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Sammanfattning 
Studiens syfte är att öka medvetenheten om hur formell och reell kompetens konstrueras, 
detta genom att studera kompetenser som efterfrågas i platsannonser för yrken i vårdsektorn i 
Sverige. Det empiriska materialet består av 60 platsannonser publicerade på Platsbanken. 
Samtliga annonser riktas till tjänster inom vårdyrket, dessa är jämt fördelade på läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor. Studieobjekten, det vill säga platsannonserna, analyseras 
med hjälp av en kritisk diskursanalys (CDA) med vilken ett forskningsresultat kunnat 
presenteras. 
 
Resultatet visar på en del likheter i samtliga platsannonser och oberoende av yrkesklass vad 
gäller representationen av formell och reell kompetens, men även en del skillnader. Dessa 
begrepp hämtar vi från Ellström (1992). Vad vi mer specifikt åsyftar med dessa och hur de 
operationaliserats kommer vi att redogöra för i avsnitt 3. De formella kompetenserna 
representerades i form utav någon utbildning eller erfarenhet i samtliga platsannonser och den 
reella kompetensen i form utav sociala faktorer, personlighetsfaktorer och affektiva faktorer i 
all tre yrken. En annan uppenbar likhet var att kompetenserna, både formella och reella, 
uttrycktes antingen explicit eller implicit, vara krav eller meriterande i platsannonserna för 
alla tre yrkena. Resultatet belyste även att de sociala faktorerna många gånger uttrycktes med 
samma benämningar, till exempel samarbetsförmåga, kunskaper i svenska språket och gott 
bemötande. Även i studerandet av personlighetsfaktorer identifierades en tydlig likhet i att 
några typer av benämningar kom till uttryck i all tre yrkesklasser; flexibilitet, ansvarstagande 
och positiv. I undersköterske- och sjuksköterskeannonserna representerades den reella 
kompetensen även i form av kognitiva faktorer (exempelvis konfliktlösning), vilket den inte 
gjorde i läkarannonserna. Generellt sett kunde det även avläsas att representationer av den 
reella kompetensen var mycket mer repeterade bland undersköterske- och 
sjuksköterskeannonserna i jämförelse med läkarannonserna. 
 
Nyckelord: Formell kompetens, reell kompetens, rekrytering, platsannonser, klass, kritisk 
diskursanalys 
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Abstract	 
The purpose of the studie is to increase awareness of how formal and real competence is 
represented, this by studying competence demanded in job advertisements for professions in 
the healthcare sector in Sweden. The empirical material consists of 60 job advertisements 
published in Platsbanken. All ads are targeted at services in the healthcare, theses are 
distributed equally among doctors, nurses and nurse assistants. The study objects, the job 
advertisements, are analyzed by means of a critical discourse analysis (CDA) with which a 
research result is presented.  
 
The result shows some similarities in all job advertisement independent of professional class, 
in terms of representation of formal and real competence, but also some differences. These 
concepts are derived from Ellström (1992). What we specifically aim at with these and how 
they are operationalized, we will explain in section 3. The formal competence were 
represented in the form of education or experience in all of the advertisements and real 
competence were shown to be represented by social factors, personality factors and affective 
factors in all three professions. Another apparent similarity was that the competences, both 
real and formal, were expressed either explicitly or implicitly, as requirements or meritorious, 
in the job advertisements for all three professions. The results also highlighted that the social 
factors were largely expressed with the same terms, for example cooperative skills, knowledge 
of the Swedish language and good reception. Even in the study of personality factors, a clear 
similarity was identified in that some types of terms were expressed in all three professionals 
classes, flexibility, responsibility and positive. In the nurse assistants and nurse advertisements 
real competence was also represented in the form of cognitive factors (for example conflict 
resolution), unlike the advertisements aimed at doctors. In general, it could also be read that 
representations of the real competence were much more repetitive for the nurses than the 
doctors.   
 
Key words: Formal competence, real competence, recruitment, job advertisement, class, 
critical discourse analysis 
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1.	Inledning	 
 

“Förställningar om ett klasslöst samhälle med ett likartat sätt att tala, klä sig och betrakta 
verkligheten kan bidra till att skyla över mer djupgående skillnader. Det finns en yta där allt 
verkar jämlikt men för att tränga igenom ytan krävs en kod som folk i allmänhet saknar” 
(Sennett, 1999, s.105). 

 
Vi lever i ett samhälle som präglas av klasskillnader även om dessa är avsevärt mycket 
mindre än vad det var för 50 år sedan och även längre tillbaka (Ahrne, Roman & Franzén, 
2008). De klasskillnader som existerar idag är främst grundat på makt, som i sig är ett relativt 
tydligt mått på livschanser. Klasskillnader är ett begrepp som indikerar sociala och 
ekonomiska skillnader, faktorer som är av vikt för människors handlingskapacitet och 
levnadsvillkor. Arbetslivet har i alla tider delat människor i över och under men också i de 
som har makten och de som inte har den (Alvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006). Den hierarkiska ordning som existerade på industrisamhällets arbetsplatser 
har betraktats som en traditionell typ av ojämlikhet. Inom ramen för den samtida 
tjänsteekonomin är dock ojämlikheten minst lika hierarkisk. Ahrne et al. (2008) menar att det 
idag råder väsentliga skillnader som kan förklaras som avgörande i frågan om innehavandet 
av makt och möjligheter att trygga sin framtid. 
 
Det har även tillkommit en ny ojämlikhet som skiljer sig från den traditionella ojämlikheten 
genom hur den fördelar sig (Allvin et al., 2006). Skillnaden visar sig genom den 
konkurrenssituation som finns på arbetsmarknaden. Allvin et al.(2006) menar att individens 
framgång inte avgörs av hens objektiva position i produktionen utan av den relativa 
ställningen på marknaden. Är man attraktiv på arbetsmarknaden har man fördelar och kan 
stärka sina arbetsvillkor: i annat fall är man utlämnad till marknadens godtycke (ibid.). I 
dagens kunskapssamhälle är det framförallt de, den majoritet, som inte har en högre 
akademisk utbildning som måste konkurrera mest om de relativt få jobb som erbjuds 
människor utan denna kompetens. Det är, kort sagt, köparens marknad.  
 
Det övergripande problem vi vill studera rör relationen mellan efterfrågad kompetens och den 
klasskiktade arbetsmarknaden. Efterfrågas andra typer av kompetenser av akademiker än av 
arbetare? Det har forskats mycket om kompetenser i rekryteringssyfte men det har varit svårt 
att hitta något som berör denna särskilda problematik. Detta kan bero på den svårighet som 
finns med att olika yrken kräver olika kompetenser som i sin tur är beroende av vilka 
arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Även yttre omständigheter påverkar hur det ser ut i 
samhället och på arbetsmarknaden, vilka normer och strukturer som råder, med andra ord 
vilka diskurser som de efterfrågade kompetenserna ingår i och var de produceras och 
konsumeras. Trots svårigheterna vill vi ändå göra ett försök att synliggöra om det finns några 
skillnader i hur man efterfrågar kompetenser beroende på yrkesklass. För att kunna närma oss 
ett möjligt studieområde behöver vi dock få kunskap om de samhälleliga villkor som styr och 
påverkar människors motiv och handlingsmöjligheter (jfr. Ahrne & Svensson, 2015), likväl 
som rekrytering av arbetskraft som fenomen.  
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1.1	Rekrytering	och	klasskillnader	–	en	bakgrund	
I avsnittet tidigare forskning kommer vi gå djupare in i ämnet som beskrivs nedan och då med 
koppling till Bolanders (2002) resultat från hennes studie, men redan här vill vi lyfta 
rekryteringens historia.      
 

1.1.1	Rekryteringens	utveckling 
Mycket forskning om rekrytering och urval har bedrivits. Bolander (2002) diskuterar två 
ansatser för rekrytering, den psykometriska samt den sociala ansatsen där var och en av dessa 
bygger på skilda antaganden men även bär vissa gemensamma drag. Med utgångspunkt i 
dessa ansatser vilka etablerats under olika tidsepoker, ska denna text ge en överblick och 
spegla delar av rekryteringens historiska utveckling och vad den har utmärkts av.  
 
Rekryteringen sägs ha en modern historia som etablerades i början av 1900-talet (Bolander, 
2002). Det var då idén växte sig stark om att rekrytering borde följa vissa kriterier och bli till 
en standardiserad process. Under mer än 100 år därefter har man levt på tanken att 
rekryteringsprocessen ska kunna bidra till att utveckla organisationen till det bättre. Det är ett 
koncept som man håller fast vid än idag. En välutformad och noga igenomtänkt 
rekryteringsprocess ska resultera i att man anställer rätt medarbetare med de rätta 
kompetenserna för yrket, det vill säga bästa möjliga kandidat. Härigenom förbättras 
förutsättningarna för organisationen att uppnå dess mål, jobba och slutföra planerna och även 
att kunna bemöta framtida krav (ibid.). 
 
Olika idéer om hur rekrytering bör bedrivas har spridits och fått betydelse genom historien 
och redan så tidigt som på 1900-talet hade många av dessa idéer börjat cirkulera (Bolander, 
2002). Första idén fastslog att rekryteringen uteslutande skulle ske på grundval av kompetens. 
Den andra idén handlade om att all bedömning från rekryterarens sida skulle ske objektivt, 
inte styras av personliga känslor, utan vara baserat på likhetsprincipen. Utöver detta skulle 
individen enbart bli bedömd i förhållande till det arbete det gällde. Den tredje idén handlade 
om att arbeten kunde delas upp i mindre moment likaså människan kunde delas upp i mindre 
delar, i egenskaper, och därefter skulle arbetet matchas med person. Det handlade om att rätt 
person skulle rekryteras till rätt yrke, och att utvecklingen tog denna riktning hade främst 
Frederick W. Taylors idéer bidragit till. Det var även i samband med dessa idéer utvecklingen 
av den psykometriska ansatsen blev utslagsgivande, tog fart och fick fotfäste. Ett mycket 
utmärkande drag för denna ansats är att kandidatens egenskaper står i fokus. Senare kom den 
sociala ansatsen att utvecklas i och med att det hade blivit känt att den tidigare dominerade 
och stabila ansatsen inte stämde överens med praktiken. Den sociala ansatsen vill accentuera 
att rekrytering är en social process och det som bestämmer hur rekryteringen fortskrider är 
beroende av relationen. Det som man lägger tyngdpunkten på i denna ansats är identitet, 
attityder etcetera. Kandidatens beteende är i fokus till skillnad från den psykometriska 
ansatsen där istället egenskaper är viktiga (ibid.).  
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I likhet med vad vi inledningsvis nämnt och funnit, och vad Bolander (2002) även hävdar, har 
en hel del forskning bedrivits om rekrytering och urval. Men det kan tilläggas att det är mest 
avgränsat till forskning om urvalsinstrument, enligt Bolander (2002). Det finns mycket 
framtaget om hur rekrytering som process bör gå till men desto mindre om hur själva 
bedömningen i verkligheten går till (ibid.). Mot bakgrund till att det idag pågår en kamp om 
vilken typ av ansats som ska användas i diskussioner om hur rekrytering bör gå till och 
beforskas blir ett möjligt resonemang att rekrytering i praktiken går till på olika sätt (jfr. 
Bolander, 2002). Att denna kamp om hur rekryteringen ska bedrivas inte upphört, och inte 
tagit enbart en riktning genom att utesluta en av ansatserna, kan avspegla sig i dagens 
platsannonser genom att både egenskaper och beteende är efterfrågade kompetenser. Det finns 
dock andra faktorer som även behöver beaktas och som kan tänkas påverka vilka kompetenser 
som efterfrågas i platsannonser, såsom klasskillnader och rådande klasstrukturer. 
 

1.1.2	Klasstrukturer	och	arbetsmarknaden	 
Det vanligaste är att klasstrukturer förklaras i förhållande till de positioner som finns i 
yrkesverksamheten, exempelvis arbetare, tjänstemän eller företagare (Ahrne et al., 2008). Det 
handlar således om klasspositioner som hänför sig till positioner som kan sammankopplas 
med någon typ av arbete. Klassindelningen görs utifrån att arbetsuppgifterna, inom var och en 
av de tre klasspositionerna, utarbetats på ett snarlikt sätt. Tanken är att en social klass kan 
sägas dela likheter i aspekter, såsom lön, möjligheter till karriär och maktinnehav. När det 
gäller beskrivning av positionerna är utgångsläget således de hierarkiska nivåerna i 
arbetsorganisationen som bygger på maktförhållanden och delvis bestäms av arbetsuppgiftens 
innehåll. De hierarkiska nivåerna på ett sjukhus, och bland anställda, är till antalet inte särskilt 
många, trots detta är sjukhuset ur flera synvinklar ett tydligt exempel på ett representativt 
klassamhälle. Arbetarklassen på ett sjukhus utgörs av sjukvårdsbiträden (kan likställas med 
undersköterskor), medelklassen utgörs av sjuksköterskor medan läkarna tillhör överklassen. 
Läkarna besitter den största auktoriteten. Detta innebär att sjuksköterskorna är underordnade 
läkarna och får en lägre status. Sjukvårdsbiträden och undersköterskor har den lägsta statusen 
vars kunskaper är lågt värderade och mycket ofta okända. Det är viktigt att komma ihåg att 
olika klasser inte är klart avgränsade utan att de till viss del flyter in i varandra (ibid.). 
Klassbegreppet kommer i denna studie begränsas till att förstås i förhållande till 
klasspositioner som finns i yrkesverksamheten och på arbetsmarknaden.  
 
