas frekvens samt omfattning i antal ord undersökts.  

5.2 Bildanalys  
För att undersöka annonsens layout används den bildanalysmetod som Anders Björkvall 

beskriver i sin bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (2009). Modellen utgår 

från den systemisk funktionella grammatiken och den textuella metafunktionen, vilket innebär att 

den textuella kompositionen analyseras (Björkvall 2009:85). Metoden är i huvudsak kvalitativ 

och syftar till att se generella drag för genren platsannons på internet. I modellen finns tre olika 

textuella kompositionsprinciper, informationsvärde, visuell framskjutenhet samt avgränsning och 

sambandsskapande som används för att beskriva textelements betydelsepotential (2009:85). Med 

textelement menas de delar en text består av, till exempel en bild eller ett stycke.        

 En multimodal text kan enligt Björkvall beskrivas som ett visuellt rum som kan delas upp i 

betydelsebärande fält enligt figur 5.1. En text behöver dock inte använda alla betydelsebärande 
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fält när det visuella rummet ska möbleras. Textelementens placering i det visuella rummet får 

olika informationsvärde beroende på var de inordnas. Detta ger upphov till två dimensioner, en 

given – ny- eller vänster – höger-dimension och en ideal – reell- eller hög – låg-dimension. 

Kompositionen av en text kan även koncentreras till mitten, i en så kallad centrum–periferi-

komposition, vilket innebär att det som placeras i mitten får en central betydelse och mer perifera 

textelement får en minskad betydelse (2009:89–90). Platsannonsens visuella rum och hur det 

struktureras har undersökts för att utröna om det har uppstått några konventioner för 

platsannonser publicerade på Platsbanken.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuell framskjutenhet innebär att olika objekt eller enheter i en multimodal text skjuts fram mer i 

förhållande till andra objekt eller element. Objekten och elementen blir viktigare ju mer 

framskjutna de är (2009:100). Visuell framskjutenhet kan göras genom olika strategier såsom 

skillnader i storlek (till exempel rubriker), avvikande typsnitt, färg, fokus (något kan vara mer 

fokuserat än något annat), textelement som överlappar eller befinner sig i förgrunden samt 

Periferi                             Periferi                     

Ideal                    Ideal 

Given                      Ny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periferi               Periferi 

Reell                   Reell 

Given                  Ny 

 

Centrum 

Figur 5.1 Det visuella rummet och informationsvärde. 

Efter Björkvall (2009:90) 
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kulturella symboler som till exempel en midsommarstång (Björkvall 2009: 101). Alla dessa 

strategier är inte tillämpliga på materialet platsannons. Fokuset kommer att läggas på skillnader i 

storlek, avvikande typsnitt och användandet av text i punktform. Med text i punktform menas text 

som är listade efter punkter, streck eller numrering.          

 Undersökningsnivån avgränsning och sambandskapande innebär att textelement kan förevisas 

som avgränsade från varandra eller att de hör samman. Detta kan uppnås genom olika strategier. 

Textelement kan ramas in genom användandet av streck som tydligt skiljer textelementet från 

andra kringliggande element. Textelement kan också överlappas för att uttrycka samband. En 

annan möjlighet är att genom olika avstånd mellan textelement uttrycka avgränsning eller 

samband. Visuella rim och kontraster kan också användas för att uppnå detta ändamål. Här spelar 

färger en betydande roll. Liknande färger kan knyta samman olika textelement som ett visuellt 

rim och kontrasterande färger kan tydligt avgränsa textelement. I platsannonserna avgränsas 

information främst genom styckeindelning och underrubriker och jag har därför valt att 

undersöka hur dessa används i materialet. Det som har klassificerats som stycken är 

sammanhängande text som består av minst två rader. Jag har även undersökt hur många 

innehållskomponenter det är som står i egna stycken för att se om detta har någon betydelse för 

styckeindelningen.                          

5.3 Stilanalys 
Platsannonsernas stil har undersökts genom stilanalys. De aspekter som analyseras utgår från de 

förändringsmönster som har skett i svenskan de senaste 40 åren enligt Josephson (2013). De 

stilnivåer som har undersökts kan sorteras i tre huvudsakliga kategorier: syntax, intimisering och 

anglifiering. Dessa kategorier har valts för att se om talspråksnära, intimt och engelskpåverkat 

språk har haft en fortsatt påverkan på genren platsannons eller om det går att se en brytpunkt.    

 För att se om språket i platsannonserna blivit mer talspråksnära har under området syntax 

annonsernas meningsbyggnad och meningslängd undersökts, vilket innefattar LIX-värde, 

fundamentslängd, andelen och typen av bisatser samt icke satsformade meningar.       

 För att få fram LIX-värdet användes den LIX-räknare som finns att tillgå på lix.se. LIX som är 

ett läsbarhetsindex baserar värdena på andelen ord som är över sex bokstäver långa och 

medeltalet ord per mening som sedan presenteras i procent.  Det som analyserades var enbart 

annonsernas brödtexter. Jag valde att utesluta adresser, telefonnummer och icke satsformade 

meningar ur dessa för att inte göra LIX-värdet missvisande.            
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 LIX-värdet ger bara en fingervisning om en texts komplexitet. Det kan finnas andra faktorer 

som avgör komplexiteten också. På grund av detta har även fundamentslängd, antalet bisatser per 

grafisk mening samt icke satsformade meningar undersökts för att få en djupare bild av hur 

komplext uppbyggda annonserna är språkligt sett.               

 Det som har undersökts under kategorin intimisering innefattar tilltal, vi-omtal, och direkta 

uppmaningar. Det vill säga hur den sökande tilltalas i annonserna och hur annonsören omtalar sig 

själv. Med direkta uppmaningar menas de uppmaningar som annonsören uttrycker för att förmå 

den sökande att faktiskt söka efter arbetet, vilka nödvändigtvis inte uttrycks genom 

imperativformer av verb.  De direkta uppmaningarna delades sedan in i fyra olika 

underkategorier baserat på de underkategorier Helgesson använde i sin undersökning: direktiva 

satser, ellips, passiva deklarativsatser och aktiva deklarativsatser. Dessa underkategoriers 

frekvens undersöktes sedan för att se vilken typ av uppmaning som är förekom mest i materialet.

 Det som har undersökts under kategorin anglifiering  är engelska ord och fraser. Med engelska 

ord och fraser menas engelska ord som inte finns listade i Svenska Akademiens ordlista, vilket 

exkluderar ord såsom team som trots den engelska formen förekommer i ordlistan. I det 

insamlade materialet har frekvensen av dessa ord och fraser undersökts. Användandet av 

engelska har ökat de senaste åren inom många områden och även i platsannonser har 

användandet engelska ord och fraser blivit vanligt (Helgesson 2011:167). Dessutom förekommer 

det yrken på den svenska arbetsmarknaden med engelsk titel utan motsvarande svensk som till 

exempel underwriter, vilket framgår tydligt av yrkeslistan på Arbetsförmedlingens hemsida 

(Arbetsförmedlingen. Yrke och framtid).        

