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Sammanfattning  
På arbetsmarknaden är det mer regel än undantag att arbetsgivare marknadsför ståndpunkter 

kring mångfaldsfrågor vid rekryteringsprocesser i arbetsannonser. Mångfaldsfrågan är idag 

viktig då det existerar många individer som uteslutits från arbetsmarknaden. Detta utgör ett 

fundamentalt problem då populationen växer men fler och fler utesluts. Vi har brutit ned 

mångfaldsfrågan som två olika processer, inkludering eller uteslutning. I studien har vi valt att 

undersöka de processer som innebär uteslutning av individen från arbetsmarknaden genom att 

analysera arbetsannonser. Då denna fråga är högst aktuell på den politiska agendan strävar vi 

genom vårt arbete att visa hur denna uteslutning idag sker subtilt från arbetsgivare. Denna studie 

analyserar arbetsannonser utformade av arbetsgivare genom diskursanalys riktat mot sex 

stycken yrkesgrupper inom yrkeskategorierna hantverkare samt vårdpersonal. Detta för att 

påvisa konstruktionen av individ samt yrke. Genom att hitta mönster, återkommande utsagor 

och belysa relationen mellan konstruktion av individ samt yrke från arbetsgivare möjliggör 

detta synliggörandet av processer som utesluter. Maktrelationer mellan individ och 

arbetsgivare, processer som utgör individens egenskaper, hierarkiska ordningar mellan 

yrkesgrupper och individer samt diskursivt kunskapsskapande är några av de processer våra 

resultat synliggör. 

 

Nyckelord:  Uteslutning, Diskurs, Socialkonstruktionism, Arbetsgivare, Hierarkiska 

ordningar, Diskursanalys, Arbetsannonser 
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1  Inledning och bakgrund 
På dagens arbetsmarknad är det mer regel än undantag att arbetsgivare marknadsför sina 

ståndpunkter kring mångfaldsfrågor vid rekryteringsprocesser. Då vi benämner arbetsgivare i 

denna studie menas detta till offentliga samt privata verksamheter som utformat de 

arbetsannonser vi i detta arbete valt att analysera. I de arbetsannonser vi läst har arbetsgivare 

oftast redogjort sin policy i frågor om inkludering och mångfald. Detta ledde oss till att ställa 

frågan kring vilka processer det är som faktiskt utesluter individer på arbetsmarknaden. Det är 

ingen hemlighet att frågor kring bidrag från skattemedel och inkluderingsfrågor till 

arbetsmarknaden står på den politiska agendan. Samtidigt blir vi fler och fler i vårt avlånga land 

och detta skapar ett fundamentalt problem, färre behöver försörja fler. I detta arbete fokuserar 

vi därför på att undersöka de praktiska processer som utesluter individen från arbetsmarknaden 

genom att analysera efterfrågade egenskaper i arbetsannonser utformade av arbetsgivare.  

 

 I startgroparna för arbetet behövde vi sätta oss in i ämnet för att få djupare förståelse för 

problematiken som nämnts ovan. Stiftelsen working for change bedriver mångfaldsseminarier 

samt utbildningar mot högt uppsatta tjänstemän i näringslivet, för att etablera 

mångfaldsprojektet på arbetsmarknaden. Vi fann att flera av stiftelsens samarbetspartners i form 

av företag i näringslivet delade vår frågeställning. Då vårt arbete genomförts via diskursanalys 

av arbetsannonser fann vi det intressant att läsa mer om rekryteringsföretaget TNG group AB 

som deltagit på working for change seminarier. Vi vill förtydliga att dessa organisationer enbart 

fungerat som inspiration för detta arbete och är inte delaktiga i studien.  

 

TNG group AB är specialister inom fördomsfri samt kompetensbaserad rekrytering och 

uttrycker sig så här: 

 

”Men det blir allt tydligare att Sverige behöver fler som jobbar för att få vår sociala omvärld 

att fungera som idag. Samtidigt är det allt svårare för utlandsfödda och andra generations 

invandrare att få jobb och känna sig inkluderade på arbetsmarknaden. Parallellt pågår en 

snabb digitalisering som gör att hela samhället är i behov av att lära nytt, och lära om, hela 

tiden. Att vara konstant förändringsbenägen. I det skedet är det allt viktigare att inkludera och 

ta hand om den mångfald som finns i Sverige – oavsett bakgrund, etnicitet, ålder och kön”. 

 

Det blev tydligt för oss att inkludering samt uteslutning är två sidor av samma mynt som båda 

är närvarande i mångfaldsarbetet. Att inkludera någon vid rekrytering utifrån efterfrågande 

egenskaper från arbetsgivare möjliggör med andra ord en uteslutning för de som inte besitter 

de efterfrågade egenskaperna. Detta arbete fokuserar därför på att analysera utformandet av 

arbetsannonser, där det skrivna ordet i form av efterfrågade egenskaper från arbetsgivare är 

konstruerande och uteslutande av individen. 

 

2  Syfte och frågeställning 
Sett till argument ovan där vi menar att utformandet av arbetsannonser innebär inkludering men 

även uteslutning, förstår vi det som att arbetsgivare har en stor inverkan i denna process. Genom 

användandet av språk riktat mot efterfrågade egenskaper i arbetsannonser finns möjligheten till 

uteslutning men under mer subtila former än uttalad uteslutning från traditionella samhällen. 

T.ex. uteslutning på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning. Av denna anledning blir det 

därför av vikt att inte enbart lyfta frågan om inkludering, uteslutning och mångfald på den 

politiska agendan utan även undersöka hur uteslutning praktiskt kan gå till. Studiens syfte är 

därför att undersöka hur arbetsgivare konstruerar och möjliggör uteslutning av individer 

genom utformandet av arbetsannonser. Genom att medvetandegöra denna process hoppas vi 

komplettera det arbete som existerar inom politiken men även inom ideella organisationer med 
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samarbetspartners som driver frågan. I linje med studiens syfte blir därför vår frågeställning: 

Hur konstruerar och utesluter arbetsgivare individer genom arbetsannonser? 

 

3  Disposition 
Efter inledning och bakgrund samt syfte och frågeställning följer avsnittet tidigare forskning 

där vi inkluderat forskning: diskursanalyser av arbetsannonser, profession, employee branding 

och konstruktionen av arbetsidentitet. Efter presenterad forskning följer en sammanfattning på 

området tillsammans med vad våra slutsatser kan komma att tillföra inom forskningsområdet. 

Avsnittet teori avhandlar vald teoretiskt grund som arbetet skall stå på. De teoretiska 

perspektiven som presenteras är: socialkonstruktionism, subjektspositioner, diskurser, makt och 

kunskap och individens relation till institutioner. Efter dessa delar följer en sammanfattning.  

 

Efter presenterade teoretiska perspektiv följer uppsatsens metoddel. Där beskrivs hur vi gjorde, 

och varför vid utförandet av vårt arbete. De delar som återfinns i metoddel är: Foucauldiansk 

diskursanalys, urval, datainsamling, förförståelse / reflexivitet, etik, kvalitetskriterier samt 

tillvägagångssätt. Efter metoddel presenteras resultat och analysdel där vi analyserat 

arbetsannonser och redogjort vårat resultat. De delar som återfinns där är: konstruktionen av 

individen i arbetsannonser, hantverkare, temat samarbetsförmåga, temat självständighet, temat 

social kompetens och temat positiv. Efter detta följer skillnader i yrkesgrupperna elektriker, 

målare samt snickare. Därefter följer vårdpersonal, temat ansvarstagande, temat 

samarbetsförmåga, temat flexibel och temat empati. Därefter följer skillnader mellan 

yrkesgrupperna undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Efter konstruktion av individ 

redogjorts, redogörs konstruktionen av yrke i relation till individ utifrån samma teman som 

presenterats ovan. Därefter följer sammanfattning på analys och resultatdel.  

 

Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där vi diskuterar resultat i relation till uppsatsens 

olika delar. Områdena som tas upp i denna del är: syfte och frågeställning, teori och metod, 

tidigare forskning samt förslag på framtida forskning.  

 

4 Tidigare Forskning 
I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning som utförts utifrån liknande analysmetod 

som vi utgår från. Även tidigare forskning vi anser användbar för vårat arbete då de berör 

områden vi finner intressanta för studien. Dessa områden är forskning med utgångspunkt 

diskursanalys av arbetsannonser, profession, employee branding och konstruktion av 

arbetsidentitet. Den tidigare forskningen består av artiklar samt bokkapitel som hämtats från 

två databaser:  Mälardalens högskola - högskolebibliotekets söktjänst Primo och Sociological 

abstracts. 

 
4.1 Diskursanalyser av arbetsannonser 

Askehave & Zethsen (2014) utförde en ”cross methods” studie utifrån ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv där författarna analyserade diskurser i arbetsannonser. Då dem 

identifierat teman via diskursanalys utfördes intervjuer på fokusgrupper utifrån teman man 

funnit (Askehave & Zethzen, 2014, s. 536).  Syftet med studien var att undersöka diskursen av 

kön samt ledarskap inom företagseliten då det är ett viktigt område inom rekryteringsprocessen. 