I och med att organisationer idag är hierarkiskt uppbyggda kan det tänkas att även 
rekryteringsstrategier, och även språket i platsannonser, kan skilja sig åt. Detta gör det 
intressant och logiskt att studera hur konstruktionen av kompetenser skiljer sig åt eller liknar 
varandra inom ramen för en bransch eller sektor, men frågan om hur det ser ut är en empirisk 
fråga.  
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1.1.3	Platsannonsens	framväxt 
Ett av de främsta instrumenten för rekrytering är platsannonser. Platsannonserna som 
rekryteringsforum har genom tiderna påverkats av förändringar i ekonomi och arbetsliv. Det 
är inget nytt att texter påverkar människors tänkande och handlande och därmed även 
samhället, texten både påverkar och påverkas (Helgesson, 2011). Platsannonsens utformning 
och innehåll har förändrats men är fortfarande den plattform som verkar vara störst i 
rekryteringsprocessen. Dessa har från början bestått i platsannonser i papperstidningar där det 
annonserades under olika rubriker, vilket haft verkan på utformning och möjlighet till 
innehåll. Förändringar i samhället har bidragit till att uppdelningen i manligt lediga platser 
och kvinnligt lediga platser under 1960-talet försvann. Det var dock fortfarande möjligt att 
utläsa om det söktes en man eller kvinna genom storlek på annonsen och vilka kvalifikationer 
som krävdes. Teknikutveckling och datorisering har senare gett andra möjligheter till 
utformning med andra trycktekniker och produktionsvillkor. Det som troligen har gett mest 
förändring är vilket platsannonsmedie som används, i och med Internets inträde. Förutom att 
vara till största delen gratis på olika webbplatser, exempelvis Monster.se, Platsbanken med 
flera har företagen även sina egna hemsidor där utformning och innehåll ger nya möjligheter 
(ibid.). Detta har underlättat för företagen att styra rekryteringen av det efterfrågade behovet 
av personal.        
 

1.1.4	Utbud	och	efterfrågan 
Vad som styr det som efterfrågas i platsannonser kan man förstå utifrån Ellströms (1992) 
modell som illustrerar vad som påverkar och påverkas i efterfrågan på kompetens som han 
även relaterar till begreppet kvalifikation. Begreppet kompetens tar avstamp i individen och 
vad hen har för förmågor i förhållande till ett specifikt arbete. Detta till skillnad från 
kvalifikation som istället utgår från arbetet och de kompetenskrav det ställer på individen 
(ibid.). Studien kommer se begreppen kompetens och kvalifikation som likställda. Ellström 
(1992) menar att det som styr den efterfrågade kompetensen både beror på inre och yttre 
faktorer i ett avancerat samspel med förutsättningar, processer och effekter där de är 
integrerad i kontexter. Den interna arbetsmarknaden som räknas som en inre faktor, med till 
exempel de formella och informella regelsystemen och beslutsprocesser, styr bland annat 
arbetsbeskrivningar som i sin tur ger underlag för platsannonsens kravspecifikation. Den 
externa marknaden består bland annat av marknadsposition, demografi, ideologier och 
arbetsmarknad som i sin tur påverkar och påverkas av den efterfrågade kompetensen. När 
man talar om den interna såväl som den externa arbetsmarknaden kan man också tala om 
utbud och efterfrågan av arbetskraft. Det kan också vara olika sociala processer som påverkar, 
till exempel kan det vara olika yrkesgrupper eller arbetsgivarens önskan av kontroll för att 
upprätthålla eller förändra statusen för arbetet eller tillgången på utbildad arbetskraft. De 
bestämda kompetenskraven anses med andra ord vara socialt konstruerade och då både i lägre 
och högre grad och påverkas också av gällande sociala, kulturella och materiella villkor i 
samhälle och organisation. Enligt Ellström (1992) bestäms utbudet av arbetskraften på den 
interna arbetsmarknaden i högsta grad av tillgången på arbetskraft på den externa 
arbetsmarknaden.     
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1.1.5	Sammanfattning 
Utbud och efterfrågan styr rekrytering. Vilka kompetenser som efterfrågas och hur 
kompetenser skrivs fram kan därför tänkas påverkas av det tillgängliga utbudet av arbetskraft. 
Det gör det intressant att studera hur kompetenser skrivs fram i platsannonser, det vill 
säga rekryteringens främsta text. Det är en väsentlig fråga att studera då det spänner över ett 
omfattande område, kompetens och rekrytering, som rör arbetslivet i allmänhet. Studien visar 
även på pedagogisk relevans genom att fokus ligger i att studera hur språket som 
påverkansprocess formar och förändrar samhället genom sociala processer.        
  

1.2	Syfte	&	frågeställningar 
I föreliggande uppsats studeras det om det finns skillnader i efterfrågade kompetenser 
beroende på yrkesklass. Undersökningsobjekten utgörs av yrkesklasser från den svenska 
vårdsektorn, nämligen läkare, sjuksköterska och undersköterska. Syftet med detta är att ge en 
bild av hur rekrytering påverkar och påverkas av en rådande klasskiktad arbetsmarknad. 
Studien ser på rekrytering, och särskilt hur det tar sig uttryck i språket, i ett kritiskt 
ideologiskt perspektiv. Utgångspunkten är därmed att den efterfrågade kompetensen (som 
skrivs fram med hjälp av språket) både fungerar som ett ideologiskt verktyg i upprätthållandet 
av den sociala hierarkiska ordningen, likväl som rekryteringens språk i sig präglas av denna 
ordning av ojämlika maktförhållanden. För att se nyanser i vilka olika typer av kompetenser 
som efterfrågas har vi valt att tala om kompetenser i termer av formell kompetens och reell 
kompetens.  
 
Huvudfråga: 
Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur formell och reell kompetens representeras i 
platsannonser riktade till olika yrkesklasser inom vårdsektorn i Sverige? 
 
Underfrågor: 
Hur representeras den formella kompetensen i platsannonser för yrkena läkare, sjuksköterska 
och undersköterska? 
Hur representeras den reella kompetensen i platsannonser för yrkena läkare, sjuksköterska 
och undersköterska? 
 

1.3	Disposition 
Uppsatsen har hittills introducerats med en inledning vars syfte är att leda läsaren in i ämnet 
och där det framför allt ska framgå vad rapporten handlar om. Inledningen har följts av en 
bakgrund som ska ge läsaren ett sammanhang och en historisk överblick till problemområdet. 
Bakgrunden mynnade ut i ett syfte, vilket ska klargöra intentionen med uppsatsen, som i sin 
tur studeras genom besvarande av ett antal frågeställningar. Dessa delar i uppsatsen kan sägas 
tillhöra ett introduktionskapitel vilka senare följs av större kapitel-avsnitt. Först kommer 
avsnittet tidigare forskning som ger stöd och relevans för forskningsfrågorna. Det följs av 
teori och metod vilken introduceras med att ge en överblick av det teoretiska ramverket som 
visar på teori som tas för givet i studien. Vidare ges en presentation av studiens teoretiska 
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utgångspunkter som visar på vilket perspektiv som studien ses utifrån. I anslutning till detta 
presenteras de tillvägagångssätt som använts i studien. Avsnittet, resultat och tolkning, 
kommer därpå vari frågeställningarna besvaras. Uppsatsen avrundas med en diskussion som 
innehåller en summering av resultatet som knyts an till tidigare studier och teorier, och till sist 
ges några förslag på vidare forskning. 
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2.	Tidigare	forskning	 
Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning utifrån tre synvinklar och med relevans för 
området; forskning som rör rekrytering generellt sett, forskning som belyser rekryteringens 
påverkan på samhälle och arbetsmarknad och vice versa, och slutligen tidigare studier av 
platsannonser. Först en komprimerad genomgång av hur litteraturen av tidigare studier sökts 
och samlats in. 
 

2.1	Litteratursökning 
Litteratursökningen har främst gjorts via databaser tillgängliga på Uppsala Universitet. 
Följande databaser har använts; Eric, Education Source, SwePub, DIVA och Libris. Sökord 
på engelska: skills, qualifications, competence, healthcare, job ads, job advertisement, 
recruitment, recruitment advertisements, class, class distinctions. Sökord på svenska: 
kvalifikationer, kompetens, platsannons, rekrytering, rekryteringsprocess, urvalsprocess, 
social kompetens, teknisk kompetens, formell kompetens, reell kompetens, personalkompetens, 
personalstrategi, klass, klasskillnader. Flera sökord har ibland kombinerats för att försöka 
öka möjligheterna till mer relevanta träffar. Vi har främst använts oss av följande 
publikationstyper; avhandlingar, vetenskapliga artiklar och vetenskapliga rapporter. 
Sökningarna har till viss del gjorts med hjälp av ord som ingår i de konstruerade 
frågeställningarna.  
    

2.1.1	Rekryteringens	förutsättningar	vid	beslutsfattande 
Majoriteten av forskningen om rekrytering fokuserar på hur arbetsgivare väljer ut sina 
arbetstagare. Forskning som studerar kompetenskonstruktion i förhållande till olika klasser - 
eller forskning som överhuvudtaget tar in klassperspektiv – är, vad vi funnit inte särskilt 
omfattande.  
 
Kulkarni, Lengnick-Hall och Martinez (2015) har gjort en studie där de undersöker hur 
arbetsgivare resonerar och tänker kring matchning av behov, det vill säga vad som behövs för 
arbetet, och kompetens. Syftet med deras studie har varit att ge en bild över hur arbetsgivare 
definierar och ser på över- och underkvalificering och mer specifikt om de kan gå med på att 
anställa sökande vars utbildning och arbetslivserfarenhet inte överensstämmer med de krav 
som arbetet ställer. Studien baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt där data samlats in från 
totalt 24 intervjuer, som genomförts runtom i Amerika, både inom offentliga sektorer och 
privata industrier. De övergripande slutsatser som Kulkarni et al. (2015) dragit är att 
arbetsgivare är benägna att låta sökande komma på intervju och få chans till anställning även 
om sökande inte visar på att ha uppfyllt samtliga krav som ställts. Arbetsgivare är villiga att 
ge sökande tillträde till en tjänst vare sig om hen visar sig vara överkvalificerad eller 
underkvalificerad, det vill säga överstiger eller understiger kraven, men det sistnämnda sker 
på ett villkor. I de fall den sökande har utbildning som understiger arbetsgivarens krav kan 
anställning bli möjlig enbart om hen visar på erfarenhet som motsvarar kravet på utbildningen 
(ibid.).        
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Bolander (2002) har gjort en kvalitativ studie där hon studerat rekryteringsprocessen i 28 
organisationer. Hon kombinerar två tillvägagångssätt; intervjuer med rekryterare i alla 
organisationer samt observationer av beslutsmöten. Fokus har varit på rekryteringsprocessen 
och huvudsyftet har varit att belysa hur bedömningen går till och hur besluts tas. Hur 
beslutsfattningen går till har ingen direkt relevans för att förstå de frågeställningar som ligger 
till grund för denna studie. Däremot har hennes studie bidragit med fynd som kan förknippas 
till våra frågor. Ett av studiens större kunskapsbidrag är att rekryteringen och urvalen, i 
praktiken, sällan sker i direkt anslutning till de riktlinjer som finns i urvalsmodellen, som 
även är en central modell i den psykometriska ansatsen. Processen är helt enkelt inte speciellt 
formaliserad där urvalsmodellen strikt följs och går därmed inte i linje med hur 
rekryteringsforskning menar att den bör gå till. Det är vanligt förekommande att man 
använder sig av gamla kravprofiler eller utgår från den tidigare anställde. Kriterierna är inte 
universella, de beskrivs inte alltid på samma sätt i alla situationer och ges inte heller alltid lika 
stor betydelse. Hon poängterar att det gäller både teknisk kompetens, till exempel erfarenhet 
av visst slag, och personliga egenskaper, till exempel social kompetens. Urvalskriterierna i 
kravprofilen sägs inte heller vara helt avgörande för vilket beslut som tas vilket 
överensstämmer med Kulkarni et al. (2015). Bolander (2002) påstår att rekrytering är en 
process som är mer informell och spontan än vad den psykometriska ansatsen pekar på. Inte 
att man helt tagit avstånd från urvalsmodellen, utan mer att formella och informella 
rekryteringsstrategier kan sägas interagera. Hon kommer även fram till att rekrytering i 
verkligheten inte heller går helt i linje med den sociala ansatsen ståndpunkter. Utbyte av ärlig 
information är centralt för den sociala ansatsen men i praktiken har det setts att man kan 
undanröja information från kandidaten. I likhet med den psykometriska ansatsen, där 
egenskaper är i fokus, menar Bolander (2002) att kandidaten i bedömningsprocessen är just 
en person med specifika egenskaper. 
 