6 Resultat 

6.1 Innehållsstruktur 
Helgessons innehållskomponenter visar sig vara tillämpbara på detta material också. Nedan följer 

en kvantitativ redogörelse för innehållsstrukturen i platsannonserna, det vill säga 

innehållskomponenternas frekvens och omfång.                 

 En annons publicerad i Platsbanken innehåller i genomsnitt 433 ord och medianen är 430 ord. 

Detta är relativt långt i jämförelse med de annonser som Helgesson undersökte. Det 

undersökningsår annonserna var som längst var genomsnittet 410 ord per annons och en median 
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på 296 ord (2011:72). Den avgörande faktorn till denna skillnad är förmodligen att det finns mer 

utrymme att skriva på i Platsbanken där maximalt antal tillåtna tecken är 3.500 

(Arbetsförmedlingen. För arbetsgivaren. Annonsera).      

 Innehållskomponenterna arbetsgivare, tjänst, subjektiva kvalifikationer, ansökningsförfarande 

och kontakt förekommer i samtliga annonser, se tabell 6.1 nedan. I 19 av annonserna förekommer 

komponenterna objektiva kvalifikationer och villkor och förmån. Den enda annons som saknar 

komponenten objektiva kvalifikationer är det internationella företaget Burger Kings, där fokusen 

istället ligger på subjektiva kvalifikationer och framför allt de förmåner som en anställning skulle 

innebära. I det internationella företaget Altens annons saknades komponenten villkor och förmån, 

inte ens information om lön eller arbetets varaktighet förekom. I ingen annan annons saknades 

dessa begrepp.   

Tabell 6.1 Förekomsten av respektive innehållskomponent i annonserna 

Innehållskomponenter  Förekomst i antal annonser 

Arbetsgivare 20 

Tjänst 20 

Villkor/förmån 19 

Subjektiva kvalifikationer 20 

Objektiva kvalifikationer 19 

Ansökningsförfarande 20 

Kontakt  20 

Bakgrund 5 

Genus/mångfald 5 

 

De minst frekventa innehållskomponenterna var bakgrund och genus och mångfald, de förekom 

enbart i fem platsannonser vardera. Anledningen till deras låga frekvens skulle kunna vara att de 

saknar samma betydelsebärande element som de övriga. Det vill säga att de är av mindre vikt i 

rekryteringsprocessen, att till exempel utelämna komponenterna objektiva kvalifikationer eller 

subjektiva kvalifikationer som avgränsar de sökande skulle få helt andra konsekvenser.     

 Av alla annonser som innehöll komponenten genus och mångfald tillhörde samtliga den 

offentliga sektorn, vilket indikerar att den offentliga sektorn arbetar aktivt med jämställdhet och 
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använder sig av det som policy i rekryteringsprocessen. Samtidigt har de som offentliga företag 

som representerar staten eller en kommun ett större ansvarstagande gällande jämställdhetsarbete. 

Visserligen betyder detta inte att de andra företagen inte tar jämställdhet i beaktande eller inte 

arbetar för det. De kan helt enkelt välja utelämna denna information i själva annonsen men 

fortfarande arbeta med jämställdhetsfrågor. Helgesson fann i sin undersökning att denna 

komponent introducerades först och fick störst genomslag i annonser publicerade av företag i den 

offentliga sektorn, men började sedan också förekomma i annonser från privata företag (2011:88). 

Mönstret att den offentliga sektorn är den som lyfter fram genus och mångfald mest tycks således 

fortsätta.                       

 Innehållskomponenternas genomsnittliga längd i annonserna varierar mycket och även inom 

samma komponentkategori, vilket går att se i tabell 6.2 nedan. För att få fram genomsnittet har 

det sammanlagda antalet ord inom varje kategori dividerats med det totala antalet annonser. 

Innehållskomponenten arbetsgivare är den komponent som får störst utrymme i materialet med 

105 ord i genomsnitt. 

Tabell 6.2 Genomsnittligt antal ord per innehållskomponent i materialet  

Innehållskomponenter  Genomsnittligt antal ord 

Arbetsgivare 105 

Tjänst 84 

Villkor/förmån 61 

Subjektiva kvalifikationer 52 

Objektiva kvalifikationer 52 

Ansökningsförfarande 37 

Kontakt  26 

Bakgrund 6 

Genus/mångfald 5 

 

Arbetsgivarinformationen består som lägst av 42 ord i det nordiska företaget Forex platsannons 

och som högst 186 ord i det nordiska företaget Humanas. En del av denna variation kan förklaras 

av att hälften av de tio annonsörer som har över 100 ord i komponenten arbetsgivare har delat 

upp informationen i olika steg. Ekonomihistoriska institutionen vid Lunds universitets har till 
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exempel i sin annons delat upp informationen i följande tre hierarkiska steg: information om: 

Lunds universitet, Ekonomiska högskolan och Ekonomihistoriska institutionen. I de övriga fallen 

med uppdelad arbetsgivarinformation är det bemanningsföretag som beskriver sig själva och även 

det företag som har rekryterat dem, vilket gör att komponenten blir längre. Tjänsten består av i 

genomsnitt 84 ord i materialet och är den komponent som lämnas näst mest utrymme efter 

arbetsgivare. Detta förhöll sig på samma sätt som i Helgessons undersökning där tjänsten var den 

näst mest omfångsrika innehållskomponenten mellan 1995 och 2005 (2011:78). Det som upptar 

utrymmet är relativt utförliga arbetsbeskrivningar, dock finns det även undantag här. 

Arbetsbeskrivning i annonsen från Bodens kommun lyder endast enligt följande: ”Vi söker dig 

som vill arbeta som resurs i förskoleklassen på Harads skola”, inklusive rubriken ”Pedagogisk 

resurs till Harads skola”. Annonsören går inte närmare in på vad den sökande förväntas göra utan 

endast den absolut nödvändigaste tjänsteinformationen står utskriven. Den tredje mest 

omfångsrika innehållskomponenten är villkor och förmån som innehåller i genomsnitt 61 ord per 

annons. I Helgessons undersökta material ges den här komponenten relativt lite utrymme och 

aldrig mer än 22 ord, vilket var genomsnittet under undersökningsåret 1975 (2011:78). 