Arbetsannonserna spelar en grundläggande roll för hur förväntningar gällande egenskaper och 

kvalifikationer införlivas hos arbetssökande samt arbetslivet (Askehave & Zethzen, 2014, s. 

532). Studiens resultat visar att arbetsannonser tenderar att skapa samt återskapa stereotypiska 

kategoriseringar av ledarskapsidentiteten som en dominant och patriarkal diskurs. Detta speglas 

av språket i arbetsannonserna. Vidare menar författarna att detta kan förklara att män eller 



7 
 

individer med maskulina personligheter har lättare att identifiera sig samt bli identifierade inom 

arbetsannonser riktat mot chefer eller ledare (Askehave & Zethzen, 2014, s. 543). 

 

Gaucher, Friesen & Kay (2011) har via fem olika diskursanalyser undersökt hur maskulint språk 

fungerar subtilt för att genom djupare kulturella förståelser favorisera män då institutioner 

utformar arbetsannonser. Man finner detta institutionella användande av maskulint språk 

ouppmärksammat samt att det kan vara en förklaring till hur kvinnor är underrepresenterade i 

mansdominerade yrken. Orden i sig innebär en djupare mening som ligger till grund för att 

kvinnor inte känner tillhörighet (Gaucher et al., 2011, s. 110). Resultaten visade att ord som 

”utmaning”, ”leda”, ”självförtroende” och ”aktiv” är mer tilltalande för män samt att de är 

maskulint laddade. Då ord likt dessa används i arbetsannonser leder det till att kvinnor har 

svårare att känna behörighet till yrkesbeskrivningen. Författarna kallar detta för institutionell 

diskriminering och menar även att denna typ av diskriminering verkar inom fler specifika 

kontexter. Man vill dock klargöra att detta inte sker medvetet utan användandet av maskulina 

ord och dess konsekvenser sker ofta diskursivt utanför människors vilja samt mening (Gaucher 

et al., 2011, s. 119 – 120). 

 
4.2 Profession 

Professor Thomas Brante (2005) har genomfört en kartläggning samt kritisk analys av tidigare 

forskning på området profession. Innan vi redogör för Brantes forskningsresultat anser vi det 

nödvändigt att klargöra den forskning han drar sina slutsatser från. Detta då hans resultat blir 

tydligare eftersom begreppet profession, enligt forskaren är komplicerat samt svårtolkat. Efter 

tidigare forskning som författaren använt sig av följer hans egna slutsatser, resultat samt 

rekommendationer gällande forskning kring professionsbegreppet.  

 

Arbetet refererar till Talcott Parsons som utvecklade det strukturfunktionalistiska paradigmet. 

Detta innebär en ökad specialisering och fördelning mellan arbeten. Det sker även en ökad 

anpassning av det sociala systemet till det differentierade samhället. Differentieringen hotar den 

sociala ordningen om inte balans existerar mellan samhällets undergrupper. Den bild som sprids 

är att professioner ska ses som obundna och självutvecklande institutioner. Dess medlemmar 

ses som altruistiska mot institutionerna i den mening att de själva önskar att bli så effektiva som 

möjligt för institutionens bästa. Denna spridning innebär en socialiseringsprocess där 

övervakning att normer upprätthålls av egna medlemmar är ett faktum. Yttre kontroller behövs 

inte och är inte genomförbart då endast dem med tillgång till yrket har möjlighet att ifrågasätta 

professionella aktioner. Här relateras professioner till samhällets olika belöningssystem 

(Brante, 2005, s. 3 – 4).  

 

I andan av differentiering refererar forskaren till Webers uteslutningsstrategier. Strategierna 

utgörs av egendom samt individuell kvalificering som oftast bygger på graden av utbildning. 

Genom utbildning som står på vetenskaplig grund följer examen och därmed legitimationer för 

vissa yrken som även får monopol på arbetsmarknaden. Denna uteslutning sker inom samtliga 

yrken men framförallt inom akademiska yrken som betraktas högst värdefulla i hierarkin. Ur 

det sociologiska synsättet blir detta intressant eftersom det medför ett legitimt uteslutande och 

skapar underordnande grupper. Dessa uteslutningsprocesser är stratifieringar och ger upphov 

till hierarki med maktförhållanden med dominerande samt underordnande klasser (Brante, 

2009, s. 20 – 21).  

 

Arbetet refererar till Giddens teori om att moderniteten innebär en förskjutning från traditioner 

till ett förtroende för abstrakta kunskapssystem och institutioner som kunskapsskapare. Dessa 

utgörs idag av professionella snarare än prästen i ett mer traditionsenligt samhälle. Prästen 
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förmedlade guds ord, idag förmedlar den professionella kunskapen inom medicin, ekonomi, 

utbildning etc. (Brante, 2009, s. 28). 

 

I detta stycke redogör vi för Brantes egna slutsatser utifrån tidigare forskning på området som 

redovisats ovan. Forskaren har i kritisk analys funnit att kopplingen mellan högre utbildning 

samt professionerna idag har blivit mindre tydlig. Detta då han funnit att det finns fler 

möjligheter att utbilda sig i det moderna samhället, t.ex. yrkeshögskolan är på framfart. 

Forskaren menar att det idag finns professioner som inte kräver universitetsutbildning och 

relationen mellan dem bör inte förtydligas starkare än konstaterandet att en förskjutning har 

skett. För att diskutera status samt en professions slagkraft i hierarkin visar resultaten från 

forskaren att den behöver sättas in i en historisk kulturell kontext. Han skriver att i fler 

västländska kulturer är ekonomi viktigare än utbildning. Därför får professionen ekonom högre 

status än semiprofessionen lärare i den historiskt kulturella kontexten (Brante, 2009, s. 25 – 26). 

 

Forskaren redogör för tre typer av professioner i det moderna samhället som han identifierat: 

- Klassiska professioner: Går hand i hand med vetenskaplig utbildning 

- Semiprofessioner: Akademiska yrken, men inte samma nivå. T.ex. sjuksköterska eller 

lärare. 

- Preprofessioner: Nya yrken som accepterats som profession då de idag är förankrade i 

högre lärosäten som yrkes / folkhögskola. T.ex. förskolelärare, snickare eller 

fritidsledare. 

 

Avslutningsvis kritiserar forskaren redogjord tidigare forskning via kritisk analys. Hans resultat 

visar att professionsbegreppet har tappat sin tidigare tydliga definition. Detta eftersom det 

moderna samhället tillåter yrkesgrupper som inte har akademiska kopplingar att ses som 

professioner. Dvs. via yrkes / folkhögskolor.  Eftersom professioner är komplicerade historiska 

fenomen som är svåra att få grepp om och för forskningens framtid är det kontraproduktivt att 

definiera begreppet profession för exakt (Brante, 2009, s. 29). 

 

4.3 Employee branding 

Müller (2018) undersöker tidigare kritiska diskursstudier och presenterar samt undersöker själv 

metaforer i språket gällande organisation. Hon gör detta via Faircloughs kritiska diskursanalys 

och undersöker internal branding-metaforer som utgör ett mönster samt hur de tillför till den 

interna stämplings diskursen. Mer specifikt synliggörs stämplingen av anställda, även känt som 

intern stämpling. Skillnaden mellan employer branding och internal branding är att den 

förstnämnda använder organisationen som varumärke för att hitta passande anställda. Internal 

branding använder anställda som varumärke och målsätter möjliga konsumenter som kommer 

i kontakt med stämplade anställda (Müller, 2018, s. 44). Resultatet av arbetet fann att studien 

av metaforer gav 1) anställdas beteenden samt attityder är i linje med varumärke. 2) Anställda 

representerar varumärket, agerar utifrån det och tror på vad det står för. 3) De anställda 

producerar samt speglar en bild som bygger på varumärket. Företagets varumärke är kraftfullt 

då det genererar lojala anställda.  

 

Vallas & Angéle (2018) har via grundad teori utfört en studie riktat mot personlig stämpling. 

Då individen står inför ekonomisk otrygghet upplever många anställda press att anpassa sin 

subjektivitet. Detta genom förväntningen att forma sin karriärshorisont samt arbetaridentitet att 

passa företagets marknadsföringstekniker. Dessa tekniker som appliceras i självet anammas 

dagligen av arbetare vid jobbsökande och karriärsavancemang. Ett själv, en identitet som passar 

arbetsmarknaden sprids samt marknadsförs i dagens moderna samhälle över hela världen 

genom sociala medier. Utöver denna anpassningsbara identitet existerar även motstridiga 
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identiteter. Dessa identiteter varierar beroende på vilka institutionella förhållanden individen 

blir utsatt för. Utifrån Foucaults teori drar författarna slutsatsen att då en person övar och utför 

sitt personliga varumärke, är utförda beteenden ofta influerade samt föreslagna av det företagen 

söker. Detta sker subtilt men har en stor inverkan på formandet av arbetarens identitet (Vallas 

& Angéle, 2009, s. 28 – 29). 