Rekryteringsprocessen har också analyserats av Sandstedt (2013). Hans studie rör prefekter 
och forskarstuderande i åtta institutioner på några större universitet. Resultatet visar att 
rekryteringen av prefekter och forskarstuderande grundar sig i informella kriterier och 
kollegialitet, vilket kan liknas vid Bolanders (2002) resultat. Det finns akademiska spelregler 
och traditioner som styr rekryteringsprocessen som sällan ifrågasätts i verksamheten. 
Akademikers självstyre, det vill säga där varje institution själva vill komma med förslag utan 
inblandning av rektor och dekanus, är speciellt markant vid rekryteringen av prefekter. 
Gunvik Grönbladh (2014) studerar rekryteringen inom akademin. Hon studerar processen 
kring rekrytering och bedömning av sökande när akademiska lärare ska tillsättas. Fokus är på 
hur sökande och sakkunniga förhåller sig till pedagogisk skicklighet. Gunvik Grönbladh 
(2014) anser att kraven på dubbelkvalificering, det vill säga att den sökande ska uppvisa både 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ökat. Detta för att kunna möta dagens studenter inom 
utbildning på högre nivåer (ibid.).  
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2.1.2	Om	hur	rekryteringen	påverkar	och	påverkas	av	arbetsmarknaden		
I en intervjustudie har Allvin, Jacobson och Isaksson (2003) tittat på förändringar som 
påverkat dagens arbetsliv. De har studerat sjuksköterskors villkor och valmöjligheter i 
bemanningsbranschen. De beskriver att bemanningsbranschen är förhållandevis välreglerad 
men ändå har det inneburit förändring mot mer marknadsmässiga villkor i arbetslivet. Studien 
handlar om de förändrade arbetsvillkor som sjuksköterskor ställs inför när de arbetar för 
bemanningsbranschen. Allvin et al. (2003) menar att förändringarna uppstår oftast av att 
organisationer och då i första hand företag, institutioner och myndigheter omstrukturerar sin 
verksamhet för att nå en större flexibilitet. Dessa förändringar får konsekvenser för både 
verksamhet och arbetskraften genom att traditionella regelsystem förändras och arbetet blir 
mer gränslöst. För arbetskraften innebär det att kraven ökar i ansvar, belastning och också 
förväntan som belastar den enskilde individen. Förändringarna märks bland annat genom 
utnyttjande av bemanningsföretag som ökat för att täcka upp större eller mindre delar av 
ordinarie verksamheten (ibid.). 
 
Allvin et al. (2003) menar att inhyrd personal på kort tid behöver bli en fungerande del av 
verksamheten. Individen behöver vara lättsam och lätt att arbeta med. Det hänger med andra 
ord på sjuksköterskan själv, hen behöver ha social kompetens men även attityden är ett viktigt 
försäljningsargument. Som bemanningssjuksköterska måste hen vara säljbar för att få arbete 
när man verkar på kommersiella villkor. Studiens resultat visar på att det finns förväntningar 
på att vara flexibel. Dock är det inte friheten i arbetet som förknippas med flexibilitet, utan 
kraven i arbetet som är gränslös, det vill säga de arbetsuppgifter man måste ta på sig och att 
det blir mer och mer som ska göras. Sjuksköterskan har också på sig kravet att vara tillgänglig 
gränslöst, att alltid ställa upp. Det är inom vården också krav på att vara ansvarstagande 
gränslöst. Utöver det finns det också krav på att vara lojal där skuldkänslor blir ett 
personaladministrativt styrmedel. Att vara bemanningssjuksköterska utesluter inte att det 
finns gränser för de krav som ställs, menar Allvin et al. (2003). Det betyder att de yttre kraven 
begränsas men åtagandet förflyttas till en själv, de blir inre krav. Det är 
bemanningssjuksköterskan som själv nu måste definiera, planera, avgöra och även begränsa 
sitt eget arbete (ibid.). Alla dessa nya förutsättningar och förändringar har stor påverkan för 
hur kompetenser efterfrågas, vilka är av betydelse för vår studie. 
 

2.1.3	Tidigare	studier	om	platsannonser 
Mýtna Kureková, Beblavý, Haita och Thum (2016) har studerat efterfrågan på specifika 
kunskaper och egenskaper på mikronivå genom att titta på innehållet i platsannonser. Studien 
har gjort en jämförelse mellan tre olika länder som ses som små europeiska arbetsmarknader; 
Tjeckien, Irland och Danmark. De utvalda yrkena för studien är låg- och medelutbildade 
yrken. Undersökningsdata bygger på onlinejobbannonser och har kvantifierats i olika 
färdigheter och förmågor i ett jämförande syfte. De upptäckte en bred mångfald av 
kompetensbehov i arbetsmarknaden och att det inte fanns någon universell europeisk 
efterfrågan. De menar att det är de inhemska institutioner och strukturer som påverkar hur 
efterfrågan uttrycks. Tjeckiska och irländska arbetsmarknader är relativt mer formaliserade 
och formella utbildningsfärdigheter och kognitiva färdigheter är viktiga i en stor utsträckning. 
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Danska arbetsgivare tenderar att efterfråga en rad icke kognitiva färdigheter. En särskild 
viktig egenskap hos danskarna var efterfrågan på arbetskraft där tyngdpunkten låg på 
flexibilitet, vilket skär över yrken och färdighetsnivåer. Kognitiva färdigheter verkar vara 
allmänt oftare efterfrågad än andra färdigheter, medan erfarenheten kvarstår som en viktig 
aspekt som anges i platsannonserna. Mýtna Kureková et al. (2016) konstaterar att efterfrågan 
på färdigheter har förändrats dramatiskt på alla nivåer med den växande betydelsen av 
färdigheter som går utöver det rent kognitiva, sådan som problemlösning och olika former av 
resonemang. Andra faktorer som de anser påverkar rekryteringen är övergången till 
tjänsteekonomi och de institutionella egenskaperna som utbildnings- och 
färdighetsutbildningssystemet (ibid.). 
 
I en studie från Storbritanniens universitet har Kheovichai (2014)genomfört en kritisk 
diskursanalys där fokus är på analys av diskurs och social förändring. Studien grundar sig i 
240 platsannonser som rekryterar till universitet. Resultaten anger att akademiska 
jobbannonser har förändrats från att inte framhålla organisationer till att konstruera dessa på 
ett marknadsföringssätt som företagsreklamannonser.  
 

2.1.4	Sammanfattning	av	tidigare	forskning				 
Ovan har ambitionen varit att presentera tidigare forskning relevant för området. Avsnittet 
introduceras med tidigare studier som rör rekrytering. Här presenteras först Kulkarni et al. 
(2015) studie som i korta drag kan sägas handla om chefers matchning av två viktiga 
komponenter, behov i relation till kompetens. Mer specifikt intresserar de sig för hur chefer 
tänker kring anställning av personer som antingen är under- eller överkvalificerade. I 
anslutning till denna studie ges en illustration av Bolander (2002) som intresserat sig för att 
göra en studie om rekryteringsprocessen med fokus på bedömning och beslutsfattande. Denna 
studie tar upp och skildrar hur hon kunnat se att två olika rekryteringsstrategier existerar sida 
vid sida, å ena sidan en formell och å andra sidan en informell. Därefter kommer Sandstedt 
(2013) studie som studerar rekrytering inom akademin som i likhet med Bolander (2002) 
konstaterar att informella kriterier är styrande i rekryteringsprocessen. Även Gunvik 
Grönbladh (2014) studie presenteras där hon ser på bedömningsprocessen och finner utökade 
kompetenskrav. Därefter följs forskning kring rekrytering och dess påverkan på 
arbetsmarknaden och hur rekryteringen själv påverkas. Först ges en redogörelse av en 
intervjustudie som bedrivits av Allvin et al. (2003) som studerar förändringar som påverkat 
dagens arbetsliv. Det är sjuksköterskornas villkor och valmöjligheter i bemanningsbranschen 
som står i fokus för undersökningen. Sedan behandlas tidigare forskning som specifikt tar upp 
studier om platsannonser. Mýtna Kureková et al. (2016) har genom att granska innehållet i 
platsannonser studerat efterfrågan på specifika kunskaper och egenskaper på mikronivå. 
Under denna rubrik tar vi även utgångspunkt i Kheovichai (2014) studie som ger en empirisk 
skildring av platsannonsens konstruktion och utformning.  
 
Kompetens och rekrytering är ett välstuderat fält och studier kring detta har gjorts utifrån flera 
synvinklar, vilket redogörelsen ovan visar på. I studerandet av vad som tidigare forskats om 
kompetens och rekrytering fann vi dock successivt att ingen tidigare studerat relationen 
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mellan yrkesklasser och kompetens. Då vi vill bidra med att öka kunskapen om relationen 
mellan yrkesklasser och kompetens, tar vi oss an denna forskningsuppgift. Vi anser även att 
frågeställningarna som ligger till grund för denna studie, vilka valts att studera med hjälp av 
en kritisk diskursanalys, kan leda till ny kunskap och bidra till att utveckla det forskningsfält 
inom vilken vi orienterar oss. Det kan även diskuteras huruvida det som nämnts i detta avsnitt 
har bäring för vårt syfte att ge en bild av hur rekrytering påverkar och påverkas av en 
rådande klasskiktad arbetsmarknad. Att ha fokuserat på forskning som rör rekrytering och 
dess påverkan på arbetsmarknaden och hur rekryteringen själv påverkas, går mycket väl i linje 
med studiens syfte. Tidigare forskning har givit indikationer på att rekryteringen inte är en 
sådan standardiserad process som många kanske tror, utan tvärtom mer en informell. Detta 
gör det ännu mer angeläget att studera likheter och skillnader i efterfrågan på kompetens och 
försöka förstå det genom att sätt in resultatet i en bredare social kontext.  
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3.	Teori	och	metod	
I denna studie har diskursanalys använts som både teoretisk utgångspunkt och metod. Detta 
avsnitt har delats upp i två delar som är tätt sammankopplade. I den första delen behandlas 
teori där det först redogörs för studiens teoretiska ramverk ett verktyg som ska skapa 
förståelse och bidra till en djupare analys. Det följs av de teoretiska utgångspunkterna som till 
stor del består av kritisk diskursanalys. Dessa teoretiska delar kastar ett bestämt ljus över de 
frågor som studien baseras på. Den andra delen behandlar metod där det redogörs för studiens 
metodologiska angreppssätt. 
 

3.1	Teoretiskt	ramverk 
Vi vill inledningsvis klargöra för att klasstrukturer, vilket det redogörs för i bakgrunden, är en 
del av vår teori. Tanken med att placera den i bakgrunden är dels för att förklara hur vi 
kommer begränsa oss i att använda klassbegreppet och dels i syfte att tidigt förklara och bidra 
till en förståelse för varför vi valt att studera olika yrkesklasser i förhållande till efterfrågad 
kompetens. Det är viktigt att läsaren ganska tidigt kan värdera och förstå delar av studiens 
centrala utgångspunkter, särskilt de aspekter som berörs redan i inledningen, exempelvis klass 
i vårt fall.   
 

3.1.1	Kompetens,	arbetsmarknad	och	samhälle	
Alvin et al. (2006) beskriver att en förändring har hänt i arbetslivet och genom det har det 
skett en omställning som gett psykiska och sociala förändringar. Det är inte bara den 
förändrade arbetsmarknaden med ökade krav och konkurrens om arbetet utan också genom 
den förskjutning från de generella kraven till mer individuella kraven som ställs på individen. 
Konkurrensen blir utifrån de mer individuella egenskaper som till och med kan vara 
personliga krav som ställs på både högkvalificerade tjänster till mer lågkvalificerad service. 
Organisationens konkurrensmedvetenhet speglar sig i deras försök att anpassa organisationen 
efter den rådande marknaden. Anpassningen sker med kostnadseffektiviseringar där de bland 
annat skär ner på personal, outsourcar eller säljer av olönsamma delar av verksamheter. Det 
har vuxit fram nya normer och regler där det är individen som hela tiden ska anpassa sitt 
arbete till de förändringarna som sker i arbetet. Anställningsrelationen har också förändrats, i 
vissa fall tagits bort helt. Genom att ta in bemanningsföretag kan man föra in arbetskraften 
lika lätt som man kan föra ut den igen. Det är med andra ord med hjälp av individens 
anpassning till arbetets föränderliga krav som organisationen kan ta in arbetskraft när de 
behöver bli flexibla och anpassa sig efter marknadens krav. Kraven på individen att 
anpassning till förändringarna blir i vissa arbeten högre och mer avancerade. På så sätt 
anpassar organisationen sin arbetskraft efter de krav som ställs på arbetet. Kraven finns i flera 
olika dimensioner enligt Allvin et al. (2006). De kognitiva kompetenserna som avser de 
tekniska kunskaperna har stött på en gräns för hur mycket en individ kan tillägna sig. Med det 
har de praktiska kraven på att identifiera, sortera, hantera och använda den kunskap som för 
tillfället behövs ökat. De sociala kunskapskraven har blivit mer uttalade och tekniska. Den 
sociala kompetensen, de sociala nätverken och det sociala kapitalet har fått en viktig roll i 
individens möjligheter att utföra arbetet men också skaffa ett nytt arbete vid behov. De sociala 
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men även de nya kognitiva kompetenserna blir personliga men också portabla när de avser 
individens förmåga att anpassa sig (ibid.). 
   
Ellström (1997) menar att efterfrågan på kompetens givetvis styrs av den faktiska 
kompetensen som jobbet kräver, faktiska kompetenser förklaras i representationerna. Han 
menar dock även att det finns faktorer, framför allt på arbetsmarknaden, som kan bidra till att 
kraven inte motsvarar den faktiska kompetensen som jobbet kräver. Beroende på hur 
tillgången på andelen kvalificerade personer ser ut på den interna och externa 
arbetsmarknaden kan detta i sig påverka vilka kompetenser som efterfrågas. Ytterligare en 
faktor som kan påverka är statusen som aktörer försöker kontrollera, det vill säga att öka eller 
minska yrkesstatusen. Ibland kan till och med de faktiska kraven vara okända. Svårigheter 
som man ser med att göra en analys av vad jobbet kräver kan resultera i höga kostnader, vilket 
också helst undviks. Detta leder till att de officiellt föreskrivna kompetenskraven inte alltid 
stämmer överens med den faktiska kompetensen som krävs för att utföra jobbet, utan istället 
antingen överstiger eller understiger de faktiska arbetskraven (ibid). 
 