Genomsnittet 61 ord per annons är dock något missvisande eftersom 5 av annonserna uppvisar en 

hög frekvens med 98 ord eller mer. Utan dessa fem skulle genomsnittet bli 31 ord per annons, 

ungefär hälften så mycket. I åtta av annonserna förekommer något som jag har valt att kalla 

upprepning, vilket innebär att samma information skrivs ut två gånger om. Informationen i fråga 

är arbetets varaktighet och lön som nämns i brödtexten men även i en informationslista med olika 

rubriker i slutet av annonsen som jag ska återkomma till i avsnitt 6.2 om layout.       

 Objektiva kvalifikationer och subjektiva kvalifikationer upptar båda i genomsnitt 52 ord per 

annons, vilket skiljer sig något från Helgessons resultat där objektiva kvalifikationer var mer 

vanligt förekommande under alla undersökningsår (2011:78–79). Subjektiva kvalifikationer har 

alltså blivit mer omfångsrika i platsannonser publicerade på internet. De två komponenterna 

förekommer i samband med varandra, antingen i samma stycke eller efter varandra i två separata 

stycken och detta mönster återfinns i hela materialet. I sju av annonserna listas även de önskade 

kvalifikationerna i så kallade punktlistor.              

 Ansökningsförfarande och kontakt innehåller 37 respektive 26 ord per annons i genomsnitt. 

Att ansökningsförfarandet är mer omfångsrikt beror på att den komponenten lämnas större 

utrymme i brödtexten med förklaringar om hur den sökande bör gå till väga med ansökan. 



23 
 

Kontaktinformationen är mer kortfattad och innehåller oftast bara en adress och telefonnummer 

eller en länk till en hemsida. Ansökningsförfarandet är också föremål för samma typ av 

upprepning som villkor och förmån är, det vill säga upprepning av information, vilket 

förekommer i fyra av annonserna. I det här fallet är det sista ansökningsdatum som skrivs ut både 

i brödtexten och under rubriken ansökan i informationslistan längst ned på annonsen.     

 Bakgrundens omfång är i genomsnitt 6 ord per annons men denna innehållskomponent 

förekommer endast i 5 annonser. I dessa fem annonser är dess genomsnitt dock 25 ord per annons. 

Genus och mångfald är den innehållskomponent som är minst omfångsrik med endast 5 ord per 

annons. Även denna typ av komponent förekom enbart i fem annonser och dess omfång där var 

20 ord per annons.                    

6.2 Layout    
De layoutval som finns tillgängliga för annonsörerna på Platsbanken är relativt begränsade. Det 

är egentligen bara i brödtexten som skribenterna har frihet att fördela och organisera texten som 

de vill. Högst upp till vänster på annonsen är rubriken placerad och tydligt avgränsad från 

resterande text med avvikande typsnitt och textstorlek. Dessa aspekter är dock inte något som 

skribenterna har någon kontroll över utan dessa bestäms av Platsbanken. Direkt under rubriken 

finns en samlad mängd information som också bestäms av Platsbanken baserat på den 

information som skribenten klickat i under annonsskapandet. Denna information är av betydelse 

vid sökningar i Platsbanken och har en kategoriserande funktion. Information ser i samtliga fall ut 

enligt följande och är avgränsad från resten av texten:   

           

    Företagsnamn 

    Publicerad: 2015-10-15, Annons-ID:6432705 
    Ort: Uppsala (Kommuninformation), 1 plats 

    Yrke: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare 
    Sista ansökningsdag: 2015-10-31 

 

Högst upp till höger i jämnhöjd med den ovan beskrivna informationsrutan har skribenten 

möjlighet att inkludera företagets logga, vilket 13 av annonsörerna i undersökningen har valt att 

göra. De platsannonser som förekom i Helgessons undersökning inkluderade i majoriteten av 

fallen en logotyp och från 1985 och framåt hade över 90 % av annonserna en logotyp (2011:113). 

Det har således blivit mindre vanligt att inkludera logotyper i platsannonser publicerade i 

Platsbanken, men fortfarande innehåller majoriteten av annonserna en logotyp.        
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 Längst ned på annonsen efter brödtexten finns en informationslista om två rader med olika 

underrubriker med information. Dessa underrubriker är varaktighet och arbetstid, lön, ansökan, 

kontaktpersoner, fackliga kontaktpersoner, arbetsgivare, postadress, besöksadress samt telefon 

och webbplats. Rubrikerna är tydligt avgränsade med särskiljande typsnitt och teckenstorlek men 

rubrikernas förekomst kontrolleras inte heller av skribenterna utan av Platsbanken. De enda 

rubriker som är frivilliga att använda och inte alltid är utskrivna är: kontaktpersoner, fackliga 

kontaktpersoner och telefon och webbplats. Skribenterna kan dock välja om de vill ange 

information under rubrikerna eller inte, i en av annonserna har skribenten valt att markera 

varaktighet och arbetstid samt lön med enbart ett minustecken. Vissa av annonsörerna har även 

valt att enbart återge viss information under listan och inte i brödtexten. Innehållskomponenten 

kontakt realiseras till exempel konstant i listan men behöver inte alltid realiseras i brödtexten, i 

elva utav annonserna förekommer detta mönster. Informationslistans underrubriker ska inte ses 

som separata innehållskomponenter utan snarare som en del av de i avsnitt 6.1 beskrivna 

innehållskomponenterna.                       

 Dessa textelement placeras perifert runt brödtexten som är det textelement som befinner sig i 

centrum i samtliga annonser. Platsannonsens visuella rum struktureras med andra ord efter 

centrum–periferi-kompositionen, vilket innebär att den viktigaste informationen koncentreras till 

mitten av annonsen och information av mindre vikt förpassas till annonsens perifera delar. 

Centrum – periferi-kompositionen är dock inte den enda strukturen som förekommer i 

platsannonsens visuella rum. Kompositionen struktureras i hög grad också av en ideal–reell 

dimension. All konkret eller reell information placeras i slutet av annonserna och 

informationslistan som förekommer allra sist kan ses som kulmen av detta. I toppen av annonsen 

placeras den ideala informationen, nämligen annonsens rubrik och det annonserande företagets 

logotyp i den mån den förekommer.                      