 

Brannan, Parsons & Priola (2015) har utfört en 13 månader lång etnografisk studie riktat mot 

organisationers varumärkes-roll inom processer för meningsskapande och identitetsskapande 

för kundtjänstmedarbetare. Man fann att företagets varumärke är kraftfullt och mobiliserar 

anställda genom att fånga deras engagemang. Författarna menar att varumärkets kraft ligger i 

symboliska samt meningsfulla meningar som prestige, professionalism och framgång. Detta 

uppmuntrar de anställdas självkänsla och att identifiera sig med organisationen. Varumärkena 

opererar huvudsakligen genom två aspekter. I termer av identitetsskapande där varumärket får 

anställda att vara positiva till framtiden samt som ett disciplinärt verktyg (Brannan, Parsons & 

Priola, 2015, s. 41).  

 

4.4 Konstruktionen av arbetsidentitet 

Collin (2009) beskriver i sin intervjustudie ett viktigt samspel mellan kontexten där inlärning 

sker, organisationsengagemang samt konstruktionen av en arbetsidentitet. Samspelet möjliggör 

inlärning. Utöver detta är det viktigt att individen är villig att anpassas och finner arbetet 

meningsfullt. Den institutionella kontexten samt individens position i organisationen 

tillsammans med personliga mål och tidigare erfarenheter utgör grunden för konstruktionen av 

identiteten och inlärningsprocessen. Inlärning och arbetsidentiteten är flytande eftersom 

arbetstagarens individuella mål är flytande över tid. Detta gäller inte enbart mål på arbetsplatsen 

utan även mål i livet generellt. Studien visar att detta samspel bör motivera arbetsgivare att se 

anställda nöjda med livet i det stora hela. Detta för att bygga balans mellan arbetsliv och 

privatliv för att vara mer produktiva anställda (Collin, 2009, s. 32 - 33).  

 

Sfard och Prusak (2005) skriver utifrån deras intervjustudie att en viktig källa av ens egna 

identitetsskapande är berättelser om andra. Det finns många anledningar att använda berättelser 

om andra och använda dem vid skapandet av sin egen identitet. Individen som skapar sin 

identitet kan lockas av berättelserna antingen i form av ”hjälten” i berättelsen eller från 

”författaren”. En annan anledning att applicera andras berättelser som sin egen kan vara då man 

vill komma från sin redan tillskrivna identitet. T.ex. om en individ härstammar från en 

alkoholiserad familj med tuff uppväxt eller en framgångsrik förälder med höga krav. Berättelser 

blir lockande att använda beroende på hur signifikant berättaren är för mottagaren. Signifikanta 

berättare har den mest inflytelserika rösten och bär på kulturella meddelanden som har störst 

inverkan på ens beteende (Sfard & Prusak, 2005, s. 18).  

 

Rhodes & Scheeres (2004) utför en etnografisk studie som synliggör tre organisatoriska 

inlärningsdiskurser som samarbetar för att definiera möjliga identitetspositioner för arbetare. 

Man försöker relatera dessa processer till träningspraktiker som utförs i en specifik 

organisation. Då man analyserar detta vill författarna förtydliga att denna ordning inte är gjuten 

utan snarare aktiv samt dynamisk. Individer och organisationer agerar på flera olika sätt under 

processen identitetsskapande som manifesteras via diskurser. Studien visar att fler diskurser 

samt relaterade praktiker tillsammans utgör en identitet och samverkar inom organisationer. 

Forskarna finner ytterligare att arbetaridentiteten inte enbart är kopplad till en specifik diskurs 

och praktiken som talar om hur arbetsidentiteten ska utföras. Istället ska identitetsskapande ses 

utifrån hur individer etablerar identitetspositioner inom flertalet samt motstridiga diskurser och 

praktiker (Rhodes & Scheeres, 2004, s. 190 – 191). 
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Brown (2004) utförde en intervjustudie mot 39 chefer. Där synliggjordes identitetsskapande, 

mönster och strategiska handlingar som relaterat till frågor på individ, organisations samt 

samhällsnivå. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan arbetsmarknaden, arbetsmiljö, 

arbetsförhållanden och yrkesidentiteter för anställda. Resultaten visade att då marknader idag 

genomgår snabba förändringar är det arbetsgivarens önskan att ha flexibla anställda. Inom den 

föränderliga arbetsmiljön är det viktigt att lära medan man arbetar. Stora resurser läggs till att 

utveckla färdigheter och socialisation som utgör den initiala yrkesidentiteten. Att omforma 

identiteterna att passa den föränderliga arbetsmarknaden utgör en stor uppgift för individ, 

organisation samt samhälle. Detta synliggörs t.ex. då arbetsgivare skapar hybridroller för sina 

anställda som innebär en stor variation av arbetsuppgifter. Slutsatsen för identitetsskapande är 

att nyutbildade lär sig att dennes roll är att producera förändring för sig själv samt 

verksamheten. Även att skapa en identitet, att skapa en roll samt att hjälpa andra förändras 

snarare än att passa in i en gjuten roll (Brown, 2004, s. 266).  

 

4.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi valt att fokusera på utgör tillsammans med teori ett verktyg som 

hjälper oss att utföra vår analys samt förstå resultaten som framgår. Vi fann samtlig forskning 

i databasen Sociological abstracts förutom området professioner som återfanns i Mälardalens 

högskolas biblioteksdatabas Primo. Det första området är diskursanalyser mot arbetsannonser. 

Det är gynnsamt att redogöra för forskning som är lik den studie vi själva utför. Forskningen är 

utförda diskursanalyser av arbetsannonser som syftar till att visa institutionella konstruktioner 

av ojämlikheter i könsfrågor. Området professioner visar forskning hur yrken konstitueras på 

arbetsmarknaden i en hierarki samt den förändring som skett över tid på området. Employee 

branding är riktad forskning i form av stämpling av anställda. Stycket behandlar hur individer 

ur olika aspekter är tvungna att anpassa sitt varumärke med arbetsgivarens varumärke. Det sista 

forskningsområdet, konstruktionen av arbetsidentiteten berör hur en identitet formas genom 

arbetsplatsen. Den är påverkad av förmedlade värden från arbetsgivare och bidrar tillsammans 

med individen till en formad arbetsidentitet. Det är vår tro att den valda tidigare forskningen 

ger oss verktyg i analysdel att undersöka konstruktionen av individen, konstruktionen av yrke 

och relationen mellan dem. Vi tror även områdena bidrar till att visa uteslutande processer.  

 

4.6 Vårt bidrag till forskningen 

Då vi valde inriktning av vår studie var det i syfte att belysa hur arbetsgivares utformningar av 

arbetsannonser kan innebära uteslutande processer. Genom att utföra diskursanalys av 

arbetsannonser för att belysa arbetsgivares konstruktioner av individer, yrken och existerande 

maktförhållanden i form av uteslutning tror vi kunna bidra till detta. Då vi sökte tidigare 

forskning blev vi överraskade över hur lite forskning som bedrivits mot detta område specifikt. 

Den forskning vi fann berörde området i form av liknande undersökningar inriktat mot 

könsfrågor. I databaserna Sociological abstracts eller Mälardalens högskolas biblioteksdatabas 

fann vi ingen artikel som specifikt beskrev arbetsgivares konstruerande natur av individen, av 

yrke eller uteslutning utifrån arbetsannonser. Vad vår studie har möjlighet att bidra med utöver 

våra resultat är att framtida forskning eventuellt kan inriktas mot detta område. Det är viktigt 

att klargöra att vårt arbete bygger på tidigare forskning som möjliggjort studien i sin helhet. På 

liknande vis är det vår förhoppning att studien och dess resultat banar väg för att andra studenter 

samt forskare ska välja att utföra ytterligare studier inom området.  

 

 

 

 

 



11 
 

5  Teoriavsnitt 
Frågeställningen ”Hur konstruerar och utesluter arbetsgivare individer genom arbetsannonser?” 

får här ett teoretiskt perspektiv vars syfte i arbetet är att utforska konstruerande samt 

kategoriserande aspekter i arbetsannonser. Genom att belysa relationen mellan individ, 

arbetsgivare och samhälle med teoretisk grund påvisas ett samspel mellan dessa tre som 

tillsammans konstruerar och utgör värde hos individen. Eftersom vi vill visa hur arbetsgivare 

konstruerar individen samt yrke via språkbruk blir socialkonstruktionismen ett givande 

teoretiskt perspektiv att utgå från. Detta ligger i linje med vårt intresse för hur språket i sitt 

användande medför konsekvenser i sitt nyttjande då det konstruerar det som beskrivs. Vi 

kommer även beröra de möjligheter en individ egentligen erbjuds via subjektspositioner vilket 

är av vikt för att förstå individens möjligheter på arbetsmarknaden. Då diskurser utgör en central 

roll inom kunskapsskapande samt maktrelationer blir samspelet mellan dessa tre meningsfulla 

att förtydliga för att förstå relationen mellan individ, arbete och samhälle. I den sista delen av 

teoriavsnittet klargör vi hur institutioner är vägledare för individers självförverkligande i 

moderniteten. Detta blir av vikt för att visa hur individer gör sig själva utifrån arbetsgivarens 

förväntningar. 

 

5.1  Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är inte ett perspektiv som kan beskrivas med ett kort svar. En 

förtydligande start kan vara att fokus för socialkonstruktionismen inte är att förklara 

naturbundna lagar likt graviditeten utan snarare de verkligheter som konstrueras samt förmedlas 

mellan individer genom interaktion. Då vi närmar oss perspektivet socialkonstruktionismen 

använder vi oss av erkänd kunskap inom området utifrån författare som återgett denna kunskap. 