De föreskrivna samt de faktiska kompetenskraven, är socialt konstruerade (Ellström, 1997). 
Detta skall förstås som att de får sin skepnad genom ett komplext samspel mellan olika 
faktorer. Faktorer av teknisk, ekonomisk och politisk art som befinner sig på makronivå 
interagerar med faktorer på företagsnivå. De beslut som tas av ledningen, fackföreningar, 
arbetsorganisationer etcetera är av särskilt stor betydelse (ibid.). 
 

3.1.2	Tillämpning	av	teoretiskt	ramverk	i	denna	studie 
Arbetsmarknadens utseende och humankapitalets status det vill säga människors utbildning, 
färdigheter etcetera påverkar hur kompetenser formuleras; inte minst hur de formuleras 
språkligt. Det är känt att utbud och efterfrågan styr prissättningen på en marknad. Enligt 
Ellströms (1997) teori kan man kanske även säga att utbud och efterfrågan kan styra 
efterfrågan på kompetens på arbetsmarknaden. Hur kompetenser skrivs fram, vad som 
efterfrågas påverkas av det tillgängliga utbudet av arbetskraft. Genom att använda oss av 
Ellströms (1997) teori anser vi att kompetenser är sociala konstruktioner. Därmed är det 
lämpligt att använda Fairclough´s teoretiska metod. 
 

3.2	Teoretiska	utgångspunkter	
Teorier bygger på antaganden och begrepp för att förstå hur mening och representationer av 
kompetenser påverkar samhället och påverkas av samhället. Denna studie lutar sig emot en 
socialkonstruktivistisk grund som är djupt förankrad som vetenskapligt perspektiv. En 
beskrivning av socialkonstruktivismen behöver först göras. Detta följt av en definition av 
diskursbegreppet som återfinns i Fairclough´s kritiska diskursanalys. Som avslutning 
förklaras hur vi operationaliserar formell och reell kompetens som analytiska begrepp. 
 
En socialkonstruktionistisk ansats har antagits i denna studie. Huvudkärnan i denna ansats 
handlar om att vår världsbild, såsom som vi förstår och ser på världen, bygger på historiska 
och kulturella föreställningar. Den kunskap vi har om vår omvärld är därför inte en 
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återspegling av en verklighet där ute, utan ett resultat av ett komplext system av kategorier 
som vi använder i vardagen (Jørgensen & Phillips, 1999). Våra föreställningar bildas och 
befästs genom det sociala handlandet, det vill säga genom interaktion mellan människor. 
Samtidigt påverkar förstås samhällets uppbyggnad vad som blir den dominerade diskursen, 
meningen, gällande ett objekt, eller vad en viss yrkeskår ska karaktäriseras av. Därmed 
ansluter vi oss till dem som menar att det finns ett påverkansförhållande mellan dominerande 
sociala konstruktioner i ett samhälle och samhällets maktstruktur. Socialkonstruktionister 
betraktar således inte kunskaper om världen som en objektiv sanning utan ställer sig kritiska 
till de som menar det finns kunskap som är objektiv (Jørgensen & Phillips, 1999). Diskursivt 
handlande kan ses som en typ av socialt handlande som bidrar till att sätta samman den 
sociala världen (även identiteter, kunskap etcetera) och härigenom vidmakthålla olika typer av 
sociala mönster. Att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt innebär att inga 
yttre omständigheter bestämmer dess natur eller att den är förutbestämd på något vis (ibid.) 
  
Socialkonstruktivistiska studier av hur identiteter, ting, subjekt eller objekt konstrueras men 
också hur de representeras, brukar inte sällan använda sig av diskursanalysen som en teoretisk 
metod (Jørgensen & Phillips, 1999). Detta även för denna studie. Diskurs är ett begrepp som 
är väl förankrat i diskursanalysen. Begreppet är inte helt entydigt utan är omtvistat både när 
det gäller vad det omfattar men också vad det anses ha för betydelse. En väl använd definition 
av begreppet diskurs kommer från Jørgensen och Phillips (1999) ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (sid.7).  Fairclough (2003) hävdar att olika 
diskurser motsvarar olika perspektiv på världen. De olika perspektiven innefattas av processer 
och mönster av den fysiska världen men även den icke materiella världen, såsom tankar 
känslor etcetera, samt av den sociala världen (Fairclough, 2003). Diskursen både formar och 
omformar de sociala strukturer och dess processer men speglar likväl dessa (Jørgensen & 
Phillips, 1999). Diskursen blir då konstituerande men också konstituerad det existerar således 
en ömsesidig påverkansprocess; att diskurs som är en form av social praktik reproducerar och 
modifierar kunskap, sociala relationer, maktrelationer samtidigt som den påverkas av och blir 
formad av andra typer av sociala praktiker. Det bör poängteras att diskursbegreppet inspirerat 
av Fairclough enbart bär lingvistiska element (ibid.). Företrädare för den kritiska lingvistiken 
hävdar att grammatiken och ordvalen som analyseras i texten blottar givna perspektiv på 
världen. Genom detaljerade textanalyser av sådant slag närmar man sig även 
innebördsaspekten och kan avläsa diskursiva processer (Bergström & Boréus, 2012, 
Jørgensen & Phillips, 1999). 
 
I en diskursanalys är teori och metod tätt sammankopplade. Det är viktigt att analysmetoden 
grundas i en teoretisk och metodisk helhet. Enligt Jørgensen och Phillips (1999) är det 
nödvändigt att acceptera de filosofiska premisserna om språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen för att det ska vara möjligt att använda diskursanalys som metoden 
i empiriska studier. I helheten ingår också de teoretiska modellerna, de metodologiska 
riktlinjerna och de specifika teknikerna för språkanalys. Inriktningen kan kopplas ihop med 
vissa övergripande uppfattningar om vad som utmärker sociala relationer och språket i bred 
mening. Diskursanalysen skulle man kunna säga förordar en forskningsmässig inriktning på 
frågor om makt och identitet men mindre om betydelsen av samhälleliga aktörer (ibid.). 
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3.2.1	Fairclough´s	kritiska	diskursanalys		 
Som utgångspunkt och analysverktyg i studien har Fairclough´s tredimensionella modell 
använts (Bergström & Boréus, 2012). Denna typ av analys har en lingvistisk utgångspunkt 
men är tätt sammanlänkad med samhällsvetenskapliga studier och metoder (ibid.). Kritisk 
diskursanalys kan ses som ett angreppssätt som syftar till att tydliggöra de roller som en text 
och en diskursiv praktik spelar i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden och vill 
därmed bidra till social förändring. Modellen ger helt enkelt möjlighet att analysera texter och 
språkliga representationer i relation till en samhällelig kontext. Enligt Fairclough (2003) kan 
en skriven text, såsom en platsannons, förstås i flera dimensioner; texten, den diskursiva 
praktiken och den sociala praktiken. Texten som text är språklig och grammatisk uppställt 
narrativ där vissa objekt ges en viss mening (Jørgensen & Phillips, 1999). Det är här man kan 
utläsa hur något representeras, i detta fall olika kompetenser. I denna uppsats är det denna 
dimension som vi främst kommer att studera empiriskt. Det är dock viktigt att förstå att vi ser 
denna text som präglad av den diskursiva praktik den tillhör – vilka omständigheter som 
präglar dess produktion och konsumtion – i detta fall att det är en platsannons som förstås 
styrs av sin genre och sitt format. Slutligen menar vi att texten, platsannonsen, alltid är en del 
i en vidare social praktik. Med det menar vi att den både påverkas av ett omkringliggande 
klassmässigt hierarkiskt samhälle och att texten även är med och påverkar hur detta samhälle 
reproduceras. 
 

3.2.2	Representationen	av	kompetenser 
Formell och reell kompetens, som representationer, kommer i denna studie att ses som två 
skilda diskurser, där relationen mellan deras förekomst i platsannonser kommer vara i fokus i 
analysen. Kompetens kan ses som historiskt föränderligt och kontextbundet och därmed ses 
som en samhällsdiskurs. För att sätta in termerna från platsannonserna i de två olika 
diskurserna har det satts upp vissa kriterier. Studien utgår från Ellströms (1992) definition på 
formell kompetens som han menar förvärvats genom formell utbildning, och som kan 
dokumenteras i betyg, diplom, intyg eller likvärdigt. Övriga begrepp, det vill säga de 
kompetenser som inte kan styrkas formellt, klassificeras istället som reell kompetens. 
Ellström (1992) beskriver reell kompetens som den kompetens som man faktiskt besitter, 
oberoende av hur den har införskaffats. 
 
Ellström (1992) delar in kompetensbegreppet i fem olika faktorer; sociala faktorer, 
personlighetsfaktorer, affektiva faktorer, kognitiva faktorer och psykomotoriska faktorer. 
Enbart fyra av dessa är aktuella för studien då de psykometriska inte efterfrågas i 
platsannonserna. Till de sociala faktorer, som såsom benämningen indikerar på, motsvarar 
sociala färdigheter innefattande av kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, förmåga att 
leda etcetera. När det gäller personlighetsfaktorer framhålls handlingsförutsättningar baserade 
i relation till personliga egenskaper, som ett tydligt och givet exempel kan vi nämna 
självförtroende. De affektiva faktorerna inkluderas av kompetens som styrs av olika typer av 
handlingsförutsättningar; viljemässig såsom exempelvis engagemang eller känslomässig 
såsom exempelvis värderingar. De kognitiva faktorerna hör kompetens som utgörs av 
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intellektuella färdigheter, för att mer specifik exemplifiera detta; färdigheter som rör 
problemlösning och beslutsfattning (Ellström, 1992). 
 

3.3	Metod 
Under denna rubrik beskrivs metod för datainsamling, urvalsprocess, beskrivning av 
datainsamlingsfasen och det insamlade materialet. Även de mer metodiska delarna tas upp i 
hur texten i platsannonserna analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys. Slutligen förs 
en metoddiskussion kring studiens giltighet varpå de etiska aspekterna berörs.  
 

3.4	Metodologiska	överväganden		 
En diskursanalys tar utgångspunkt i språket när samhällsfenomen ska analyseras och det är 
således en metod som passar i förhållande till de frågeställningar som ligger till grund för 
denna studie. Platsannonser kan även ses som texter som utövar makt (jfr. Helgesson, 2011). 
Då avsikten är att studera hur ojämlika maktrelationer (klasstrukturen på arbetsmarknaden) 
relaterar till efterfrågad kompetens i annonstexter, blir diskursanalys ett lämpligt 
analysverktyg i vår studie (jfr. Bergström & Boréus, 2012). 
 

3.5	Metod	för	datainsamling 
Platsannonserna som valts ut som underlag för studien är samtliga hämtade från Platsbanken. 
Plattformen fungerar som Arbetsförmedlingens databank och är en gratistjänst där det 
publiceras lediga tjänster dagligen. Valet hamnade på platsbanken i och med att den är en del 
i Arbetsförmedlingen som i sin tur har ett statligt uppdrag. Dessutom anses 
Arbetsförmedlingen höra till Sveriges största och mest omfattande arbetsförmedlare.  
 

3.6	Urval	 
Genom ett målstyrt urval har vi valt ut annonser som är relevanta för vår studie och 
forskningsfrågor det vill säga annonser som var riktade till läkare, sjuksköterska och 
undersköterska (jfr. Bryman, 2011). Det har inte gjorts någon selektering när arbetsgivare 
använt sig av standardiserade mallar till olika tjänster. 
 
Fokus är platsannonser riktade till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. En 
begränsning har således gjorts till ett och samma yrkesområde. Valet av dessa yrken är 
baserat på att de är närbesläktade och att de oftast delar samma arbetsplats (jfr. Bryman, 
2011). Genom att studera ett och samma yrkesområde minskas chansen att få ett resultat som 
kan komma att sakna kontenta på grund av för stora skillnader i yrkesområden. Sådana 
skillnader ser vi kan komma att ge ett missvisande resultat om man inte noggrant ser till och 
tar hänsyn till bakomliggande yttre faktorer. Genom att utgå från ett och samma yrkesområde 
ökar sannolikheten för att kunna säga något generellt om de tre yrkena inom vårdsektorn. 
 
Arbetssättet har varit abduktivt, exempelvis i och med att strategin i valet av yrkena har 
ändrats under arbetets gång (Bergström & Boréus, 2012). Till en början hade vi enbart valt att 
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utgå från läkarannonser och sjuksköterskeannonser. Men ganska snabbt insåg vi att det skulle 
vara givande för oss att lägga till undersköterskor som ytterligare ett yrke. Detta för att få en 
mer omfattande empiri, ett nyanserat resultat, och se om det kan påverka studiens resultat åt 
viss riktning. Tillägget ger en öppning för ett annat perspektiv på vårt forskningsproblem, det 
vill säga arbetar- respektive akademikerperspektiv, vilket kan upplevas som ett väletablerat 
samhällsfenomen som förefaller ligga till grund för stor del av samhällsforskningen. 
Utgångspunkten fortsätter således att vara den samma. 
 