 I brödtexten avgränsas texten främst genom styckeindelning men också genom användandet 

av underrubriker, vilka avgränsar annonserna genom att dela in dem i olika delar. I genomsnitt 

förekommer det 5 underrubriker per annons. Annonsen från Lunds universitet sorterar till 

exempel information under följande underrubriker: arbetsuppgifter, kvalifikationer, 

bedömningskriterier, ansökningsförfarande och villkor. Underrubrikerna har även en 

framskjutande funktion. De skjuts fram genom att rubriken antingen skrivs ut med versaler eller 

genom att annan kringliggande text avgränsas och rubriken får stå ensam i ett eget stycke.     
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 Styckeanvändningen varierar mycket bland annonserna men majoriteten av annonserna 

innehåller minst åtta. De annonser som använder sig av mest stycken innehåller 14 stycken och 

den med minst antal stycken innehåller fyra. I tabell 6.3 finns en uppställning över hur dessa 

fördelar sig. I genomsnitt förekommer det 9,5 stycken, per annons, vilket är en hög siffra i 

jämförelse med Helgesson (2011:116). Användandet av stycken leder till en mindre kompakt text 

som gör det lättare för läsaren att ta sig igenom, vilket även konstateras av Westman (1974:33).  

Tabell 6.3 Antalet stycken per annons 

Förekomst av stycken  Annonsantal 

     4 1 

     5 1 

     6 3 

     7 1 

     8 2 

     9 3 

     10 eller fler 9 

 

Styckeindelningen är också viktig för hur innehållsstrukturen byggs upp i annonserna eftersom 

många av innehållskomponenterna delas upp i separata stycken, vilket går att utläsa i tabell 6.4. 

Detta gör att innehållskomponenterna avgränsas från varandra och blir mer lättidentifierade för 

den som läser annonsen. Majoriteten av alla annonser placerar innehållskomponenterna 

arbetsgivare, tjänst, villkor och förmån, objektiva och subjektiva kvalifikationer i separata 

stycken. Styckena får således en stor betydelse för hur innehållet i annonserna avgränsas i olika 

delar.  
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Tabell 6.4 Innehållskomponenter i eget stycke 

Innehållskomponenter i eget stycke Antal annonser 

Arbetsgivare 18 

Tjänst 17 

Villkor/förmån 16 

Subjektiva kvalifikationer 13 

Objektiva kvalifikationer 12 

Ansökningsförfarande 8 

Kontakt  8 

Bakgrund 3 

Genus/mångfald 2 

 

Att sätta texten i punktform är att annat sätt som information skjuts fram på och hälften av 

annonserna utnyttjar sådana för detta ändamål. Det som skjuts fram är innehållskomponenterna 

tjänst, objektiva och subjektiva kvalifikationer samt villkor och förmån. Objektiva kvalifikationer 

är den innehållskomponent som sätts i punktform oftast och finns i denna form i sju av de tio 

annonser där text med punktform förekommer. Genom att skjuta fram komponenter på detta sätt 

indikerar annonsören att dessa är extra viktiga, vilket samtidigt gör det lättare för den sökande att 

identifiera dessa komponenter.                      

 Enligt Ledin innefattar en genre prototypföreställningar om textutformningen (1996:30–31). 

Den prototypiska platsannonsen publicerad på Platsbanken skulle således kunna beskrivas enligt 

figur 6.1. Det vill säga en annons med i genomsnitt 9,5 stycken och 5 underrubriker samt 

information om arbetsgivare, tjänst objektiva och subjektiva kvalifikationer och villkor och 

förmån stående i egna separata stycken. Innehållskomponenterna ansökningsförfarande och 

kontakt förekommer inkorporerad i något annat stycke eller i informationslistan längst ned. Även 

en informationslista med information rörande innehållskomponenterna ansökningsförfarande, 

kontakt och villkor och förmån förekommer i den prototypiska platsannonsen. I annonsen är 

också annonsörens logga inkluderad. Se bilagan för exempel på hur en verklig platsannons 

publicerad i Platsbanken kan se ut.      
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6.3 Stil 
I följande avsnitt behandlas de inre språkliga strukturerna. 

6.3.1 Meningsbyggnad och meningslängd 

Annonsernas meningsbyggnad och meningslängd undersöktes först på LIX-värden. Värden under 

30 indikerar att texten är mycket lättläst, värden mellan 30 och 40 indikerar att texten är lättläst 

och motsvaras av populärtidningar. Värden mellan 40 och 50 indikerar att texten är medelsvår 

som en normal tidningstext, värden mellan 50 och 60 indikerar att texten är svår likt officiella 

texter. Det sista värdet över 60 indikerar att texten är mycket svår och motsvaras av 

byråkratsvenska (LIX. Index).   

 

Rubrik 
Företagsnamn 

Publicerad: 20151015, 
AnnonsID:6432705 
Ort: Uppsala (Kommuninformation), 1 plats 
Yrke: Biståndsbedömare/Biståndshandläggare 
Sista ansökningsdag: 20151031 

Brödtext med fem underrubriker och 9.5 stycken. 

Fem innehållskomponenter i egna stycken: 

arbetsgivare, tjänst, objektiva kvalifikationer, 

subjektiva kvalifikationer och villkor/förmån. Två 

innehållskomponenter inkluderade i andra stycken: 

ansökningsförfarande och kontakt. 
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Brödtext med fem underrubriker och 9.5 stycken. 

Fem innehållskomponenter i egna stycken: 

arbetsgivare, tjänst, objektiva kvalifikationer, 
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Tabell 6.5 Annonsernas LIX-värde 

LIX-värde Antal annonser 

< 30 0 

30–40  3 

40–50  10 

50–60  6 

60 > 1 

                          

De flesta annonserna har ett LIX-värde mellan 40 och 50 eller 50 och 60, vilket indikerar att 

annonserna är relativt svårlästa, se tabell 6.5 ovan. Dessa resultat är jämförbara med Helgesson 

där LIX-värdena fördelar sig på ett liknande sätt (2011:132). Det genomsnittliga värdet för 

platsannonserna är 46, med andra ord så är platsannonserna medelsvåra att avkoda, eftersom 

platsannonserna innehåller relativt långa meningar med många uppräkningar av adjektiv eller 

substantiv som ofta är sammansatta. LIX-räknaren som baserar värdena på meningslängd och 

antalet långa ord gör dessa höga värden något missvisande. Det finns fler faktorer till en texts 

komplexitet, vilka tas upp i följande avsnitt.                   

 Den genomsnittliga fundamentslängden i annonserna är 2,08 ord per fundament, vilket är en 

minskning från Helgessons värde på 2.22 från 2005 (2011:134). Även i jämförelse med andra 

undersökningar är detta värde lågt. Westmans undersökning av bruksprosa, som dock inte 

inkluderade platsannonser, visade att den totala fundamentslängden var på 3,1 ord per fundament 

(1974:155). Hälften av annonserna hade ett värde över 2,08 och dessa förekom i alla kategorier 

av företag förutom det lokala. Bemanningsföretaget Amgas annons hade totalt 20 fundament och 

en fundamentslängd på 3,2 ord per fundament, vilket var den längsta i undersökningen. Två av 

fundamenten översteg en fundamentslängd på 10 ord med 11 och 17 ord. Det höga värdet kan 

således förklaras av det ovanligt långa fundamentet i följande grafiska mening:  

 

En kvalitetssäkrad servicegrad, ett pålitligt erbjudande samt en kompetent och ärlig rådgivning  med kundens 

behov i centrum är några av grundstenarna bolaget ständigt eftersträvar för sina kunder. 