Perspektivet bygger på tidigare forskning som idag utgör den allmänna grunden för 

forskningsområdet och återges av Burr (1995), Parker (1998) samt Wennerberg (2010). 

 

Den förmedlande funktionen sker främst genom språket. Text, bilder, interaktion, lagar, 

nyhetsartiklar och sociala medier både konstruerar samt förmedlar kunskap. Därför blir språket 

en central utgångpunkt inom socialkonstruktionismen som konstruerande men även 

förmedlande roll (Burr, 1995, s. 4). Den kunskap samt verklighet som skapas kan inte nämnas 

utan att se till den historiska aspekten. Språket är alltid en produkt av erfarenheter eller 

sanningar, annars skulle språket vara innehållslöst. Erfarenheter har även föregåtts av tidigare 

erfarenheter och blir därför en produkt av historiska och reproducerade konstruktioner (Parker, 

1998, s. 48). Detta innebär att oavsett vilken kultur eller årtal en människa föds i existerar en 

konstruerad verklighet som människor lever i.  Vad som är sant idag står i relation till vad som 

var sant igår. Genom språket kan kulturella fenomen leva vidare då kunskapen sprids, men 

framförallt återskapas kunskap genom språket. Burr (1995) skriver att vara ”framgångsrik” med 

socialkonstruktionistiska glasögon enbart kan förstås i relation till andra genom interaktion. 

Vad som är framgångsrikt eller inte är alltså ett konstruerat synsätt (Burr, 1995, s. 7 – 8).  

 

Genom detta synsätt blir en människa till samhällsvarelse via språket då ens erfarenheter, 

känslor och egenskaper inte kan förmedlas mellan individer utan det. Språket är inte transparent 

utan synliggörs här som konstruerande i aktion. Vi använder berättelser samt personlighetsdrag 

som blir tillgängliga för oss genom språket. På så vis konstrueras vi av vårt eget samt andras 

användande av språket. Det finns alltså oändliga alternativ av konstruktioner gällande 

personlighet men även innebörder av händelser i en persons egen livssfär (Burr, 1995, s. 47 – 

48).  

 

Men människor tenderar att vilja tillskriva varandra roller och typiska beteenden i olika sociala 

situationer. Det vill säga att trots att oändliga alternativ existerar sker ofta en kategorisering 
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kring när beteenden är acceptabla. Berger & Luckmann skriver att människor här börjar spela 

roller som har förbestämda egenskaper. Detta medför ett färdigtillverkat ramverk kring hur en 

individ kan bete sig och fördelar beteenden mellan människor beroende på tilldelad roll. En 

anledning att inta en roll är för att undvika att inte veta hur man ska bete sig i situationen 

(Wennerberg, 2010, s. 73). 

 

5.2 Subjektspositioner 

Genom diskurser sker en kategorisering där vi alla positioneras till att vara en särskild sorts 

person, till exempel som en arbetare, kriminell eller gammal. Dessa kategoriseringar är inget 

som vi på något sätt kan undvika, utan subjektspositionerna som vi och andra tillskrivs är 

ständigt närvarande. När tillskrivandet av en position pågått tillräckligt länge identifierar man 

personen utifrån dess subjektspositioner. En person har en mängd olika subjektspositioner som 

är beroende av i vilken kontext positionen tillskrivits. Personen som tillskrivits positionen 

börjar nu identifiera sig som kategoriseringen säger, t.ex. som en hantverkare, vårdpersonal, 

lärare eller chef. Genom positionerna sker processen som skapar våra identiteter (Burr, 2003, 

s. 111).      

 

Tillskrivna subjektspositioner påverkas av rådande diskurser samt hur människor pratar om 

dem i interaktion med varandra. Denna påverkan sker samtidigt och subjektspositionen skapas 

på så vis. Den genom diskurser tillgängliga positionen medför en struktur av möjligheter och 

begränsningar genom att tala om hur vi bör göra och inte bör göra inom den specifika diskursen. 

I en interaktion mellan två eller flera personer så kan nya subjektspositioner av olika slag 

tillskrivas allteftersom samtalet pågår. Dessa nya positioner som kommer fram under 

interaktionen kan erbjudas, accepteras eller avslås av deltagarna. Just genom detta spel kring 

positionerna i en interaktion kan vi definieras som en person. Under samtalet kan man gå från 

positionen snäll till ond, givmild, snål osv (Burr, 2003, s.113–114). Positioner som erbjudits, 

accepterats eller avslagits i det vardagliga samtalet är den diskursiva praktik som genom 

diskurser och dess sammanlänkade makt har en påverkan på vårt dagliga liv. När man hemma 

pratar om triviala saker som väder, vad man ska äta eller vem som ska hämta barnen på dagis 

är det en viktig interaktion där identiteter skapas och maktförhållanden upprättas. Den position 

som diskursen i en interaktion erbjuder spelar en viktig roll i hur vi skapar oss en önskvärd 

identitet och vår möjlighet att agera som vi själva skulle vilja. Genom att man som individ 

försöker att förstå vad en position innebär och har förmågan att använda den kunskapen så har 

man ett viktigt redskap om man vill försöka ändra sitt liv (Burr, 2003, s. 115–118). 

 

Man kan se det som att det är positionerna inom diskurserna som fyller vår subjektivitet med 

innehåll. Efter att vi intagit en position i en diskurs så kommer vi framöver att se världen och 

oss själva utifrån subjektspositionens utgångspunkt. Somliga positioner bär man med sig under 

hela livet eller en stor del av livet, såsom kön, arbetare, förälder eller morförälder. Med 

positionerna följer också en uppsättning med diskurser om hur man t.ex. som förälder ska vara, 

prata, se ut osv. Att tillhöra dessa positioner medför att vi ser oss själva som tillhörande dessa 

kategorier av personer samt att det ger oss ett känslomässigt deltagande. I och med tillhörandet 

av kategorier så underordnar sig personen de rådande diskurserna i kategorien samt utvecklar 

sin egen moraluppfattning i interaktion med andra. En del subjektspositioner är väldigt 

tillfälliga, andra kan kännas flytande. Därför är frågan om vem man är en ständig process som 

beror på den ständiga förändring av positioner som sker genom interaktion och tillskrivande. 

Man kan säga att vår subjektiva uppfattning av oss själva och den vi tror oss vara bygger på de 

diskurser som tillskriver oss olika subjektspositioner (Burr, 2003, s.119–120). 
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5.3  Diskurser, makt och kunskap 

I linje med avslutat stycke ovan, finns det vissa ramverk samt sanningar som människor nyttjar 

och nyttjas av i olika situationer. Utöver teori från Burr gällande diskurser som är allmänt 

erkänd inom socialkonstruktionismen kommer vi även att använda oss av Foucaults synsätt, 

relationen mellan diskurs, makt och kunskap. De avsnitt som avser foucauldianskt synsätt 

karaktäriseras där Foucault samt foucauldiansk markerats kursivt. Detta för att särskilja de olika 

författare denna del behandlar. 

 

Burr skriver att diskurser är praktiker som konstruerar det de beskriver. De refererar till 

meningar, bilder, utsagor och uttalanden för att tillsammans skapa en version av t.ex. snickaren. 

Det finns mängder av diskurser som kan omge ett objekt och varje diskurs kan presenteras på 

många olika sätt. Varje diskurs fokuserar på specifika aspekter för att på så vis förstärka 

diskursen i sig. Detta innebär att diskursen om snickaren kan bestå av att den ska vara punktlig, 

händig, manlig osv. Diskurser konstruerar på så vis förståelsen om vår omvärld, sunt förnuft 

och sådant man tar för givet kan förstås som en eller flera diskurser (Burr, 1995, s. 64 – 66).  

 

Foucault definierar begreppet som en samling utsagor som tillsammans utgör en diskursiv 

formation. Detta formar dock inte en retoriskt eller formell enhet som är oändligt upprepbar 

eller som kan spåras och indikeras historiskt. För Foucault består diskurser av ett begränsat 

antal utsagor för hur en grupps omständigheter och existens kan definieras (Foucault, 2002, s. 

131). 

 

 I relation till vår studie skulle en analys av detta kunna fokusera på att texter eller uttalanden 

om ett yrke kan omges av utsagor. Detta som ”välutbildad och därmed välavlönad” eller 

”outbildad och lågavlönad”. Utsagor likt dessa samspelar för att måla bilden av något eller 

någon. En effekt av diskurser blir enligt Foucault att den producerar en sanning kring något och 

därmed maktförhållanden via diskurser (Wetherell et al., 2001, s.268).  

 

Denna process möjliggör enligt Foucault en normaliseringsprocess som skapar normer. 