Det har inte gjorts någon begränsning i att välja platsannonser som gäller privat anställning 
eller offentlig anställning. Vi har däremot försökt få en jämn fördelning från privat och 
offentlig sektor med hälften av vardera. Vad som ses som privat eller offentlig anställning har 
säkerhetsställts genom att titta på varden.se. Där har vi utgått ifrån arbetsgivarens driftsform. 
Detta för att vi idag har bemanningsföretag som är privata men är aktörer på den offentliga 
arbetsplatsen. I urvalet sattes gränsen till sjukhus, vårdcentraler, vårdboenden och kliniker det 
vill säga lite större hierarkiska organisationer. Materialet utökades med kliniker efter att ha 
insett att tillgången på annonser som avsågs för läkare med privat anställning var bristfällig. 
Utöver detta lades även vårdboenden till i sökningen av platsannonser för undersköterskor 
eftersom de också gav ett bristfälligt resultat. Utökningen med kliniker och vårdboenden har 
vi sett kunna vara likvärdiga med vårdcentraler och hälsocentraler. Inga avgränsningar har 
gjorts vid sökningen när det gäller yrkesinriktning, exempelvis typ av läkare (AT, specialist) 
och inte heller när det gäller typ av sjuksköterska och undersköterska. 
 

3.6.1	Genomförande 
Datainsamlingsfasen inleddes med att söka på platsannonser på platsbanken riktade till läkare, 
sjuksköterska och undersköterska. En del av annonserna skärmdumpades medan andra 
kopierades av och sparades i ett eget dokument. Skärmdumpningarna gjordes för att kunna 
göra vårt material transparent samt kunna exemplifiera vår empiri genom att lägga in några 
orginalannonser i själva uppsatsen. Det kopierade materialet underlättade istället 
bearbetningen eftersom delar av materialet kunde klippas ut och sättas in i tabeller. Själva 
datainsamlingen skedde under en två-dagars-period, mellan den 10/4-17 och 12/4-17. Ett 
antal mappar skapades för att dela in platsannonserna utefter yrke och sektor, annonserna 
numrerades sedan. 
 
De annonser som finns publicerade på Platsbanken är grupperade efter yrke, yrkesgrupp och 
ort. Inga sådana avgränsningar har dock gjorts för det insamlade materialet i denna studie. 
Sökningarna har gjorts via fri text, det vill säga att texten skrevs in som ord, såsom läkare för 
att undvika att någon yrkesinriktning skulle sorteras bort som till exempel AT-läkare eller 
specialist. Ingen sökning gjordes via ort då sökningen gällde över hela Sverige. 
 

3.6.2	Material	 
Materialet har selekterats/bestämts i relation till syftet och med avsikt att kunna besvara de 
frågeställningar som ligger till grund för denna studie. Samtliga annonser är riktade till 
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sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, totalt har underlaget hamnat på 60 annonser, 20 
annonser per yrke. 
 
Samtliga annonser riktade till sjuksköterska och läkare har krav på högskoleutbildning. Det 
som bland annat skiljer dessa yrkeskategorier åt är studielängden som är 5 år (300 hp) för 
läkarna och tre år (180 hp) för sjuksköterskorna. Undersköterskorna har däremot inget krav på 
högskoleutbildning. I platsannonserna för undersköterskorna är undersköterskeutbildning på 
gymnasiet eller Komvux ett krav. Med utgångspunkt i dessa uppgifter blir det även logiskt att 
se undersköterskorna som arbetare och sjuksköterskorna och läkarna som akademiker.  
 

3.7	Databearbetning	och	analysmetod	 

3.7.1	Uppsatta	kriterier	 
Som en första del i processen av analysen lästes alla platsannonser tillhörande samma 
yrkeskategori igenom var för sig, och i sin helhet, innan en mer detaljerad granskning av 
texten gjordes. Kontinuerliga anteckningar fördes i samband med läsningen. I första steget i 
den mer detaljerade granskningen bestämdes kriterierna för vad som skulle anses som 
efterfrågade kompetenser.  
 
Annonserna på Platsbanken följer en mall där viss information fylls i med bestämda kriterier. 
Det verkar finnas en begränsad möjlighet till textmängd och layout för annonsören. Hur de 
eftersökta kompetenserna efterfrågades kunde däremot se olika ut, de förekom under 
kvalifikationer, din profil, din bakgrund, utbildning och erfarenhet, om dig, din kompetens, 
personliga egenskaper, kan du vara den som passar in hos oss?  
 
Under arbetsuppgifter var det svårare att särskilja vad som menades med texten, om det var 
efterfrågade kompetenser eller om det var arbetsuppgifter som förekom och om kompetenser 
för dessa arbetsuppgifter kunde införskaffas vid anställning eller under tjänstens gång. Det 
förekom önskemål om att sökande skulle vilja arbeta efter organisationens värdeord vilket 
också är svårtydligt och med det också valdes att tas bort.  
 
Det fanns dessutom en obligatorisk text om arbetslivserfarenhet i de flesta annonser, trots 
detta efterfrågades erfarenhet i de flesta fall på flera ställen. Här gjordes valet av att bara ta 
med den en gång i de fall som det inte varit mer specifik erfarenhet som efterfrågades.  
 

3.8	Tematisering 
En kritisk lingvistisk textanalys som är en form av diskursanalys har gjorts med syfte att 
avslöja dolda maktstrukturer som bygger på förgivettaganden (det som utan att sägas 
förutsätts gälla som sant) och med det vidmakthåller den sociala ordningen – status och 
löneskillnader mellan olika yrkesklasser (jfr. Bergström & Boréus, 2012, Helgesson, 2011, 
Jørgensen & Phillips, 1999). Som lingvistiskt analysredskap har syntaxanalys använts för att 
kunna komma åt dolda mönster (jfr. Bergström & Boréus, 2012).  
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3.8.1	Kodning	1	–	Formell	och	reell	kompetens 
Tidigt i databearbetningsfasen insåg vi nödvändigheten i att tematisera innehållet i materialet 
och göra kodningar styrda av våra forskningsfrågor. I samband med textläsningen markerades 
kompetensbegrepp som ansågs vara relevanta och representativa för diskurserna formell och 
reell kompetens utifrån Ellströms (1992) definition av dessa. Det gjordes således redan här en 
slags första tematisering. Detta illustrerades med hjälp av tabeller och kodningsscheman i 
Excel. Kompetensbegrepp som ringats in i platsannonserna sorterades in i två olika 
grupperingar, formell kompetens å ena sidan och reell kompetens å andra sidan.  

 

3.8.2	Kodning	2	-	Krav	och	meriterande 
I analysfasen konstruerades senare även två underkategorier vilka ansågs som centrala och 
framträdande teman i förhållande till de formell och reell kompetenser som efterfrågades 
nämligen krav och meriterande. Den formella likväl som den reella kompetensen blev i sin 
meningsbyggnad ibland självklar som ett krav eller merit då det explicit uttrycktes vara det 
ena eller det andra. Men det förekom även meningar där detta inte framkom lika tydligt. Det 
blev då nödvändigt att göra tolkningar av delar i texten baserade på syntax, det vill säga hur 
meningar är uppbyggda (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Syntaxanalysen härstammar från den 
kritiska lingvistiken där grundidén är att språket är en social konstruktion och ryms av ett 
system kategorier och regler som styr vår verklighetsuppfattning (ibid.) Det har således givits 
utrymme för tolkningar baserade på meningsbyggnaden, och i förhållande till de uppsatta 
kriterierna. Detta för att kunna avgöra om den efterfrågade kompetensen skulle klassas som 
antingen ett krav eller meriterande. Denna uppdelning av kompetens i krav och meriterande 
har varit en förutsättning för att kunna synliggöra dolda maktrelationer.  
 

3.8.3	Kodning	3	-	Sociala	faktorer,	personlighetsfaktorer,	affektiva	faktorer	och	kognitiva	
faktorer. 
Ytterligare en tematisering och kodningsschema har gjorts för varje yrke som steg tre. Här har 
representationerna av reell kompetens har kunnat gå in under de fyra faktorer som Ellström 
(1992) delar in kompetensbegreppet i. Efter en genomgång av alla representationer kunde det 
konstateras att de reella kompetenserna antingen gav uttryck för någon typ av social faktor, 
personlighetsfaktor, affektiv faktor eller kognitiv faktor. Dessa kan liknas vid fyra 
övergripande teman som täcker alla typer av de kompetenser som efterfrågas i 
platsannonserna vad gäller reell kompetens. Att sortera materialet efter teman (Bryman, 2011) 
har gjort bilden mer överskådlig över vad som efterfrågas hos den sökande. Teman är i 
relation till varandra och tar också fram något som är mer framträdande än något annat. 
Temana resulterade i nya tabeller där de representationerna inom varje yrkeskategori 
sammanställdes på nytt för att omskrivas som social faktor, personlighetsfaktor, affektiv 
faktor eller kognitiv faktor utan att ta hänsyn till fördelningen.  
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3.8.4	Hur	Fairclough's	modell	tillämpas	i	analysen 
Större delar av analysen och mer specifik det angreppssätt som kommer användas i analysen 
av det empiriska materialet är delar av hans modell; texten och den diskursiva praktiken. Det 
är nu på sin plats att förklara hur Fairclough´s tredimensionella modell rent praktiskt använts 
för att analysera materialet. Som tidigare nämnts har den efterfrågade kompetensen i form av 
antingen formell och reell kompetens identifierats som två huvudteman i platsannonserna. 
Formell och reell kompetens har i sin tur kunnat ses i ljuset av dimensionen diskursiv praktik. 
När materialet analyserats med utgångspunkt i den diskursiva praktiken har fokus varit på hur 
den formella och reella kompetensen i platsannonserna produceras. Den diskursiva praktiken 
och texten har satts i förhållande till en större social kontext där hänsyn tas till maktrelationer 
som finns i samhället och på arbetsmarknaden, se avsnitt 6.  
 

3.9	Reflektion	över	metoden			 

3.9.1	Validitet 
När det gäller validiteten i diskursanalyser kan ett problem vara att med utgångspunkt i 
meningsbyggnad faktiskt kunna hitta outtalade mönster i texten. Därtill är det av betydelse för 
validiteten ju mer talande de mönster som identifieras är just för fenomenet makt eller 
förtryck exempelvis (Bergström & Boréus, 2012). Studiens resultat visar på en hög validitet 
med hänsyn till de kriterier som uppgetts ovan. Genom att studera meningsbyggnaden har det 
för oss varit möjligt att se dolda maktstrukturer. 
 
När det gäller diskursanalys och avgörandet om huruvida den är valid eller ej är ett annat sätt 
att se till sammanhanget. Diskursen ska kunna sättas i ett sammanhang med hjälp av 
analytiska konstateranden. I de fall vissa komponenter inte går i linje med den 
diskursanalytiska redovisningen är troligheten stor att analysen inte kommer accepteras som 
trovärdig/giltig av utomstående. Validiteten kan även diskuteras utifrån analysens fruktbarhet. 
Det handlar i korta drag om förklaringsförmågan, det vill säga graden av tydlighet i 
förklaringarna samt tillkomsten av nya förklaringar (Jørgensen & Phillips, 1999). Vi har lagt 
vikt vid att sätta diskurserna i ett sammanhang genom att i diskussion knyta an resultatet till 
en större och bredare social kontext och därefter dra några slutsatser. Vad gäller fruktbarheten 
har studien uppfyllt kriteriet genom att ge tydliga och utförliga förklaringar av våra tolkningar 
i analysen.   
 

3.9.2	Reliabilitet 
När det gäller reliabiliteten är en viktig aspekt att se till intersubjektiviteten med grund i att 
diskursanalysen har ett konstruktivistiskt utgångsläge (Bergström & Boréus, 2012). Många 
studier som tar metodologisk utgångspunkt i lingvistiska tekniker, t.ex. syntaxanalys, brukar 
inte fallera i reliabilitetsfrågan. I studier som bygger på syntaxanalys, och den del där det 
gjorts indelningar i grammatiska kategorier, uppskattas chanserna till att andra gör likartad 
bedömning vara relativt god, men det kan bli problematisk när man som ensam författare inte 
är säker på sin indelning (ibid.). 
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Ett vanligt intersubjektivitetsproblem som kan bli ett faktum ligger i själva tolkningen; hur 
man har tolkat betydelsen av de grammatiska mönstren som utkristalliserats i texten 
(Bergström & Boréus, 2012). Med grund i att vi har varit två personer som bidragit till denna 
studie menar vi på att problemen med intersubjektiviteten inte förefaller vara lika 
anmärkningsvärd här. Detta i och med att det undvikits att göra indelningar utifrån enbart en 
persons tolkning och tolkningarna även motiverats vilket är ett krav (jfr. Bergström & Boréus, 
2012). I de fall grammatiska mönster tolkats olika av oss forskare har ytterligare reflektion 
gjorts för ännu en säkerställning av tolkningen. Kodningen har gjorts tillsammans för att 
säkerställa att samtycke råder, vilket är en rekommendation om man är två. Härmed kan man 
vara på säkra sidan med att skillnaderna man får fram i materialet enbart kan förklaras utifrån 
det. Annars finns det en risk att få missvisande resultat från olika delar av materialet som 
beror på att olika personer har gjort olika bedömningar, och då är intersubjektiviteten inte 
tillfredsställande (Bergström & Boréus, 2012). 
 
Reliabilitet är ett begrepp som är tätt sammanlänkat med replikation som är ett villkor som 
forskare kan förhålla sig till i en studie (Bryman, 2011). Det handlar kort sagt om möjligheten 
att kunna göra om en studie för att se om resultaten blir samma, vars anledning till detta kan 
vara flera. Det anses dessutom vara ett svåruppfyllt kriterium när det kommer till kvalitativ 
forskning. Vi anser att vi skapat så goda förutsättningar som möjligt för att kunna replikera 
denna studie genom att grundligt ha beskrivit tillvägagångsättet i studien (ibid.). 
 