 



29 
 

I de övriga annonserna förekom det aldrig mer än ett fundament på över 10 ord förutom i 

Ekonomiska institutionen vid Lunds universitets annons vars genomsnittliga fundamentslängd 

dock endast hade 2,34 ord per fundament. Även där var två av fundamenten 11 respektive 17 ord 

långa.                            

 Generellt sett inleds en stor del av alla fundament i hela materialet med endast ett ord, vilket 

sker genom ett personligt pronomen eller egennamn som i det nordiska företaget Forex Banks 

annons ”Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete”.           

 Helgesson konstaterade även att platsannonser blev mindre och mindre vänstertyngda och den 

trenden har fortsatt med platsannonser publicerade på internet. Detta resultat står alltså i kontrast 

till det resultat som LIX-värdet framställde. Kortare fundament borde innebära att texter blir mer 

lättlästa.                            

 Bisatser är en annan variabel som kan förklara en texts komplexitet. En text med många 

bisatser upplevs mer skriftspråklig och formell i jämförelse med andra texter: denna stil kallas 

hypotaktisk och är vanligt förekommande i juridiska sammanhang såsom lagtexter enligt 

Lagerholm (2008:126–127). I platsannonser publicerade på internet som undersöktes i denna 

studie är det genomsnittliga värdet 0,38 bisatser per grafisk mening. I jämförelse med de resultat 

Westman fick i sin undersökning om bruksprosa som Lagerholm sammanställt, är 0,38 ett lågt 

värde (2014:249). Platsannonsernas stil blir med andra ord inte hypotaktisk utan parataktisk som 

är vanligt förekommande i informell stil och bruksprosa (Lagerholm 2014:126).      

 Mängden icke satsformade meningar undersöktes också och det förekom totalt 101 av dessa i 

materialet, vilket ger genomsnittet 5,05 icke satsformade meningar per annons. De är framför allt 

vanligt förekommande i den text som skrivits i punktform, till exempel i annonsen från Lunds 

universitet:  

 

  Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de 

  sökande: 

 • internationell erfarenhet 

 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare 

 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning 
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Utöver punktlistor förekom det även så kallade "platssparande icke satsformade meningar" 

(Helgesson 2011:140) i annonserna, vilket innebär att information sammanpackas tätt för att 

spara plats. Denna typ av icke satsformade meningar påminner om punktlistorna: 

 

 Omfattning: 5–15 timmar/vecka. Ungefär ett år. Flexibla arbetstider. 

 Start: omgående 

 Ort: Södertälje (Framtiden i Sverige AB) 

 

Det förekommer även mer utbyggda varianter av dessa: "God förmåga att uttrycka sig i tal och 

skrift på svenska." (Olofströms kommun). Trots avsaknaden av verb och pronomen blir det med 

hjälp av kontexten lätt att förstå vem och vad som åsyftas.             

 En del platsannonser uppvisar också icke satsformade meningar som verkar vara skrivna av 

misstag snarare än att vara planerade. Eftersom det inte kostar något att lägga upp platsannonser 

på Platsbanken skulle stavfel och grammatiska fel som dessa kunna vara mer vanligt 

förekommande här än i jämförelse med platsannonser publicerade i tidningar. Skribenten har 

inget ekonomiskt incitament att skriva korrekt eller korrekturläsa texten eftersom det inte kostar 

något att publicera den, dock borde det förtroendegivande och seriösa intryck en välskriven 

annons ger vara incitament nog. Till skillnad från platsannonser publicerade i papperstidningar 

där annonsörerna får betala för att publicera annonserna och det ekonomiska incitamentet att 

publicera en välskriven text är större. I en av annonserna går det således att läsa detta: "Allt 

nästan klart, representativ lokal i centrum, företaget bildat, fastighetsmäklaren på plats m.m." 

(Rothlin & Co AB). Lagerholm menar att icke satsformade meningar är vanliga i talspråk men 

desto ovanligare i skrift. I tal kan till exempel mycket information underförstås, vilket leder till 

att överflödig information inte behöver uttryckas. Det här mönstret återfinns i platsannonserna, 

annonsören kan utelämna viss information som i exemplet med den platssparande icke 

satsformade meningen ovan. Det är underförstått att arbetsgivaren syftar på den sökande.  

6.3.2 Tilltal, omtal och uppmaningar  

Du-tilltal förekommer i samtliga annonser förutom i annonsen från den Ekonomiska institutionen 

vid Lunds universitet där den sökande tilltalas med tredje person singular, det vill säga han, hon 

eller den. Detta innebär att i 95 % av annonserna förekommer du-tilltal, vilket i jämförelse med 

Helgesson är högre än något av hennes uppmätta värden. Det som ligger närmast i jämförelse är 



31 
 

en förekomst på 90,5 % år 1995 (2011:152). Även du-frekvensen har ökat i jämförelse med 

Helgessons undersökning och 4 % av orden i mitt material (exklusive den annons där andra 

person singular inte förekom) är personliga pronomen i andra person singular. 1985 var du-

frekvensen 3,9 % men minskade sedan till 3,0 % fram till år 2005, dock så var du-frekvensen 

högre i kategorin internet med en frekvens på 3,5 % (2011:156). Detta indikerar att användandet 

av personliga pronomen i andra person singular vid tilltal har blivit vanligare i platsannonser 

publicerade på internet jämfört med tidigare år men framför allt i jämförelse med traditionella 

platsannonser publicerade i papperstidningar.                  

 Ett annat kännetecken för intimisering är användandet av första person singular eller plural av 

annonsören, vilket gör att denne träder fram tydligare. 17 av annonsörerna använder sig av vi när 

de omtalar sig själva med formuleringar i stil med "Vi söker dig som[...]" eller "Nu söker vi 

en[...]". I annonserna från bemanningsföretaget Amga och Lunds universitet användes vi endast 

en gång i arbetsgivarbeskrivningen men detta bruk är alldeles för sporadiskt för att kunna 

klassificera som vi-omtal, istället omtalar det sig själva som "bolaget" eller "universitetet". I 

annonsen från Lunds universitet förekom det inte heller något du-tilltal, vilket gör att annonsen 

upplevs distanserad jämfört med de övriga annonserna. Den tredje annonsen som inte använder 

vi-omtal omtalar sig själv med jag istället. Detta eftersom annonsören i fråga nyligen startat ett 

eget företag och har inga anställda förutom sig själv.                