Beroende på vilken kontext man utgår från är den som befinner sig i den dömd att antingen 

anpassa sig efter normen eller bli avvikande inom den. Detta skapar homogenitet genom 

differentiering och ständig jämförelse till normen. Detta medför något som samtliga individer 

bör sikta mot och mäts mot. Här konstrueras ”bra” eller ”dåligt”, ”svart” och ”vitt” som 

motsatspar och en av dem blir normativa. Genom normaliseringsprocessen utvecklas och 

nyttjas makt genom det dynamiska förhållandet till den kunskap som producerats. Den 

genomförs i praktiken och lärs in genom erfarenheter samt genom förmedlad expertis från dem 

människor, organisationer eller institutioner som innehar en maktposition (Wetherell et al., 

2001, s.278). 

 

Foucault liknar samspelet mellan diskurs, makt och kunskap till en samspelande triad. Då makt 

konstitueras genom diskurser skapas även det som räknas som kunskap. Detta genom att 

beskriva ”att något är” eller ”att något inte är” skapas en sann kunskap gällande en kontext. Den 

rådande diskursens utsago är den som ses som sanning, detta innebär att vissa diskurser är mer 

kraftfulla än andra och innehar mer validitet. För att närma oss att förstå diskurser menar 

Foucault att vi behöver se diskurser i relation till makt samt kunskap där kunskap både 

konstituerar samt konstitueras genom diskursen som makteffekt (Wetherell et al., 2001, s.275). 

Burr menar att individens möjlighet att agera och göra anspråk på tillgångar är relaterat till 

rådande diskurs samt kunskap som råder i kontext eller samhälle. Institutioner som förmedlar 

rådande diskurs blir således experter genom den kunskap de förmedlar samt konstruerar (Burr, 

1995, s. 67). Diskurser är enligt Burr nära kopplat till institutionella praktiker som tydligt 
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påverkar hur vi lever våra liv. Världen bygger på kapitalism, och institutioner som t.ex. lag och 

utbildning gör sociala strukturer där vi delas in i positioner samt roller i ekonomin. Diskurs, 

institutioner och social praktik samspelar då det avslutningsvis även påverkar vårt sociala liv. 

Institutioner kan straffa en individ som bryter företagspolicy via sin sociala praktik. Individen 

som blir arbetslös kan få juridiska bekymmer jämtemot ekonomiska förehavanden eller 

vårdnad. Institutioner har diskursiv inverkan i och med deras inflytande och innehar således 

makt (Burr, 1995, s. 75 – 76). 

 

Ur ett foucauldianskt synsätt råder det maktförhållanden mellan nyttjare av rådande diskurs 

samt producerare av kunskap mot avvikare och dem som vill ta del av diskursen. På detta vis 

blir maktrelationen dold och även framgångsrik eftersom diskurser erbjuder ett ramverk där 

individer gör sina samt andras beteenden förståeliga (Burr, 1995, s. 73).  

 

5.4  Individens relation till institutioner 

Då studien syftar till att undersöka arbetsgivares konstruerande av individ samt yrke blir det 

intressant att använda sig av teori som beskriver hur staten, offentliga institutioner vägleder 

individen att självförverkligas i moderniteten. Detta eftersom individen tenderar att anamma 

användbara egenskaper för institutionen i yrkesutövandet. Giddens skriver om den 

fundamentala tillit människor lägger till institutioner. Tilliten påverkar de beslut vi tar till 

vardags och ger de en inriktning. Besluten är inte alltid medvetna från en personlig synvinkel, 

utan tilliten läggs på institutioner som talar för modernitetens förväntningar och hur vi bör 

utveckla oss själva. Ett medvetet beslut är att lägga sin tillit till institutioner för att bäst guida 

oss i vår egen reflexivitet. Om denna tillit säger oss att vara effektiva samt lönsamma är det i 

linje med hur institutionen verkar i den globala ekonomin för att vara kapitalismen tillgodo. 

Giddens liknar institutioner till expertsystem som skapar allrådande riktlinjer för hur det sociala 

livet ska levas i det moderna samhället. Expertsystemen säger oss hur vi bör äta, hur individer 

bör bo, hur man ska resa samt hur vi ska träna. Detta påverkar vårt sociala liv men även vårt 

emotionella liv anpassas efter modernitetens villkor (Giddens, 1997, s. 28 – 29).  

 

Självet ses som ett reflexivt projekt där institutioner vägleder individer att vara 

självförverkligande. Moderniteten erbjuder individen många samt komplexa valmöjligheter 

kring samtliga aspekter i våra liv. Kapitalismen har medfört en dominerande livsstil i form av 

konsumism, detta är vad som framställs som lämpliga livsval institutionellt. Under 

högmoderniteten blir ordet livsstil urvattnat eftersom att kraven som ställs mer kräver att vi 

lever under dess villkor (Giddens, 1997, s. 101). Ytterligare inverkan sker via förmedlade 

erfarenheter via media (institutioner) där modernitetens samt institutionernas krav på individen 

sprids och ökar differentieringsprocessen samt kraven globalt (Giddens, 1997, s. 105). Dessa 

globala krav har gett upphov till en utbredd övervakning via sociala medel. I linje med 

modernitetens reflexivitet som ställer en förväntansbild på självförverkligande har detta skapat 

klasskillnader. Övervakningen skapar likformighet gällande makt och förstärker vissa gruppers 

dominans över andra. Utbredningen av administrativ kontroll påverkar allas aktiviteter. 

Övervakningen sker alltid i linje med institutionell reflexivitet då den är förutsättningen för allt 

socialt återskapande. Övervakning tillsammans med reflexivitet innebär att man tar bort de 

egenskaper som inte är i linje med vad som efterfrågas i de institutionella systemen (Giddens, 

1997, s. 179).  

 

5.5  Sammanfattning teoriavsnitt 

Genom att använda oss av teoriavsnitt ovan strävar vi efter att visa hur arbetsgivare spelar en 

stor roll i hur individen samt yrken konstrueras. De perspektiv vi använt oss av finner vi alla 
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relevanta för att ha möjlighet att göra en god analys samt erbjuda en förklaring till det område 

vi undersöker.  

 

I inledande del skriver vi om perspektivet socialkonstruktionism. Den främsta och viktigaste 

aspekten är att språket här ses som konstituerande, dvs. att det har möjlighet att skapa samt ge 

värde åt det som beskrivs. Detta sker ständigt i interaktion mellan individer men även mellan 

individer samt arbetsgivare. Språket blir dock innehållslöst utan att ta hänsyn till den historiska 

kontexten då man undersöker ett fenomen. Dvs. att språket har olika innebörder beroende på 

tid och rum, dåtid eller nutid samt vilken kulturell kontext som är i fokus. För att bli en förklarlig 

samhällsvarelse använder individer befintliga berättelser som existerar inom kulturen individen 

socialiserats i och applicerar berättelserna till sin egen personlighet. På så vis lever berättelser 

samt kulturella värderingar vidare genom individer i interaktion genom återberättande. Vi tror 

att denna teoretiska grund kommer hjälpa oss i våran analysdel, att se språket som 

konstruerande av det arbetsannonserna beskriver. 

 

Men människor tenderar att vilja tillskriva varandra roller och typiska beteenden i olika sociala 

situationer. Det vill säga att trots att oändliga alternativ existerar, sker ofta en kategorisering 

kring när beteenden är acceptabla. För individen erbjuds en subjektsposition från diskursen som 

medför att vi kan agera i linje med t.ex. vårt yrkesval och på så vis skapa oss en önskvärd 

identitet. För att nå individuella mål ekonomiskt, professionellt eller socialt är det viktigt att 

förstå vad positionen innebär då kunskapen möjliggör att bibehålla en position men även 

förändra den. Om individen ses som ett tomt blad fyller positionerna individen med innehåll 

utifrån olika diskurser. I relation till vår studie kan man se det som att då vi intagit 

snickarpositionen kommer vi därefter se världen utifrån positionen vi intagit. På detta vis 

hoppas vi att begreppet ger oss ett användbart verktyg i analysdel.  

 

Då arbetsgivare på många sätt utgör expertisen inom områden har de stort inflytande på 

diskurser och på så vis stor inverkan på triaden som är makt, kunskap och diskurs. Utifrån 

foucauldianskt synsätt behandlar vi det skriva ordet som konstruerande samt konstituerande, 

alltså skapande och utgörande av det som beskrivs. Diskurserna i arbetsannonserna skapar och 

sprider innebörden av individer samt yrke via social interaktion. Genom att något blir 

konstituerat utesluts andra möjligheter. Här sker ett kunskapsskapande kring yrken och 

individen. Vad som blir normen då det kommer till t.ex. snickaren skapar därmed vem som inte 

är en snickare. Denna uteslutningsfaktor är kopplat till maktnyttjande där arbetsgivare har stor 

inverkan. I våran analys hoppas vi kunna använda teoriavsnitt för att finna att arbetsgivare både 

har makten att konstituera samt utesluta individer från olika yrken. Inte enbart på grund av sina 

färdigheter men även då på grund av vilka egenskaper som utgör en personlighet. Antingen är 

en individ normativ eller inte och får då bestämd tillgång till olika diskurser. Då individen tillhör 

en diskurs blir den kategoriserad via medverkande diskurser. Den blir tillskriven egenskaper 

samt begränsningar utifrån den diskurs individen tillhör. I våran analysdel tror vi oss finna att 

arbetsannonser som utgör det skrivna ordet även är en utsago om ett arbete. Detta har då 

möjlighet att visa hur dem som söker att tillhöra eller redan tillhör ett specifikt yrke har en norm 

att rätta sig efter som tillhörande eller avvikare.  