Ingen uppdelning har gjorts i privat och offentlig anställning. Här kan det reflekteras över om 
detta hade kunnat vara en väsentlig aspekt att inkludera i analysen. Kan det ha varit så att 
skillnaderna och likheterna som vi fått fram i vilken kompetens som efterfrågas mellan de 
olika yrkesklasserna enbart är beroende på om det är privat eller offentlig arbetsgivare eller 
kanske inte alls? Och vad hade detta kunna säga oss i så fall? Vad skulle det kunna bero på?  
 

3.9.3	Generaliserbarhet 
Det är med en strävan efter god generaliserbarhet som både val av metod och överväganden i 
urvalsprocess med mera har gjorts. Tillvägagångssättet har försökts redogöras på detaljnivå 
för att på så sätt möjliggöra för andra att göra en bedömning av graden av överförbarhet av 
resultaten till en annan miljö (jfr. Bryman, 2011). Att vi i urvalet inte gjort någon begränsning 
till endera privat eller offentlig sektor och att studien täcker ett geografiskt brett område, visar 
på variationen i materialet, vilket borde öka generaliserbarheten till vårdsektorn i stort. Vi kan 
dock inte göra något klart anspråk på generalisering, vilket skulle kräva mycket mer noggrann 
undersökning (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Exempelvis har vi inte kunnat jämföra vår 
studie med andra studier av liknande karaktär vilket hade kunnat ökat generaliserbarheten 
(ibid.). Förhoppningen är dock att vi ökat förutsättningarna för generaliseringen med de 
hänsynstaganden som gjorts. Detta framför allt genom en tydlig dokumentation av 
tillvägagångssättet, vari möjligheterna till att andra når samma resultat ökar (Bergström & 
Boréus, 2012). 
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3.9.4	Etiska	aspekter	
Vid studiens genomförande har vi utgått ifrån vetenskapsrådets riktlinjer när forskningsetiska 
ställningstaganden övervägts, vilka är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera de 
som berörs av forskningen i vilket syfte studien görs. I och med att inga aktiva deltagare har 
varit involverade i studien har vi inte sett det kravet som gällande för oss. Samtyckeskravet 
handlar om att deltagarna själva ska få bestämma om de vill vara med eller inte, vilket således 
är ett krav som inte heller är aktuellt för oss. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som 
rör personerna ska bevaras säkert och utom räckhåll, och personerna har rätt till största 
möjliga konfidentialitet. I och med att vi inte har med aktiva deltagare har anonymisering inte 
varit angeläget. Detta är nödvändigt om exempelvis känsliga uppgifter lämnas ut av fysiska 
personer i samband med intervjuer. Vi har inte tagit med någon känslig information om 
organisationerna då det inte har varit av intresse för att kunna besvara de frågeställningar som 
ligger till grund för studien. Tre annonser kommer dock läggas ut i sitt originalskick vilket 
gör att organisationsnamnet blir synligt i platsannonserna. Detta bedömer vi inte som känsliga 
uppgifter då platsannonserna är existerande offentliga dokument som finns att tillgå 
elektronisk, utan tillstånd, via arbetsförmedlingens hemsida. Det är även enbart i 
forskningsändamål den insamlade empirin kom nyttjas, genom detta har vi också tagit hänsyn 
till nyttjandekravet.  
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4.	Resultat	och	analys 

I detta avsnitt behandlas resultatet av vår studie. Under den första rubriken platsannonsens 
konstruktion visar vi hur platsannonserna är uppbyggda som text. Där analyserar och 
synliggör vi de grammatiska egenskaperna hos platsannonstexten samt gör en tolkning av 
meningsbyggnaden. Analysen rör särskilt de krav och värden som annonserna skriver fram 
kopplat till olika slags kompetenser och hur vi vidare väljer att tolka dessa. I denna del av 
analysen görs ingen analytisk uppdelning mellan de olika yrkeskategorierna. Under den andra 
avsnittsrubriken formell och reell kompetens, är yrkesklassperspektivet mer framträdande. 
Här analysera vi likheter och skillnader i representationerna av kompetenser mellan 
platsannonser riktade till olika yrkesklasser med hjälp av exemplifierande citat. 
 

4.1	Platsannonsens	konstruktion 
Platsannonser anses vara typiska funktionella brukstexter, det vill säga vardagliga texter som i 
många avseenden är användbara (Helgesson, 2011). Språket i platsannonserna speglar de 
attityder och åsikter som finns i samhället. De påverkar också människors språkanvändning 
och tankar eftersom annonserna ger uttryck för olika värderingar och språkbruk, vilket 
Helgesson (2011) menar att läsaren antas ta till sig. Detta går i linje med Fairclough´s teori 
om kritisk diskursanalys där han skildrar diskurs som att den både formar och omformar de 
sociala strukturer och dess processer men likväl speglar dessa (Jørgensen & Phillips, 1999). 
Diskursen blir då konstituerande men också konstituerad (Helgesson, 2011). Det finns en 
mängd olika faktorer, på olika nivåer som påverkar utformningen av platsannonsen, det kan 
vara olika aktörer som en eller flera skribenter eller en extern rekryteringsfirma som fått 
uppdraget. Andra faktorer som kan påverka utformningen implicit är bland annat relationen 
mellan annonsören och läsaren samt skribentens föreställningar om dessa. Lagstiftning kan 
också bidra till att påverka platsannonsens utformning men också var och hur den ska 
exponeras. Om man ser till en större social kontext uppstår platsannonser således inte i ett 
vakuum (ibid.). Det är därför viktigt att först analysera platsannonserna som text, och avtäcka 
gemensamma drag i deras grammatik, för att sedan studera hur skillnaderna ser ut mellan 
annonserna i ett klassperspektiv. 
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Bild 1: Platsannons för läkare publicerad den 10 april 2017.  
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Bild 2: Platsannons för sjuksköterska publicerad den 10 april 2017. 
 

Randstad Care AB 

 
Sjuksköterskor till vårdcentral i Stenstorp 
Sammanfattning 
Jobbet är sparat 
KOMMUN: FALKÖPING | YRKESROLL: SJUKSKÖTERSKA, GRUNDUTBILDAD 
PUBLICERAD:Idag, kl 14:53| SÖK JOBBET SENAST:28 april 2017 | ANSTÄLLNINGSFORM: 3 - 6 
månader , Heltid| LÖN:Fast månads- vecko- eller timlön| ANTAL PLATSER:1| ANNONS-ID:7144946 
Beskrivning av jobbet 
Sjuksköterska 
Vi söker sjuksköterskor till arbete på vårdcentral i Stenstorp. Är du distriktsköterska eller legitimerad 
sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom primärvården? Sök idag! Vårdcentralen har 4 300 listade patienter 
och personalgruppen består av ca 12 medarbetare. Arbetsmiljön är god med hög kvalité på arbetet. 
Vårdcentralen arbetar enligt mycket goda rutiner och med en utpräglad samverkansanda i hela personalgruppen. 
Det är ett glatt och positivt gäng.  
 
Uppdragsgivare: Randstad Care Vårdbemanning 
 
Ort: Stenstorp 
 
Omfattning: heltid kl 08.00 – 17.00 den 1/6 – 31/12  
 
Sista ansökningsdag: 2017-04-28 
 
För information: Desiré Amanpour, konsultchef Vårdbemanning, tel: 070 384 14 05, mail: 
desire.amanpour@randstad.se 
 
Kvalifikationer: Distriktsköterska eller legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av arbete på vårdcentral 
 
Organisations-/företagsbeskrivning:  
 
Randstad Care är ett av Nordens största bemannings- och rekryteringsföretag inom sjukvård. Vi har lokal 
förankring i Sverige och Norge och har lång erfarenhet av bemanning och rekrytering av läkare och 
sjuksköterskor inom en mängd specialistområden. 
 
Vi är specialiserade inom vården sedan 1998 och har ett stort antal kunder och uppdrag inom både primär- och 
slutenvård. Med vår storlek och erfarenhet är vi en trygg arbetsgivare. Vi kan hjälpa dig att hitta den perfekta 
lösningen oavsett om du vill arbeta som konsult hos oss eller bli rekryterad till en fast tjänst hos någon av våra 
kunder. 
  
Arbetslivserfarenhet 
Sjuksköterska, grundutbildad: erfarenhet efterfrågas 
Om lön 
Fast lön 
Om anställningsvillkor 
Heltid 
Visstid 
Kontaktinformation 
Kontaktpersoner 
Desiré Amanpour 
desire.amanpour@randstad.se 
Företagets adress 
Regeringsgatan 65, 10724 STOCKHOLM 
Postadress 
Randstad Care AB 
Regeringsgatan 65 
10724 STOCKHOLM 
Sök jobbet senast 28 april 2017 
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Danderyds Sjukhus AB 

 
Undersköterska med intresse för strokesjukvård 
Sammanfattning 
Jobbet är sparat 
KOMMUN: STOCKHOLM | YRKESROLL: UNDERSKÖTERSKA, VÅRD- O SPECIALAVD. O 
MOTTAGNING 
PUBLICERAD:8 dagar sedan| SÖK JOBBET SENAST:25 april 2017 | ANSTÄLLNINGSFORM: 
Tillsvidare , Heltid| LÖN:Fast månads- vecko- eller timlön| ANTAL PLATSER:1| ANNONS-
ID:7146139 
Beskrivning av jobbet 
Medicinkliniken 
 
Sjukvård 
 
Har du en svaghet för stroke? Välkommen som undersköterska till akuta strokeenheten avdelning 73 
Danderyds Sjukhus AB. Vi förändrar nu vår organisation på medicinkliniken och fokuserar på 
kompetens, karriär, arbetssätt, ledarskap och kvalité.  
 
Avdelningen tar emot patienter dygnet runt och främst från akutmottagningen. Arbetet innebär 
omvårdnad vid akut stroke och vi tillämpar parvård. Medelvårdtiden är ca 3,5 dygn vilket innebär 
snabba bedömningar. 
 
 
Arbetsuppgifter: 
Innefattar basal omvårdnad, venprovtagning, hantering av KAD mm. 
 
Avdelningen har 15 vårdplatser plus 3 larmplatser. Du som undersköterska ansvarar för 5-6 patienter 
tillsammans med en sjuksköterska. Det är en specialiserad akutvårdsavdelning som vårdar patienter 
med sjukdomar så som hjärnblödningar, hjärninfarkter, TIA och kärldissektioner. För att underlätta vårt 
arbete använder vi priotavla för bedömning, samordning och överblick. 
 
Vi har en strokelarmsprocess som startar på akuten eller redan i ambulansen, går via röntgen och 
fortsätter på avdelningen med akutbehandling och övervakning. 
 
Vi kan erbjuda: 
 
-samarbete med en mycket trevlig arbetsgrupp! 
 
-en arbetsplats där vi ständigt arbetar med utveckling av verksamheten och där din synpunkt är viktig! 
 
-möjlighet att utvecklas i ett fantastiskt team tillsammans med kunniga sjuksköterskor, läkare, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, en kurator och naturligtvis andra undersköterskor.  
 
-möjlighet att arbeta med ett område som har utvecklats mycket de senaste åren och där det 
kontinuerligt satsas på förbättringar. 
 
-ett samarbete med ett team som är öppna för att lära sig av vad du har att erbjuda. 
 
-en introduktion utefter dina behov.  
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Kvalifikationer: 
Du är: 
 
-utbildad undersköterska.  
-intresserad av att arbeta med strokepatienter.  
-positiv till förbättringsarbete och är initiativrik. 
-intresserad av att arbeta med tydligt fokus på patienten. 
-flytande i svenska språket (C1 nivå) 
 
 
Du ska ha en godkänd undersköterskeutbildning och intresse av strokesjukvård. Det är meriterande 
om du även har erfarenhet av strokesjukvård. Du ska vara noggrann, flexibel, initiativrik och ha en god 
organisations- och samarbetsförmåga. Därtill vill vi att du ska kunna arbeta såväl självständigt som i 
grupp, vara utåtriktad och ha servicekänsla då arbetet innebär mycket kontakt med människor. Arbetet 
kräver engagemang och ansvar varför personlig lämplighet väger tungt.  
 
 
Personliga egenskaper: 
 
 
Övrig information: 
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker fortlöpande. Hör gärna av dig om 
du har några frågor 
 
 
Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus.  Hos oss arbetar drygt 3700 medarbetare.  I 
vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med 
Karolinska Institutet. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får 
bästa möjliga vård och behandling.  Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. 
Läs mer om oss på www.ds.se 
  
Arbetslivserfarenhet 
Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning: erfarenhet efterfrågas 
Om lön 
Individuell lönesättning 
Om anställningsvillkor 
Heltid 
Tillsvidare 
Kontaktinformation 
Kontaktpersoner 
Telefonnummer: 08-123 580 18, sms 0700021464, Chefsjuksköterska Nina Tuoma 
 
Fackliga kontaktpersoner 
Telefonnummer: tel:08-123 561 16, Kommunal Expedition Kommunal Expedition 
 
Företagets adress 
Mörbygårdsvägen 
Postadress 
Danderyds Sjukhus AB 
182088 
18288 Danderyd 
 
Sök jobbet senast25 april 2017 
 
 
 
Bild 3: Platsannons för undersköterska publicerad den 11 april 2017. 
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Platsannonser är texter som efterfrågar vissa kvalitéer hos sina tänka anställda. Kompetens är 
ett begrepp som brukar användas för att beteckna dessa kvalitéer. Men hur formuleras detta i 
texterna? Vilka begrepp använder platsannonserna för det vi sammanfattar i begreppet 
kompetens? Innan vi går in på skillnader i kompetenskrav avseende olika yrkesklasser måste 
vi först analysera hur vi tolkar källtexternas språk. Detta är en helt avgörande fråga. 
Det förekommer platsannonser i vilka det inte framgår explicit om den efterfrågade 
kompetensen är krav eller meriterande, varför det varit nödvändigt att göra tolkningar av 
meningsbyggnaderna för att kunna placera kompetenserna som antingen krav eller 
meriterande. Det bör has i åtanken att forskare har sina egna föreställningar som ofrånkomligt 
färgar de tolkningar som görs, även om de utgår ifrån teorier. 
 