 De direkta uppmaningarna i annonserna uttrycks i huvudsak med aktiva deklarativsatser, 

vilket förekommer i 12 av annonserna, se tabell 6.6. Den vanligaste formuleringen är att 

inkludera välkommen i uppmaningen, till exempel: "Varmt välkommen med din ansökan!" 

(Halmstad kommun), vilket gör uppmaningen relativt indirekt och den riskeras inte att uppfattas 

som en befallning. Dock leder detta till att det skapas distans mellan den sökande och annonsören, 

vilket står i kontrast mot intimiseringen som präglas av närhet och direkthet (Norrby 2014:216–

218). Förekomsten av pronomen i andra person singular i dessa uppmaningar gör dock att de blir 

mer intima och inte uppfattas fullt så distanserade.   
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Tabell 6.6 Fördelning av uppmaningsformer i annonserna  

Direkta uppmaningar Antal annonser 

Aktiv deklarativsats 12 

Passiv deklarativsats 2 

Ellips 3 

Direktiva satser 3 

                      

I tre av annonserna förekommer det direktiva satser vilken alltså är den mest direkta 

uppmaningstypen och fungerar även som prototypen för hur uppmaningar uttrycks (SAG 4:682). 

I samtliga fall uttrycks uppmaningen med imperativformen av verbet söka. I bemanningsföretaget 

Academic Works annons går det att läsa ”Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan”.  

 Ellips förekommer i tre utav annonserna och innebär att uppmaningen uttrycks utan en 

satsformad mening, mönstret är detsamma i dessa annonser. Uppmaningen förekommer i 

informationslistan längst ned på platsannonsen under rubriken ansökan och uttrycks "Ansökan 

via web", uttrycket i sig är en länk som leder till annonsörens hemsida med utförligare 

information om ansökan.                         

 I Kungälvs kommuns och det lokala företaget Rothlin & Co:s annonser uttrycks uppmaningen 

att söka genom passiva deklarativsatser där annonsören undviker att tilltala den sökande, vilket 

leder till indirekta uppmaningar som präglas av distans. Rothlin & Co uttrycker uppmaningen 

enligt följande: "Vid ansökan skickas e-post". I övrigt använder dessa två annonser pronomen i 

andra person singular när de tilltalar den sökande, det är bara i sökuppmaningen som detta saknas.  

6.3.3 Engelska ord och fraser 

Förekomsten av engelska ord och fraser var väldigt låg i hela materialet och totalt förekom det 

endast 19 av dessa, vilket leder till ett genomsnitt på 0,95 ord per annons. Dessa fördelar sig över 

fem stycken annonser och bland dessa annonser blir genomsnittet istället 4 ord per annons.  Dock 

är det ingen jämn fördelning mellan annonserna, två av annonserna innehåller 7 ord, två 

innehåller 2 ord vardera och i en annons förekommer det ett engelskt ord.       

 Den första annonsen med sju ord innehåller den enda engelska frasen som förekommer i 

materialet, frasen som är fem ord lång lyder: ”Home of the Young Professionals”. De andra två 
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orden som förekommer i annonsen är ordet mail som används konsekvent istället för den svenska 

motsvarigheten mejl. Orden i den andra annonsen innehållande sju ord är olika branscher som 

företaget är verksam i som räknas upp energy, telecom, automotive, defence & aerospace och 

industry, som samtliga har en svensk motsvarighet. Förkortning NVH (Noise, vibration and 

hardness), som behandlades som ett ord, används för att beskriva ett arbetsområde som saknar 

svensk motsvarighet. Annonserna med två engelska ord består av förkortningen HR (Human 

resources) och används för att beskriva ett arbetsområde. Även denna förkortning har behandlats 

som ett ord. Annonsen med bara ett engelskt ord använder sig också av ordet mail.     

 De två företagen med majoriteten av de engelska orden har verksamhet på den internationella 

marknaden, vilket kan förklara varför frekvensen av engelska ord är högre i dessa annonser 

jämfört med de övriga. Användandet av de engelska orden gör dessutom att annonserna får en 

mer internationell klang, vilket skulle kunna vara ens strategi från annonsörernas sida för att 

skapa intresse eller uppmärksamhet. Att HR används i de andra annonserna skulle kunna bero på 

att det saknas termer på svenska som ger samma bild som HR gör.             

 Anglifieringen kan inte sägas ha påverkat platsannonsernas vokabulär eller utformning om 

man bortser från de lånord som redan är etablerade i svenskan. Den typ av anglifiering som 

förekommer är det som Josephson kallar kodväxling, att man växlar mellan engelska och svenska, 

vilket är vanligt i en mängd olika texttyper. Dock är det en väldigt begränsad typ av kodväxling 

men anledningen till dess användning skulle kunna vara att locka en viss typ av sökande att söka 

tjänsten som de rekryterar till, exempelvis ungdomar.  

7 Sammanfattning och diskussion  
Skiftet från tidning till internet och Platsbanken har påverkat platsannonsens utformning. Det är 

svårt att säga om denna förändring beror på skiftet till internet som publiceringsmedium eller om 

det bara beror på Platsbankens restriktioner avseende layouten. Förmodligen är det en 

kombination av de båda som gör att utformningen av platsannonsen blir annorlunda. 

Platsbankens restriktioner gällande layout gör att layouten i platsannonser som publiceras där blir 

mer strukturerade och statiska i jämförelse med de platsannonser Helgesson undersökte. Hon 

konstaterar bland annat att det är svårt att tillämpa teorin om informationsvärde på platsannonser 

på grund av skiftande layoutval mellan annonser. Dessa annonser har med andra ord ingen 

strukturerande eller statisk layout (2011:121). Kanske går det då att tala om att Platsbankens 
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restriktioner gällande layout kan få en normerande innebörd för hur genren platsannons som 

helhet utformar layout. Eftersom Platsbanken är störst i Sverige på att förmedla platsannonser är 

det deras layout som får mest uppmärksamhet och syns mest, detta skulle kunna leda till att det 

uppstår konventioner gällande layout. Björkvalls analysmodell och teorin om informationsvärde 

är användbar på platsannonser publicerade på internet, åtminstone de som är publicerade på 

Platsbanken. Trots att de inte har lika hög grad av multimodalitet som platsannonser publicerade i 

tidningar har, vilket avsaknaden av bilder eller uppdelningen av texten olika spalter är exempel 

på.                              

 Flytten från tryckta tidningar till internet tycks inte ha påverkat platsannonsens 

innehållsstruktur samt de innehållskomponenter som bygger upp den. Samma 

innehållskomponenter som förekom i Helgessons undersökning figurerar fortfarande i 

internetpublicerade platsannonser. Dock har ansökningsförfarandet blivit mer tydligt avgränsat 

och bör ses som en egen innehållskomponent och inte som en del av komponenten kontakt.    