  

I slutet av teoriavsnittet skriver vi om individens relation till institutioner. Vi litar på att 

institutioner guidar vårt beteende i det sociala livet. Denna tillit säger vilka egenskaper en 

person bör ha för att vara en självförverkligande varelse i den globala ekonomin. I relation till 

våran studie hoppas vi att detta i analysdel kan synliggöra hur individer själva anpassar sig efter 

hur statliga arbetsgivare efterfrågar egenskaper i relation till yrken. Denna efterfrågan samt 

anpassning sprids globalt genom medier vilket medför en homogen syn på hur en person bör 
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agera för att vara självförverkligande. En slags institutionell utopi för att individer ska agera 

som en kugge i det kapitalistiska maskineriet. Globaliseringsfenomenet via media övervakar att 

de institutionella förväntningarna på att yrken återskapas på rätt sätt i en individs sociala 

aktiviteter.  

 

6  Metod 
Detta arbete utfördes med foucauldiansk diskursanalys som kommer att redogöras för i denna 

del. Relationen mellan diskurs, makt samt kunskap var Foucaults utgångspunkt och utgör 

grunden i hans diskursanalys. I denna del redogör vi även för urvalsprocessen samt hur vi 

förhållit oss till den vid datainsamling. Processen datainsamling har givetvis en egen del där vi 

återger var, hur och varför vi inhämtat den data vi analyserat. Vid Foucauldiansk diskursanalys 

är självmedvetenhet och hur man förhåller sig till den en viktig del. Därför redogör vi även för 

vår förförståelse samt reflexivitet. För att uppnå goda, kvalitativa resultat och se till att ingen 

individ far illa redogör vi för etik samt kvalitetskriterier i egna avsnitt. Avslutningsvis förklarar 

vi vårat tillvägagångssätt i våran analys. Här beskriver vi de steg och metoder vi använt då vi 

utfört vår Foucauldianska diskursanalys.  

 

6.1 Foucauldiansk diskursanalys 

Ur denna tradition är synsättet att vi är subjekt av flera olika diskurser. Vår subjektivitet och 

vår självbild kan förstås via de positioner som diskurserna erbjuder. I relation till vår studie 

innebär detta att arbetssökande blir eller inte blir erbjudna en position att inta i form av yrke. 

Denna position innebär förväntningar, möjligheter samt uteslutande för individen. 

Foucauldiansk diskursanalys är intresserad av språkanvändande men även av de praktiker som 

möjliggörs inom diskurser, materiella förhållanden och de sociala strukturer som formar 

diskurserna (Burr, 2003, s. 169). Då vi analyserar samt tematiserar arbetsannonser är det dessa 

processer vi intresserar oss för. Representationen av diskursen är nära sammanlänkat till utförda 

sociala praktiker. T.ex. om representationen av diskursen om sjuksköterskan säger att den är 

omtänksam, agerar den utifrån representationen i sitt yrkesutövande men även på ett personligt 

plan. Det våran analys främst syftar till är att visa de processer som utesluter och konstruerar 

innebörden av individen samt yrket.  Ur foucauldianskt perspektiv utgör diskurserna olika 

möjligheter för en person men även vad den förväntas göra. Diskurser medför därmed 

maktrelationer mot det diskurserna beskriver. Att koppla våra fynd till maktförhållanden blir 

därför av vikt som en del i vår diskursanalys. I våran studie utgår vi från texter i form av 

arbetsannonser. Den foucauldianska diskursanalysen syftar därför att synliggöra de diskurser 

som existerar i en specifik kontext i det vardagliga livet. Detta för att undersöka diskursers 

påverkan mot subjektivitet, social praktik och det maktförhållande detta innebär (Burr, 2003, s. 

170). Kontexten vi undersöker är arbetsannonser på arbetsmarknaden där uteslutning samt 

konstruerande av individ och yrke undersöks. Mer kring praktiskt utförande redogörs under 

”6.7 Tillvägagångssätt”.  

 

6.2 Urval 

Då syftet med detta arbete är att belysa hur arbetsgivare konstruerar och möjliggör uteslutning 

av individer anser vi att arbetsannonser är ett givande empiriskt datamaterial. Annonserna 

innehåller efterfrågade egenskaper hos arbetssökande samt beskrivande egenskaper av yrket. 

Eftersom arbetsannonser är utsagor från arbetsgivare kommer dessa analyseras utifrån 

teoretiska perspektiv och foucauldiansk diskursanalys för att möjliggöra kartläggning av 

diskurser och dess konstruerande natur. Empiri består av texter från hemsidor i form av 

arbetsannonser. Både från den privata samt offentliga sektorn. För att ha möjlighet att inhämta 

givande datamaterial bland dessa arbetsannonser kommer vi använda oss av 
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tillgänglighetsurval och teoretiskt urval. Mer kring hur urvalen använts av oss beskrivs nedan 

under ”6.3 Datainsamling”.  

 

Det första urvalet skedde via tillgänglighetsurval. Då ett arbete tillsätts tas arbetsannonser bort 

vilket gör användandet av tillgängliga annonser oundvikligt. Den främsta anledningen varför 

urvalet var lämpligt är då det tillät oss att ha ett öppet förhållningssätt samt använda varierande 

och tillgängligt material. Det teoretiska urvalet var användbart eftersom det möjliggjorde 

användandet av varierande arbetsannonser som data, samt annonser som efterfrågar olika yrken. 

Urvalet syftar till att ta exempel från verkliga livet för att studera de konstruktioner som är av 

intresse, i detta fall arbetsannonser (Patton, 2002, s. 238 - 239). I våran studie har detta urval en 

urgallrande funktion då det tillät oss att fokusera på annonser som är konstruktionistiska mot 

de specifika yrken samt arbetare vi undersöker.  

 

Vi är medvetna om att tillgänglighetsurvalet från många håll har kritiserats. Det används enligt 

kritiker för att ta del av den data som är lättillgänglig, billigast och är av den anledningen 

förknippad med en låg grad av trovärdighet.  Forskaren använder urvalet i tron att datamaterial 

är otillräckligt för att generaliseras. (Patton, 2002, s. 242). Trots detta var urvalet enligt 

beskrivning ovan för oss fundamentalt.  

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde i relation till urval samt hämtade texter i form av arbetsannonser. Vi har 

inhämtat 72 arbetsannonser från två olika hemsidor för platsannonser. Annonserna blir 

användbara för oss i analys då de innehåller efterfrågade egenskaper riktat mot arbetssökande 

individer från arbetsgivare. Annonserna är även beskrivande av olika yrkens egenskaper. 

Hemsidorna är arbetsannonser.se samt arbetsförmedlingen.se. Annonserna är utformade av 

privata och offentliga arbetsgivare. Vi utgick från två paraplybegrepp, vård samt hantverkare. 

Vi valde dessa yrkeskategorier då vi på förhand trodde att dem skulle spegla intressanta köns 

och yrkesskillnader. Yrkena som valts ut är sjuksköterska, undersköterska och läkare inom 

vårdpersonal. Målare, elektriker och snickare inom hantverkare. Yrkena valdes då vi ansåg dem 

som typiska inom de två paraplybegreppen. Annonserna är varierande sett till ursprung och det 

är viktigt för vår studie att inhämta varierande data för att ha ett rikt innehåll. Detta för att belysa 

grundantagandet att det skrivna ordet från arbetsgivare har en konstituerande samt 

konstruerande natur. Datainsamlingen skedde från det verkliga livet på hemsidor där annonser 

förmedlas. I praktiken användes tillgänglighetsurval för att ta del utav de annonser som finns 

tillgängliga på hemsidor i linje med vårt grundantagande. Det teoretiska urvalet är ett sorts 

urgallrande urval gällande konstruktionistiskt material. Urvalsprocessen medförde att 

datainsamlingen fokuserades mot annonser som var av intresse och riktade mot de yrken som 

vi på förhand valt att undersöka. 