Tabellerna nedan visar texternas grammatiska egenskaper, meningsbyggnad, böjningar av 
satser och centrala begrepp. Vissa delar av texten har behövts tolkats med hjälp av modala 
hjälpverb (till exempel skall, kunna, vilja, böra, få och måste) som de efterfrågade 
kompetenserna är anslutna till (jfr. Helgesson, 2011). De modala hjälpverben har styrt vår 
tolkning i om kompetensen som efterfrågas bör klassificeras som krav eller meriterande. 
 

 
Meriterande/Önskvärt Krav 

Det är meriterande om du 
är... 

… är ett krav. 

… är önskvärt Kravet är att du... 

... ser vi som en merit. När det kommer till de formella kraven söker vi dig som 
har... 

Önskvärt är... Arbetet ställer höga krav på... 

 Arbetet kräver... 

 
Tabell 1: Efterfrågade kompetenser som beskrivs med meningar som innehåller uttryck som 
nämnts ovan, i vänstra kolumnen har tolkats som meriterande och i högra kolumnen som 
krav. 
 
Ett mönster som visat sig, som framgår av tabell 1 och som inledningsvis även nämnts, är att 
kompetenserna ibland explicit uttrycks vara krav eller meriterande och i sådana fall har ingen 
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tolkning varit nödvändig. Exempel på hur den formella kompetensen explicit uttrycks är 
följande; Kravet är att du…, När det kommer till de formella kraven söker vi dig som har… 
Exempel på meningar där den efterfrågade kompetensen tas för given att vara meriterande då 
det explicit uttrycks är följande: Det är meriterande om du är…, Önskvärt är... 
 
 

Är/Ska vara/Ha/Har/Kan/Ska kunna Vill/Trivs/Tycker/Värnar/Värdesätter/Förutsätter 

Du är intresserad av... Vi söker dig som vill... 

Vi söker dig som är.../Vi välkomnar dig 
som är... 

Du vill vara med och... 

Du ska vara... Vi söker dig som tycker... 

Du har lätt för... Vi söker dig som värnar... 

Du har ett… ... du vill... 

… behöver du ha... Som person söker vi dig som värdesätter... 

Du som söker har... Vidare trivs du med... 

Du måste ha… ... samtidigt som du värdesätter… 

... ska du ha…. Vi vill att du är... 

Vi söker dig som kan... Vi förutsätter att du har... 

Du ska kunna...  

Tabell 2: Efterfrågade kompetenser som beskrivs med meningar som innehåller uttryck som 
nämnts ovan har tolkats som krav. 
 
I de fall meningarna vari den efterfrågade kompetensen beskrivs, inleds med eller innehåller 
liknande uttryck som finns i tabell 2: Vi söker dig som kan…, Du ska vara…, har dessa tolkats 
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som ett krav. Meningar i platsannonserna som följer följande uppbyggnad och som sedan 
följs av en viss kompetens har således tolkats som ett krav på kompetens. 
 
 

Gärna/Helst/Positivt/Fördelaktigt/Värdesätts Eventuellt/Sannolikt/Vi tror/Av stor vikt/Bör 

Vi söker dig som gärna... Eventuellt har du... 

Därtill ser vi gärna att du är... Vi tror att du är... 

... är det positivt med.. ... är det av stor vikt... 

... därför ser vi gärna att du... Du som söker bör vara... 

... värdesätts… Sannolikt har du... 

Gärna med...  

Helst har du...  

... som gärna...  

... får gärna ha...  

Likaså är det fördelaktigt om du...  

 
Tabell 3: Efterfrågade kompetenser som beskrivs med meningar som innehåller uttryck som 
nämnts ovan har tolkats som meriterande. 
 
I de fall där meningarna innehåller uttryck som finns i tabell 3: Du som söker bör vara… och 
... vi tror att du…, har det behövts göra tolkningar vari det bestämts att det som efterfrågas är 
meriterande och inget krav. Det är således fördelaktigt om den sökande förfogar över dessa 
kompetenser men inget som nödvändigtvis krävs för att det ska leda till en eventuell 
anställning. 
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Andra formuleringar som förekommit och som kunnat tolkas på olika sätt är exempelvis i de 
fall en mening innehåller flera modala hjälpverb men där det första styr ifall de efterfrågade 
kompetenserna blir krav eller meriterande. Vi kan ta följande exempel; Du bör vara flexibel 
och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Här styr bör 
både flexibiliteten och att ha god förmåga, som då har tolkats meriterande kompetenser i 
bägge fall. Det har även förekommit uttryck såsom erfarenhet efterfrågas vilket har tolkats 
som meriterande eftersom det inte finns något som skulle kunna kopplas till ett krav. Ett 
annat exempel är: Vi söker undersköterska vilket har tolkats som att det är ett krav eftersom 
det saknas utrymme för att kunna tolkas som meriterande. I de fall inget mer än själva 
kompetensen skrivs ut har det således tolkats som ett krav.  
 

4.2	Formell	och	reell	kompetens 
I detta avsnitt kommer fokus vara på att synliggöra den diskursiva praktiken med inriktning 
på hur texten är konstruerad. Frågeställningar som kommer besvaras är följande; 1) Hur 
representeras den formella kompetensen i platsannonser för yrkena läkare, sjuksköterska och 
undersköterska? 2) Hur representeras den reella kompetensen i platsannonser för yrkena 
läkare, sjuksköterska och undersköterska? Vår huvudfråga – Vilka skillnader och likheter 
finns det mellan hur formell och reell kompetens representeras i olika yrkesklasser inom 
vårdsektorn i platsannonser i Sverige? – kommer sedan att besvaras genom en tolkning av de 
resultat delfrågorna genererat i en avslutande sammanfattning.  
 
Formell kompetens  
Hur representeras den formella kompetensen i platsannonser för yrkena läkare, sjuksköterska 
och undersköterska? 
 
Den formella kompetensen representeras framför allt i form utav olika utbildningar, det vill 
säga att man ska ha någon form av betyg eller intyg, och/eller olika erfarenheter, som bör 
finnas dokumenterad. Då utbildningstyp och erfarenhet oftast har direkt koppling med den typ 
av tjänst det gäller kommer det inte att vara av intresse att redogöra för likheter och skillnader 
i olika typer av utbildningar och erfarenheter som efterfrågas. Några exempel ska ges gällande 
hur utbildning och erfarenhet representeras för de olika yrkena. 
 
Läkare, annons-id: 7145155 

“Examinerad läkare med minst ett års erfarenhet”. (Krav) 
 

Sjuksköterska, annons-id: 7144933 
"Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk 
sjukvård”. (Krav) 

 
Undersköterska, annons-id: 20977021 

“Vi söker dig som är utbildad undersköterska med stort intresse för människor och 
gärna med erfarenhet inom vård och omsorg”. (Krav) 
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Ett markant mönster som utvecklats sig i analysen av studiens empiri är efterfrågan på 
utbildad personal. Efterfrågan på utbildning kan egentligen ses som en självklarhet och 
nödvändighet för att skapa trygghet i vården. Ovanstående citat visar på en tydlig likhet i att 
den formella kompetensen uttrycks i form utav krav på antingen färdig utbildning eller 
legitimation och oberoende av yrkesklass.  
 
Vi har till och med sett att den formella kompetensen ofrånkomligt skrivs fram som krav i 
som gott som alla platsannonser och att den typen av framskrivning är mycket mer 
förekommande i förhållande till formella kompetenser som skrivs fram som meriterande. Du 
måste i första hand vara formellt kompetent för att ens kunna gynnas av de reella 
kompetenserna du besitter. Formella kompetenser efterfrågas oftast först i platsannonsen 
vilket även kan uppfattas som att dessa är styrande i rekryteringsprocessen och att den reella 
kompetensen kommer i andra hand. Ett resultat är därmed att formell kompetens i form av en 
utbildning är något som alla annonser skriver fram, oberoende av yrkesklass.  
 
Reell kompetens 
Hur representeras den reella kompetensen i platsannonser för yrkena läkare, sjuksköterska 
och undersköterska? 
 
När det gäller de reella kompetenserna i platsannonserna har de kunnat delas in i fyra av de 
faktorer Ellström bryter ner kompetensbegreppet i. De reella kompetenserna representeras i 
form av sociala faktorer, personlighetsfaktorer, affektiva faktorer och kognitiva faktorer. 

4.3	Representation	i	form	av	sociala	faktorer 
I genomgången av platsannonserna har det visat sig att de reella kompetenserna representeras 
i form utav sociala faktorer, oberoende av yrkesklass. Sociala färdigheter innefattas bland 
annat av kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, förmåga att leda/styra. 
 
Läkare, annons-id: 7143656 

“Du har lätt för att samarbeta, har ett professionellt bemötande och vill vara med att 
utveckla den medicinska vården till den bästa för våra äldre patienter”. (Krav) 

 
Sjuksköterska, annons-id: 7145032 

“Du känner dig trygg med att leda och fördela arbetet och har god 
samarbetsförmåga”. (Krav) 

 
Undersköterska, annons-id: 7145377 

“Detta är en position där man skall ge service till de som söker oss och ha ett gott 
bemötande på mottagningen och i telefonen samt ge barnmorskorna på mottagningen 
rätt förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete”. (Krav) 

 
Ovanstående citat visar på exempel där den arbetssökande ska besitta dessa typer av sociala 
faktorer, de utgör således ett krav för anställningen. Ett mönster som utkristalliserat sig är att 
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kompetenserna i form av sociala faktorer ofta uttrycks med liknande benämning, i samtliga 
yrkesklasser såsom samarbetsförmåga, kunskaper i svenska språket och gott bemötande. 

4.4	Representation	i	form	av	personlighetsfaktorer 
Den reella kompetensen representeras i form utav personlighetsfaktorer i platsannonserna 
oberoende av yrkesklass. Dessa faktorer framhåller handlingsförutsättningar som är baserade i 
relation till personliga egenskaper. Som ett exempel kan vi nämna självförtroende. 
 
Läkare, annons-id: 7143497 

“Du är en trygg person med god självinsikt och öppenhet kring din kompetens och 
dina begränsningar”. (Krav) 

 
Sjuksköterska, annons-id: 7144780 

“Vi lägger stor vikt på ansvarstagande och att du kan arbeta såväl självständigt som i 
grupp”. (Meriterande) 

 
Undersköterska, annons-id: 7144579 

“Du som söker bör vara samarbetsvillig, flexibel och framför allt tycka om att arbeta i 
team”. (Meriterande)                                                    

 
Ovanstående citat visar på exempel där den arbetssökande förväntas besitta kompetens i form 
av olika personlighetsfaktorer, dessa finns som både krav och meriterande. En likhet som 
visat sig är att begreppet flexibilitet är återkommande oberoende av yrkesklass. Likaså att vara 
ansvarstagande och positiv är ytterligare kompetenser som efterfrågas och som inte funnits 
vara unika för en viss yrkesklass. 
 

4.5	Representation	i	form	av	affektiva	faktorer 
De reella kompetenserna representeras i form av affektiva faktorer i samtliga yrkesklasser. 
Dessa faktorer inkluderas av kompetens som styrs av olika typer av handlingsförutsättningar; 
viljemässig såsom exempelvis engagemang eller känslomässig såsom exempelvis värderingar. 
 
Läkare, annons-id: 7143497 

“Du har också ett driv i att söka ny kunskap och återkoppling på det arbete du utför 
för att utveckla både dig själv och din arbetsplats”. (Krav) 
 
Sjuksköterska, annons-id: 7145403 

“Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus”. (Krav) 
 
Undersköterska, annons-id: 20977021 

“Dina kunskaper och erfarenheter delar du gärna med dig” (Meriterande) 
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Ovanstående citat visar på exempel på efterfrågan på affektiv kompetens som är meriterande 
eller krävbara för anställningen. Vad gäller de affektiva faktorerna har det varit tydligt i 
platsannonserna att medverkan av olika slag efterfrågas oberoende av yrkesklass. 
 

4.6	Representation	i	form	av	kognitiva	faktorer 
För två av yrkesklasserna representeras den reella kompetensen i form utav kognitiva faktorer 
som utgörs av intellektuella färdigheter. För att mer specifik exemplifiera detta; färdigheter 
som rör problemlösning och beslutsfattande. 
 
Sjuksköterska, annons-id: 7145032 

“Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt”. (Krav) 
 
Undersköterska, annons-id: 7146657 

“För att trivas hos oss behöver du vara samarbetsvillig och arbeta för att hitta 
lösningar”. (Krav) 

 
Ovanstående citatet illustrerar att intellektuella färdigheter i form av konfliktlösning kan vara 
ett krav för sjuksköterskor och undersköterskor. Detta blir en tydlig skillnad när det jämförs 
med läkarannonserna där ingen identifiering av kognitiva faktorer gjorts.  
 