 Skillnaden är dock större i hur omfångsrika de olika innehållskomponenterna är i antal ord. 

Subjektiva kvalifikationer och villkor och förmåner lämnas större utrymme på bekostnad av 

information om arbetsgivaren och objektiva kvalifikationer som blir mindre omfattande. 

Samtidigt blir platsannonserna längre i Platsbanken jämfört med tryckta annonser vilket gör att 

mer utrymme kan ägnas åt de innehållskomponenter som det tidigare skrevs mindre om. Den 

huvudsakliga orsaken till detta skifte tycks dock vara ändrade värderingar hos arbetsgivare. 

Helgesson konstaterar att personliga egenskaper blir allt viktigare i jakten på den ideale sökande 

(2011:211–212) och att arbetsgivaren blir alltmer medarbetarorienterad, vilket främst visas 

genom att anställda erbjuds fler förmåner (2011:303). Det internationella företaget Burger Kings 

platsannons är ett tydligt exempel på detta där nästan hälften av annonsens ord ägnas åt olika 

förmåner. Förändringarna av dessa värderingar har alltså fortsatt och blivit mer förankrade i 

platsannonser publicerade på Platsbanken.                 

 Utvecklingen mot intimisering och ett mer talspråksnära och informellt språk fortsätter i 

platsannonser publicerade på internet och kan även ses som en fortsättning på den utveckling som 

Helgesson beskrev i sin undersökning. Meningsbyggnaden har blivit mindre komplex och 

platsannonserna domineras av korta fundament, få bisatser och relativt många icke satsformade 

meningar, vilket leder till en mer talspråklig stil, trots de relativt höga LIX-värdena.      

 Det är inte bara meningsbyggnaden som har blivit mer talspråklig och informell utan även 
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tilltalet och omtalet. Duandet i platsannonser har aldrig varit vanligare och arbetsgivaren samt 

den sökande kan bli mer förtroliga med varandra, det uppstår inga hierarkiska skillnader mellan 

den sökande och arbetsgivaren med andra ord. Denna utveckling blir än mer påtaglig genom 

användandet av vi-omtal från arbetsgivarens sida. Dock är det inom omtalet som äldre strukturer 

fortfarande finns kvar. Bemanningsföretaget Amga och Ekonomisk-historiska institutionen vid 

Lunds universitet undviker vi-omtal och omtalar sig själva i tredje person singular istället. 

Ekonomisk-historiska institutionen undviker dessutom du-tilltal, vilket skulle kunna spegla den 

jargong och språkliga kultur som finns på institutionen där mycket vetenskapligt skrivande som i 

högsta grad är formellt förekommer.                     

 Uppmaningsformerna har dock inte påverkats av intimiseringen. De uttrycks istället genom 

aktiva deklarativsatser som är indirekta och något distanserade, den vänliga tonen med uttryck 

såsom ”Varmt välkommen med din ansökan” och förekomsten av du-tilltal i flera av de aktiva 

deklarativsaterna gör dock att de inte upplevs fullt så distanserade.            

 Andelen annonser med engelska ord eller fraser har sjunkit markant i jämförelse den situation 

Helgesson beskrev (2011:167–169) och man kan fråga sig om anglifieringen alls har någon 

fortfarande inverkan på platsannonsernas ordförråd. Det begränsade materialet gör dock troligen 

att dessa låga värden blir något missvisande. Helgesson konstaterade att engelska förekommer 

mer i annonser för högprestigearbeten såsom chefsposter som ibland är helt skrivna på engelska 

(2011:167–171). Josephson noterar att engelska också är vanligt i företag som har mycket handel 

med utlandet. Bland de undersökta platsannonserna förekommer det inga högprestigejobb och 

endast tre internationella företag vilka inte är handelsbolag.  

8 Avslutning 
Skiftet från tidning till internet som publiceringsmedium har påverkat platsannonsens utformning, 

framför allt platsannonsens layout som skulle kunna vara på väg att utvecklas mot en fast 

konvention gällande hur textelementen ska placeras i det visuella rummet. Denna process 

återknyter till den tredje punkten i Ledins genrebegrepp, en genre är en tradition som tas i bruk i 

en situation, varför den förändras över tid.                  

 Det är svårare att dra samma slutsats om platsannonsens innehållsstruktur och stil. 

Innehållsstrukturen och stilen har utvecklats efter samma mönster som beskrevs i Helgessons 

undersökning. Det vill säga mot en ökad betydelse för personliga egenskaper och förmåner i 
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annonserna samt en mer talspråkspräglad stil. Således tycks samma genrekonventioner rörande 

innehållstruktur och stil som formades i orubricerade platsannonser ha följt med i skiftet av 

publiceringsmedium. Inga nya konventioner har alltså uppstått i platsannonser publicerade på 

internet, istället har äldre konventioner såsom intimisering vidareutvecklats.  
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Bilaga 1. En platsannons från den offentliga sektorn 

Kvalificerad pensionshandläggare med specialistkompetens inom lön 

Försvarsmakten 

Publicerad: 20151015, AnnonsID: 6432712 

Ort: Stockholm  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Löneadministratör  

Sista ansökningsdag: 20151115  

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. 

Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, 

samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och 

mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det 

berikar vår verksamhet.  

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. 

Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans 

mellan arbete, privatoch familjeliv. 

Försvarsmakten HR Centrum är en service och supportfunktion. Vi har som främsta uppgift att stötta 

chefer och medarbetare med HR och lönefrågor. Vi är drygt 250 medarbetare med verksamhet i 

Stockholm, på Gärdet i ett modernt kontorslandskap. 

  

Arbetsuppgifter: 

Tjänsten innebär specialiserad handläggning av ärenden inom statlig tjänstepension enligt nuvarande 

och äldre avtal. I tjänsten ingår även arbete med kollektivavtalad försäkring Kåpan Extra. Du arbetar 

självständigt med pensionsutredningar genom att utreda, inhämta och uppdatera pensionsuppgifter till 

färdigutredd pension. Du kommer även arbeta i team med övrig löneproduktion på enheten. I 

arbetsuppgifterna ingår att stödja kollegor på enheten i pensions och försäkringsfrågor samt medverka 

vid löneproduktion. I arbetet förväntas du också bidra till att arbeta serviceinriktat, omvärldsbevakande 

och på ett kvalitetssäkert sätt inom funktionens alla processer. 

  

Kvalifikationer: 

Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot HR/löneområdet, ekonomi eller juridik, alternativt 

motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare vill vi att du har flerårig erfarenhet 

av pensionshandläggning och tolkning av pensionsavtal. 