 

6.4 Förförståelse / Reflexivitet 

Våran förförståelse till studiens syfte samt ämne, dvs. arbetsgivares utformande av 

konstruktionistiska och uteslutande arbetsannonser var inför arbetet i princip noll. Den 

förförståelse vi har gällande socialkonstruktionism härstammar från vår utbildning inom 

beteendevetenskap och är därför våran utgångspunkt. Som forskare befinner vi oss i olika åldrar 

med olika bakgrunder och agerar i olika sektorer i vårat yrkesliv. Alexander arbetar inom 

banksektorn och Fredrik arbetar med socialt arbete kommunalt. I våran studie är det viktigt att 

vi är självmedvetna om våran egen roll i studien. Med detta menas vilken inverkan vi har ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och hur detta påverkar oss av rådande diskurser kring 

ämnen vi undersöker. Detta innebär att de beskrivningar, de texter vi skriver är konstruktioner 

men även återkonstruktioner av de berättelser vi analyserat. Våran reflexivitet blir till en partisk 
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medvetenhet eftersom vårat arbete har möjlighet att återkonstruera det vi undersöker. De 

diskurser som omger Alexanders och Fredriks subjektspositioner har även alltid ett visst 

inflytande på våran förförståelse. Vi återger med andra ord inte enbart konstruktioner utan 

ändrar de även i linje med de diskurser som omger Alexanders samt Fredriks positioner. En 

fråga som vi ställer är hur mycket vi kan separera oss från det ämnet vi undersöker. I våra 

grundantaganden, dvs. att det skriva är konstruerande är det av vikt att poängtera att det i detta 

fall inte kan ske helt och hållet. Våran identitet som personer samt forskare blir skapad av samt 

är medkonstruerande av omvärlden (Wetherell et al., 2001, s. 16 - 17).  Detta kommer ha ett 

visst inflytande över våran analys och våra resultat. Inhämtning av varierande data motverkar 

en alltför påverkad analys av våra egna perspektiv samt erfarenheter, men vi är medvetna om 

att en fullständig separation inte är möjlig. Genom denna medvetenhet och en stark anknytning 

och förståelse för teori samt begreppsapparater hoppas vi kunna göra givande tolkningar som 

ger fruktbara resultat.   

 

6.5 Etik 

Då studien utförs är det av vikt att utgå från forskningsetiska principer. De riktlinjer som 

Vetenskapsrådet ger ut har till syfte att skydda individers rättigheter. Detta från att bli kränkta, 

bli drabbade av psykisk eller fysisk skada samt att forskningen med dessa utgångspunkter ska 

hålla en hög kvalitét. Individskyddskravet består av fyra direktiv som innehåller 

informationskravet, det innebär att informera om studiens syfte och deltagares roll i studien 

samt att deltagare kan avbryta deltagandet i studien när som helst.  

Samtyckeskravet påvisar att deltagare har rätten att själva bestämma över sitt deltagande i 

undersökningen, samtycke inhämtas därför från studiedeltagare. Konfidentialitetskravet 

innebär att all information om deltagare ska förvaras säkert samt behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet syftar till att all insamlad information om individer enbart får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5 – 14). 

 

I våran studie är det viktigt att ha vetenskapsrådets riktlinjer i åtanke. Vi anser dock inte att de 

är nödvändiga att utgå från i våran undersökning då våran datainsamling består av offentliga 

arbetsannonser vars syfte är att vara tillgängliga för alla. Vi kommer inte att publicera namn på 

de företag eller arbetsannonser vi analyserat. Detta på grund av etiska skäl då den informationen 

inte är relevant för studien eller resultat. 

 

6.6 Kvalitetskriterier 

Att upprätthålla en god kvalitét i studien är viktigt för att våra tolkningar ska bedömas 

trovärdiga samt användbara. Vi tar här upp olika kriterier och hur vi ska gå tillväga för att uppnå 

dem. Då kriterier som reliabilitet, validitet och replikerbarhet tillhör en annan 

forskningstradition blir dem svåra att applicera i våran studie. Detta då vi fokuserar på att göra 

kvalitativa tolkningar genom foucauldiansk diskursanalys från våran data. Vi har istället använt 

dessa kriterier som riktlinjer för att förebygga att vi gör kvalitativa tolkningar från våran data 

samt ha en ständig medvetenhet om teori och begreppsapparat då vi analyserar våra texter.  

 

Reliabilitet är kriteriet om att mätverktygen mäter det de ska. Vi har inget kvantitativt 

mätverktyg och är därför inte användbart i våran studie. Istället belyser detta vikten i den 

begreppsapparat som tagits upp i teoridel samt att använda begrepp korrekt. Genom teoretiska 

begrepp samt Foucauldiansk diskursanalys har vi god chans att utföra en kvalitativ analys.  

Validitet är kriteriet som frågar kring påståenden samt sanningar forskaren gör (Wetherell et 

al., 2001, s. 318). Då vi inte gör sanningar i vårat arbete, utan tolkningar kan inte kriteriet 

validitet användas. Istället då vi i vårat arbete väljer relevanta texter att analysera i kombination 
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med en god förståelse för den valda begreppsapparaten, kommer vi ha goda möjligheter att göra 

en bra tolkning (Wetherell et al., 2001, s. 322 – 323).  

 

Kriteriet kring replikerbarhet är det som berör om studien är användbar för framtida forskning. 

Kan den göras om eller nästintill replikeras? Detta kallas fruktbar forskning som har möjlighet 

att generera nya teorier eller bygga vidare på befintliga (Wetherell et al., 2001, s. 318, 323). 

Då Alexander och Fredrik är två individer som genom valda teoretiska perspektiv samt teoretisk 

ram gjort subjektiva tolkningar blir det omöjligt att replikera studien fullt ut. Istället blir fokus 

för oss att göra en kvalitativ studie om ett viktigt ämne som möjliggör framtida forskning i 

ämnet. Genom att var transparenta, uppriktiga och välja ett värdefullt ämne ger detta oss en god 

möjlighet att göra goda tolkningar. Studien om arbetsgivares konstruktion av individen och 

uteslutande bottnar i mångfaldsarbete. Detta är ett värdefullt ämne för oss personligt samt 

professionellt och engagerar oss att upprätthålla struktur kring arbetet. På detta vis hoppas vi få 

förtroende av läsaren och hålla en god kvalitét i vårat arbete (Symon & Cassel, 2012, s. 210 – 

211). 

 

6.7 Tillvägagångssätt 

Till att börja med vill vi påpeka att den foucauldianska analysen är en dynamisk process. Stegen 

sker inte nödvändigtvis i given ordning och vissa delar av riktlinjerna kan vara mer användbara 

beroende på datamaterial än andra. I relation till våran studie innebar detta ett flexibelt 

förhållningssätt till våran data. Genom att använda oss av Carabines riktlinjer kring hur en 

foucauldiansk analys bör utföras, har vi närmat oss de områden vi undersöker genom att läsa 

de diskurser som är närvarande i arbetsannonserna (Wetherell et al., 2001, s. 281 - 285). 

Riktlinjer samt tillvägagångssätt vi använt oss av redogörs för nedan. Viktigt att påpeka är att 

dem författare vi refererar till i detta avsnitt återger Michel Foucaults arbete samt syn på hur en 

diskursanalys bör utföras.  

 

Det första steget var att välja ett ämne som intresserade oss och sedan identifiera möjliga källor 

för data. Arbetsannonser anses som en relevant källa till data då diskursanalysen är användbar 

mot att analysera texter. Tidigt i processen förde vi diskussionen kring mot vilka 

yrkeskategorier studien skulle inrikta sig mot. Diskussionen ledde fram till paraplybegreppen 

hantverkaryrken samt vårdpersonal som vi berört under ”6.3 Datainsamling”. 

Yrkeskategorierna trodde vi på förhand skulle spegla intressanta yrkesskillnader mellan två 

branscher som differerar då det kommer till arbetsuppgifter samt könsfördelning. Inom 

hantverkarkategorin valdes yrkesgrupperna elektriker, snickare samt målare och inom 

vårdpersonal valdes undersköterska, sjuksköterska och läkare. Vi bestämde oss för dessa yrken 

då vi fann yrkesgrupperna som representativa för respektive yrkeskategori.  Då vi beslutat oss 

för vilka yrkeskategorier och yrkesgrupper vi skulle utgå från, bestämde vi oss för att söka 

arbetsannonser genom hemsidor som förmedlar platsannonser. Vi beslutade oss för att två 

hemsidor var tillräckligt som källa för att inhämta målande data för yrkeskategorierna. 

Annonserna inhämtades från offentliga samt privata arbetsgivare på arbetsmarknaden från 

hemsidorna arbetsannonser.se och arbetsfömedlingen.se. Vi valde de annonser som fanns 

tillgängliga utifrån de yrkeskategorier som valts. Det fanns många tillgängliga annonser och vi 

uppnådde snabbt en mättnad sett till antal. Därför gjorde vi ett teoretiskt urval för att ha en 

rimlig mängd men samtidigt målande data att analysera. Då annonserna anses ha en 

konstruerande natur av arbete samt arbetare ses arbetsannonserna som utsagor från arbetsgivare 

(Wetherell et al., 2001, s. 281). 

 

Då data inhämtats påbörjades det andra steget. Vi läste materialet, reflekterade och läste 

materialet igen. På så vis kom vi nära texterna och lärde känna data tidigt i processen. Detta 
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förhållningssätt till inhämtade data är enligt Carabines riktlinjer typisk för den foucauldianska 

diskursanalysen. Här upplevde vi att vald analysmetod var framgångsrik eftersom efterfrågade 

egenskaper i annonser från arbetsgivare till arbetssökande uppmärksammades som 

återkommande (Wetherell et al., 2001, s. 281). Upprepningen av efterfrågade egenskaper blev 

klara mönster. I detta skede hade vi ännu inte tolkat mönster som specifika teman, detta gjordes 

i steg tre, men skillnader samt likheter mellan de yrkeskategorier och yrkesgrupper som 

analyserats blev redan här tydliga. Svensson (2019) påpekar vikten av att ha en närhet till sitt 

empiriska material då det öppnar blicken inför kommande analys. Genom att bekanta sig till 

materialet blir man känsligare för att identifiera mönster och motsägelser (Svensson, s. 133, 

2019).  