4.7	Sammanfattning 

Representationer av de formella kompetenserna vi sett har uttryckts i form utav utbildning 
och erfarenhet. Representationerna av de reella kompetenserna har kunnat identifieras i form 
utav de fyra faktorer Ellström (1992) använder sig av för att förklara kompetensbegreppet. En 
tydlig likhet som återfinns bland samtliga yrkesklasser är att de reella kompetenserna 
representeras i sociala faktorer, personlighetsfaktorer och affektiva faktorer. Utbildning som 
inhämtats och erhållits genom betyg eller intyg samt erfarenhet är formella krav som kommer 
i uttryck i samtliga platsannonser oberoende av yrkesklass, likaså erfarenhet av olika slag. I 
samtliga platsannonser och oberoende av yrkesklass har andra likheter setts så som att de 
sociala faktorerna uttryckts med samma benämningar såsom samarbetsförmåga, gott 
bemötande och kunskaper i svenska språket. Personlighetsfaktorer representeras på liknande 
sätt, till exempel är flexibilitet, ansvarstagande och positiv vanligt förekommande begrepp 
oavsett yrkesklass. Ytterligare en likhet vad gäller representationer i form utav affektiva 
faktorer är att de ger uttryck för någon form utav medverkan där personen ska bidra med 
något, oberoende av yrkesklass. 

Avsaknaden av de kognitiva faktorerna hos läkarna har varit den mest framträdande 
skillnaden i jämförelsen. I sjuksköterske- och undersköterskeannonserna finner vi istället en 
likhet i att de kognitiva faktorerna efterfrågas i form av konfliktlösning. En annan skillnad är 
att sociala faktorer skrivs fram med begreppet serviceminded eller serviceinriktad endast i 
annonserna riktade till undersköterskor. 
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När de olika reella kompetenserna läggs ihop, varje yrke för sig, träder en generell bild fram 
av att det förekommer fler repetitioner av de reella kompetenserna för undersköterskor. Inte 
nog med att de reella kompetenserna är mer förekommande hos undersköterskorna, i 
jämförelse med de två andra yrkena, de är dessutom mer framträdande som krav. 

5.	Diskussion		
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur rekrytering påverkar och påverkas av en 
rådande klasskiktad arbetsmarknad. För att kunna synliggöra för de ideologiska effekterna 
som språket kan medföra har det studerats hur den formella och reella kompetensen 
produceras i platsannonser. Detta för att se om det går att finna ett mönster beroende på 
yrkesklass, som i sig bygger på dolda makt- och normstrukturer. Studien kommer i vidare 
bemärkelse även bidra till att visa på förhållandet mellan formell och reell kompetens samt en 
bredare social kontext för att förstå de likheter och skillnader som framtagits. 
 
Med utgångspunkt från resultatet, samt med koppling till tidigare forskning, vill vi försöka 
peka på några samhälleliga faktorer som kan vara av betydelse för att förstå likheter och 
skillnader i hur kompetenser efterfrågas. Här kontextualiserar vi diskurserna, formell och reell 
kompetens, det vill säga diskuterar hur olika mekanismer interagerar och styr vilka 
kompetenser som efterfrågas. Detta ska förhoppningsvis öka förståelsen för varför en del 
kompetenser enbart är efterfrågade för vissa yrkesklasser inom vårdens professioner, medan 
en del är gemensamma.  
 

5.1	Diskursernas	likheter	och	skillnader	i	social	praktik 
Under de två första underrubrikerna, formell och reell kompetens, kommer resultatet sättas i 
relation till tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk så långt det är möjligt. Därefter 
kommer det ges utrymme för våra egna reflektioner i de delar som tidigare forskning eller 
studiens teorier inte har kunnat ge något förklaring för vårt resultat. 
 

5.2	Formell	kompetens	 
I jämförelsen av den formella kompetensen, mellan den som uttrycks som krav och den som 
uttrycks som meriterande, har en framträdande skillnad visat sig. Den formella kompetensen 
som är krävbar har fått en dominerande plats i förhållande till den formella som tvärtom 
skrivs fram som meriterande. Vi har inte funnit tidigare studerade områden som kan bidra 
med förklaring till detta resultat, inte heller i teorin. Det går dock att reflektera om de formella 
kraven är så betydande och avgörande för om man blir behörig till tjänsten eller inte i 
praktiken. Ser man till en slutsats Kulkarni et al. (2015)  har kommit fram till i sin studie 
verkar det som att kraven på formell utbildning inte alltid behöver stämma överens med den 
sökandes utbildning och om denne har relevant erfarenhet istället. Kraven på en viss typ av 
utbildning är i praktiken alltså inte det avgörande för att få tillträde till tjänsten i och med att 
chefer säger sig vara villiga att anställa även de som inte lever upp till kraven, så länge de kan 
visa på kompensatorisk erfarenhet (jfr. Kulkarni et al., 2015). Denna negligering kanske i sin 
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tur inte sker helt förutsättningslöst. Kan det möjligen förstås utifrån Ellströms (1997) teori om 
att utbud och efterfrågan styr kravspecifikationen. Att kunna bortse från de kraven man ställer 
i platsannonser och som jobbet egentligen kräver kanske kan vara en möjlig lösning i lägen då 
det faktiskt råder brist på arbetskraft. Frågan är dock om det gäller sjukvården som har höga 
krav på formell utbildning.  
 

5.3	Reell	kompetens	
Resultatet visade att de sociala faktorerna fanns i platsannonserna för de tre yrkena och oftast 
med benämningar som god samarbetsförmåga och gott bemötande. Tidigare forskning som 
närmast tangerar detta resultat har varit Allvins (2003) vetenskapliga bidrag om 
sjuksköterskors förändrade villkor. Det påstås att mycket hänger på individen själv, hen 
behöver social kompetens men även attityden spelar stor roll.   
 
Ett resultat som visar på en tydlig likhet var användningen av vissa typer av benämningar som 
gav uttryck för personlighetsfaktorer. Flexibilitet och ansvarstagande var benämningar som 
användes i platsannonserna, oberoende av yrkesklass. Att flexibiliteten visade sig vara 
framträdande i vår studie stärks av Allvins et al. (2003) undersökning där han beskriver att 
organisationen behöver anpassa sig efter marknadens krav. Vårt resultat kan också styrkas av 
Allvins et al. (2003) resonemang om att vi går mot ett mer och mer gränslöst arbete där 
förväntan på flexibilitet ökar och åtaganden blir fler. Detta i sig kan ses som en indikation på 
att man måste ta eget ansvar för att få det att gå ihop.  
 
En framträdande skillnad har varit att den reella kompetensen inte kommer till uttryck i form 
utav några kognitiva faktorer hos läkarna. Mýtna Kureková et al. (2016) drar slutsatsen att 
kognitiva färdigheter är av stor betydelse i arbetsmarknaden för låg- och medelutbildade 
yrken i det studerade länderna Irland och Tjeckien. Vårt resultat kan bekräftas av Mýtna 
Kureková et al. (2016) genom att de kognitiva faktorerna enbart visat blivit synliga i 
undersköterske- och sjuksköterskeyrket, vilket i vår studie räknats som under- och 
medelklass.    
 

5.4	Dolda	mönster 
Kritisk diskursanalys har som ändamål att genomskåda dolda maktstrukturer. Ett dolt mönster 
som kommit upp till ytan är att kraven på de reella kompetenserna är mycket mer repeterade 
för undersköterskor och sjuksköterskor till skillnad från läkarna. De är även mycket mer 
framträdande som krav hos undersköterskorna. Detta kan tolkas som att läkarna på grund av 
en högre yrkesstatus kan antas som kvalificerade bara genom att ha en utbildning genomförd. 
Lutar vi oss mot Ellström (1997) teori skulle man dock kunna förstå resultatet som uttryck för 
den påverkan utbud och efterfrågan kan ha på efterfrågade kompetenser. Men vi finner ändå 
inte riktigt att teorin stödjer vårt resultat då det råder brist på personal inom alla tre yrken.  
 
Ett annat dolt mönster vi kunnat se är att den reella kompetensen verkar vara väldigt 
eftertraktad. Efterfrågan på reella kompetenser skrivs ofta ut explicit som krav men genom 
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meningsbyggnaden märks det att den många gånger även implicit skrivs ut som krav. Detta 
menar vi görs för att inte låta de reella kompetenserna få en dominerande plats genom att 
explicit skrivas ut som krav. Det verkar således att arbetsgivaren lägger stort vikt vid den 
reella kompetensen. Likväl skulle den kunna skrivas ut explicit som ett krav om den skulle gå 
att styrka formellt, exempelvis genom att kunna intyga med betyg med mera. 
 
 

5.5	Egna	reflektioner 
Vi kunde inte ta hjälp av någon tidigare forskningsstudie eller teoretiskt perspektiv som 
förklaringsmodell till varför formell kompetens i form utav examina, utbildning, legitimation 
och erfarenhet finns genomgående i alla platsannonser. Detta kan förklaras av att dagens 
arbetsmarknad är en kunskapsmarknad inte minst med tanke på livslånga lärandet, 
utbildningen (utbildningskapitalet som Pierre Bourdieu skulle kalla det) är den viktigaste 
resursen en person äger idag. Förutom denna underliggande struktur fann vi att den formella 
kompetensen, och då uttryckt just som krav, även visade sig vara ett framstående utfall av 
empirin. Dessa resultat är tydliga tecken på hur den formella kompetensen understryks och i 
de flesta fall är ett måste. Vi menar på att det är en självklarhet att vårdpersonal bör ha 
utbildning för att kunna ge god vård. Det handlar om att skapa trygghet i vården och behålla 
en god kvalitet. 
 
En annan skillnad som vi fann var att benämningarna serviceminded och serviceinriktad 
förekom enbart hos en yrkesklass, nämligen undersköterskorna. Detta kunde vår tidigare 
forskning och teoretiskt perspektiv inte heller ge några klara belägg för. Vi finner dock detta 
resultat som viktig att begrunda. Undersköterskan och sjuksköterskan jobbar sida vid sida och 
är i regelbunden kontakt och dialog med patienter vari vi menar att ett “service-tänk” bör vara 
en grundprincip även för sjuksköterskorna. Sen kan man reflektera över läkarnas behov av att 
vara serviceinriktade. Bör det kanske förstås mot bakgrund att de åläggs mer administrativa 
uppgifter och i mindre utsträckning än sköterskorna är i dialog med patienter? Denna skillnad 
fann vi väldigt skarp och den kan ha sitt svar i något mer underbyggda argument. Det bör 
ändå poängteras att skillnader i efterfrågan på kompetens även kan förstås utifrån att 
rekryteringsprocessen, enligt Bolander (2002), inte är strikt formaliserad och då 
urvalskriterierna inte är universella.  
 

5.6	Slutsatser	-	dolda	mönster	 
Vi kan konstatera att våra diskurser, formell och reell kompetens, kan bidra till att 
upprätthålla den sociala ordningen, eller med andra ord, bidra till att reproducera 
maktstrukturer i samhället. Eftersom läkarna har en högre yrkesstatus, och tillhör sjukhusens 
överklass men samhällets övre medelklass, kan det tolkas som att det medför särskild förmån, 
exempelvis behöver de inte visa på att de besitter mycket reell kompetens. Med bara 
uppvisandet av legitimation kan det tänkas att de kan komma förbi vissa hinder, medan det 
för en sjuksköterska och undersköterska som tillhör hierarkins lägre nivåer, medel- och 
underklass, inte verkar vara lika enkelt. Faktum är att kraven på reell kompetens är mycket 
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mer framträdande för sjuksköterskorna i jämförelse med läkarna och ännu mer för 
yrkesklassen undersköterska. Att det ser ut så här har vi inte hitta någon förklaringsmodell till 
vari vi förmodar att det beror på just att de tillhör en lägre klass och inte lika hög yrkesstatus 
som läkarna. Studerandet av de efterfrågade kompetenserna, med en kritisk diskursanalys, har 
hjälpt oss att se på vilket språket kan bidra till att befästa den traditionella ojämlikheten (jfr. 
Allvin et al., 2006). 
 
De reella kompetenserna kan vara svåra att verifiera då dessa bygger på en subjektiv 
bedömning och inte alltid går att styrka för varken arbetsgivare eller sökande. Trots detta var 
den bild som trädde fram att den reella kompetensen, förutom att många explicit uttryckas 
som krav, även implicit gav uttryck för att vara krav. Detta visar på stor tonvikt läggs på de 
reella kompetenserna men på ett outsagt sätt.  
 
 

5.7	Förslag	till	fortsatt	forskning	 
I denna studie har ingen uppdelning gjorts beroende på om platsannonserna tillhör privat eller 
offentlig sektor när empirin granskats. I och med att klasskillnaderna inte sägs vara lika 
markanta inom den offentliga sektorn som inom den privata sektorn (jfr. Ahrne et al., 2013) 
skulle det vara intressant att göra en liknande studie, med kritisk inriktning, där alla tre yrken 
studeras men där en indelning görs baserad på om verksamheten drivs av en privat eller 
offentlig aktör. Då arbetsmarknaden tenderar att förändras över tid kan det även vara 
intressant att utveckla det spår uppsatsen går i genom att göra en komparativ studie; göra en 
liknande studie för att jämföra aktuella resultat med hur det har sett ut för cirka 10 år tillbaka 
och härigenom synliggöra förändringar i kvalifikationskrav för yrken inom vårdsektorn. En 
svårighet som kan sätta hinder för denna typ av undersökning är att få tag på 
långtidsarkiverade annonser som är tillgängliggjorda. Ett annat spår som skulle kunna 
studeras vidare är genusperspektivet. Detta kan vara intressant med tanke på att läkaryrket 
traditionellt anses vara manligt yrke, även om det på senare tid utbildats allt fler kvinnor inom 
yrket, till skillnad från sjuk- och undersköterskeyrken som anses vara kvinnodominerade. 
Skulle man med hänsyn taget till genusstrukturer inom vårdyrken kunna förstå de efterfrågade 
kompetenserna annorlunda?  
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