  

http://www.stockholm.se/
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Meriterande: 

Vi ser gärna att din erfarenhet kommer från offentlig sektor med flerårig erfarenhet av löneproduktion 

samt kunskap inom SAP. Du bör ha god kännedom om regelsystem inom offentlig förvaltning samt vara 

väl förtrogen med gällande lagar och föreskrifter inom området. 

  

Personliga egenskaper: 

Arbetet innebär nära kontakt med SPV samt specialister inom Försvarsmaktens HR Centrum vilket 

innebär att det krävs god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Du har också förmåga att på ett 

analyserande sätt tolka och tillämpa gällande kollektivavtal för pensioner. Vi värdesätter pedagogisk 

förmåga och erfarenhet av utbildning eller information i storgrupp. Du har god datorvana och gärna 

fördjupad kunskap i Excel. 

  

Som person är du strukturerad, självgående och prestigelös. Du har hög integritet och förmåga att skapa 

förtroende och kontakter. Samarbetsförmåga och vilja att dela med sig av kunskaper är av stor vikt i 

denna tjänst. Vidare lägger vi stor vikt vid din serviceförmåga och personlig lämplighet. 

  

Fackliga företrädare: 

SACO Peter Butor, 08514 396 40 

SEKO Jörgen Stehn, 035266 35 47 

OFR/S Pia Almström 073361 36 69 

OFR/O Maria Permatz 08514 391 69 

  

Övrigt 

Vi ser fram emot din ansökan senast 20151115. Ansökan skall innehålla CV samt personligt brev. 

Anställningen är tillsvidare. 

Antal tjänster: 1. 

  

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Håkan Apelgren på 08514 393 68. 
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Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med 

registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med 

anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på 

typ av befattning. 

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. 
Varaktighet, arbetstid 
Heltid/ Ej specificerat 
Lön 
Lön: Individuell lönesättning 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 20151115 
Ansökan via web 

Arbetsgivare 
Försvarsmakten 
Postadress 
Försvarsmakten  
Sandhamnsgatan 63 B  
11528 Stockholm  
Besöksadress 
Sandhamnsgatan 63 B  

Telefon och webbplats 

 Hemsida (öppnas i nytt fönster) 

 

Direktlänk till denna annons: 

http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=6432712 

 

 

 

 

 

 

 

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=9753%26pp%3D7
http://www.forsvarsmakten.se/sv/
http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=6432712
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Bilaga 2. En platsannons från ett bemanningsföretag 

Försäkringsförmedlare till finansbolag 

AMGA AB 

Publicerad: 20151015, AnnonsID: 6433421 

Ort: Stockholm  (Kommuninformation), 1 plats  

Yrke: Försäkringsförmedlare/Försäkringsmäklare  

Sista ansökningsdag: 20151109  

 

AMGA är ett svenskägt bolag med expertis inom service, bank & finans, försäkring och försäljning. Vi är 

specialiserade på personal, rekrytering och affärsutveckling. Företaget är medlem i Almega 

Tjänsteföretagen och tillämpar kollektivavtal för branschen. 

Denna tjänst är inom ramen för vår rekryteringsverksamhet. 

AMGA rekryterar nu en Försäkringsförmedlare inom Pensions, försäkring och Kapitalrådgivning 

till ett modernt och välrenommerat bolag inom heltäckande kapitalförvaltning.  

Arbetsbeskrivning 

Som Försäkringsförmedlare mot privat och företagsmarknaden arbetar du med en solid infrastruktur 

med ledande försäkringsbolag, fondkommissionärer och banker tillsammans med ett mycket attraktivt 

kunderbjudande. 

Du får möjligheten att vara med och stärka upp ett befintligt affärsområde inom försäkring & placering 

med ett mycket attraktivt kunderbjudande. Som förmedlare är du ytterst ansvarig för dina befintliga 

kunder samt att kontinuerligt uppnå kvantitativ och kvalitativ ökning av din kundstock. 

En kvalitetssäkrad servicegrad, ett pålitligt erbjudande samt en kompetent och ärlig rådgivning med 

kundens behov i centrum är några av grundstenarna bolaget ständigt efterstävar för sina kunder. 

Vidare tillhandahåller bolaget dig kontinuerligt kompetensförbättring via interna samt externa 

utbildningsmodeller och nödvändig praktiskt erfarenhet för att du ska få de bästa förutsättningarna för 

att lyckas i din karriär. 

Plattformen du arbetar med förser dig som förmedlare med marknadsledande produkter inom 

kapitalförvaltning, pension, försäkringar samt skatterådgivning för att säkerställa det bästa utbudet till 

dina och bolagets klienter. Bolaget lägger stor vikt i analys och riskhantering för att ligga steget före och 

anpassa kundernas tillgångar & önskemål.  

Bakgrund 

Utöver ditt intresse för finans och viljan att nå höga volymmål, ställs även följande krav på sökande: 

 Relevant akademisk/eftergymnasial utbildning 

http://www.stockholm.se/
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 Behärska svenska flytande i både tal och skrift.  

 Affärsdriven och kundfokuserad 

 God retoriker med förmåga att övertyga 

 Swedsec licensiering samt IFUdiplom eller motsvarande livförsäkringsdiplom 

 Erfarenhet av företagsaffärer är meriterande men inget krav 

Om företaget 

Organisationen är en modern, välrenommerad och stabil aktör som bedriver heltäckande 

kapitalförvaltning inom bland annat kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar, pensionsförsäkringar, 

fondsparanden samt skatterådgivning under Finansinspektionens tillsyn.  

Förmedlingen bedrivs helt behovsanpassad där hög servicenivå, engagemang och kundfokus är 

grundläggande i bolagets verksamhet.  

Fast lön + provision samt tillkommande förmåner ingår. Utbildningen startar så snart tillsättningen är klar. 

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Martin Edin på 08551 

118 72. Du söker tjänsten på www.amga.se 

Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 9/11, 2015 så 

skicka in din ansökan redan nu. 

Varaktighet, arbetstid Arbetsgivare 

Heltid  AMGA AB 

Lön Postadress 

Enligt överenskommelse AMGA AB  

Ansökan Svetsarvägen 8  

Sista ansökningsdag: 20151109 17141 Solna  

Ansökan via web Besöksadress Svetsarvägen 8  

Telefon och webbplats 

 Hemsida (öppnas i nytt fönster) 

 
Direktlänk till denna annons: 

http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=6433421 

 

 

http://www.amga.se/
http://www.amga.se/soker-du-jobb/?aguid=38EB43B487F04C48A1E81460C2B2393E&ref=arbetsformedlingen
http://www.amga.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=6433421