 

Detta förde oss till steg tre. Här valde vi teman utifrån de efterfrågade egenskaper i 

arbetsannonserna som varit återkommande och på så vis utgjort ett mönster vid omläsning. 

Under omläsning av arbetsannonserna, då vi fokuserade på hur arbetsgivare efterfrågade 

egenskaper av arbetssökande individ, tog vi ett beslut. Vi beslutade oss för att göra två analyser. 

En som fokuserade på hur arbetsgivare efterfrågar egenskaper från individen. Samt en andra 

analys som fokuserade på hur arbetsgivaren genom språk beskriver yrket som vi sedan relaterar 

mot efterfrågade egenskaper från individen. Detta då vi uppmärksammade att arbetsgivarens 

beskrivning av yrket i princip alltid matchade de efterfrågade egenskaperna hos individen. Vi 

hoppades att genom två analyser kunna visa hur konstruktionen av individen kan möjliggöras 

av både tillhörande av yrke, samt direkt efterfrågade egenskaper i en arbetsannons från 

individen. Då vi beslutat oss att göra två skilda analyser, en mot individkonstruktion samt en 

mot yrkeskonstruktion i relation till individkonstruktion redogör vi för dem i den ordningen. 

Inom yrkeskategorin hantverkare valdes teman samarbetsförmåga, självständighet, social 

kompetens och positiv för båda analyserna. Dessa teman valdes eftersom de i grund utgjort 

mönster vid omläsning i respektive yrkesgrupp. Dvs. de har framgått minst två gånger. Vi 

analyserade 18 annonser inom hantverkarkategorin, dvs. 6 annonser per yrkesgrupp. 

Tillvägagångssättet applicerades även på vårdkategorin där vi valde temana ansvarstagande, 

verksamhetsutvecklande, flexibel och empatisk för båda analyserna. 

 

I det fjärde steget påbörjades analysen av de teman vi valt för individkonstruktion. Här fick vi 

förståelse för innebörden av att en foucauldiansk diskursanalys ska förstås som en dynamisk 

process. Detta eftersom att flera av dem ”steg” som Carabine återger för utförandet av en 

foucauldiansk diskursanalys skedde samtidigt genom analysprocessen. Vi utförde analysen 

utifrån den teoretiska begreppsapparat vi valt samt tidigare forskning. Dvs. att då vi analyserade 

annonserna utgick vi från efterfrågade egenskaper, våra teman och gjorde vårt yttersta för att 

tolka dem utifrån valda teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. I analys identifierade vi 

diskursiva strategier inom diskurserna som vi kunde utläsa från vårat datamaterial. Detta 

innebar mer specifikt att samverkande diskurser uppenbarade sig inom utvalda teman. Dvs. att 

teman vi analyserat förstärkes och utgjordes av andra diskurser som verkade tillsammans för 

att utgöra innebörden av individen inom yrkesgrupper samt yrkeskategorier. I analysen såg vi 

även att diskurserna som utgjorde individen medförde effekter och konsekvenser, t.ex. 

möjligheten till en uteslutande effekt av individen inom yrkeskategorin. Vår andra analys kan 

liknas till en krossanalys. Konstruktionen av yrke i relation till individkonstruktion 

analyserades utifrån samma teman som analys för individkonstruktion. Dvs. om teman samt 

diskurser som konstruerar och utgör individen är relationell till teman samt diskurser som utgör 

konstruktionen av yrket. I foucauldiansk anda blev identifiering av existerande 

maktförhållanden mellan individ samt arbetsgivare också ett faktum i våran analys (Wetherell 

et al., 2001, s. 281). 
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I det femte steget tar vi vårat resultat från de båda analyserna och återplacerar det i den 

ursprungliga kontexten. För oss innebar detta att återplacera våra tolkningar och resultat i 

verkligheten. Det kartlagda yrket och individkonstruktionen återplacerades i kontexten 

arbetsmarknaden. Vårat resultat behöver kontextualiseras för att förstå språkets roll, i detta fall 

arbetsgivares möjlighet till konstruerade i ursprunglig kontext av individ samt yrke (Svensson, 

s, 146, 2019). 

 

7 Analys och resultat 
I detta kapitel analyserar vi insamlade data i form av arbetsannonser utifrån konstruktionen av 

individ, yrke samt uteslutande processer med teoretisk grund och tidigare forskning. Vi 

undersöker egenskaper som efterfrågas av individen och är utmärkande för hantverkare och 

vårdyrken i privat och offentlig sektor. De teman som vi valt att analysera är karaktäristiska för 

respektive yrkeskategori, men även egenskaper som var återkommande efterfrågade och på så 

vis inte går att blunda för. När detta genomförts redogör vi för de skillnader som uppkommit 

mellan yrkeskategorierna på individnivå. Vi redogör sedan för våran andra analys där 

arbetsgivare efterfrågade egenskaper från individ relaterat till konstruktion av yrke. Teori samt 

tidigare forskning som uppsatsen lutar sig mot och citat från arbetsannonser lyfts in i dessa delar 

för att belysa tematiseringarna. I analys nedan, som redogjorts under ”6.7 Tillvägagångssätt” 

används begreppet diskursiv strategi. Med detta menas hur diskurser utöver de vi undersöker 

är närvarande och medkonstruerar samt förstärker innebörden av något eller någon genom språk 

i annonser. Vi vill förtydliga att vi i analysen benämner yrkena, t.ex. snickare eller elektriker 

som yrkesgrupp. Yrkesgruppen är tillhörande yrkeskategori, t.ex. yrkesgrupp snickare till 

hantverkarkategorin. 

 

7.1 Konstruktion och uteslutning av individen i arbetsannonser 

I denna del av analysen undersöker vi egenskaper som efterfrågas av individen och är 

utmärkande för hantverkare och vårdyrken i privat och offentlig sektor. 

 

7.2 Hantverkare 

Inom denna yrkeskategori har vi identifierat fyra teman: samarbetsförmåga, självständighet, 

social kompetens och positiv. Vi har analyserat 18 annonser inom yrkeskategorin hantverkare. 

Teman är i grunden efterfrågade egenskaper hos individen som framgår i annonserna och de 

mest karaktäristiska har valts till teman. Egenskapen samarbetsförmåga efterfrågades i 10 / 18 

annonser, självständighet i 9 / 18 annonser, social kompetens i 8/18 annonser samt positiv i 6/18 

annonser.  

 

7.2.1 Samarbetsförmåga 

Denna egenskap efterfrågas mest oavsett yrke inom yrkeskategorin hantverkare. I analys av 

citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen samarbetsförmåga tillskrivs diskursen 

hantverkare. I detta fall innefattar begreppet samarbetsförmåga samtliga yrkesgrupper vi 

undersökt inom hantverkarkategorin, elektriker, snickare samt målare. Citat nedan belyser 

efterfrågad egenskap ”samarbetsförmåga” hos individen i de annonser som analyserats.  

 

Annons i citat 1 nedan är tagen från arbetsförmedlingen.se och utformad av en privat 

arbetsgivare samt riktad mot elektriker. 

 

(1) ”Tillsammans med dina duktiga kollegor jobbar du med att ständigt förbättra samt 

bedriva planerat underhåll på bästa sätt.' Du har dagligen kontakt med övrig 

produktionspersonal, därför är det viktigt att du är duktig på att kommunicera, har 

lätt för att samarbeta med alla typer av människor och är serviceinriktad”.  
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Att enbart tillhöra en yrkesgrupp utifrån sina yrkesfärdigheter blir enligt citat 1 otillräckligt.  En 

hantverkare behöver behärska förmågan att samarbeta med kollegor och alla typer av människor 

för att ha möjlighet att tillhöra hantverkarkategorin. Språket i citatet framställer innebörden av 

samarbetsförmåga genom följande ord som fetmarkerats: ”tillsammans”, ”du har dagligen 

kontakt med övrig produktionspersonal” samt ”viktigt att du är duktigt på att kommunicera, 

har lätt för att samarbeta med alla typer av människor”. Utifrån Burr (1995) tolkar vi 

föregående citat som att ett tillskrivande sker av egenskapen samarbetsförmåga till 

hantverkardiskursen. Vi kallar detta för en diskursiv strategi. I praktiken sker detta genom 

språket från arbetsgivare som utformat annonsen. Följande ord förmedlar innebörd och mening: 

”tillsammans”, ”du har daglig kontakt med övrig produktionspersonal” och ”viktigt att du är 

duktig på att kommunicera, har lätt för att samarbeta med alla typer av människor”. Detta kan 

utifrån Wetherell et al. (2001) förstås som att oavsett om individen besitter yrkesfärdigheter 

men inte kan samarbeta blir individen inom yrket avvikande. Individen får här en norm, en 

egenskap den behöver efterleva. Som normbrytare finns möjlighet att individen utesluts av 

arbetsgivaren från att använda sina yrkesfärdigheter och därmed från att hålla en anställning.  

 

Annons i citat 2 nedan är tagen från arbetsannonser.se och utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 

 

(2) ”Samtidigt som du kan arbeta självständigt trivs du med att arbeta i grupp tillsammans 

med andra och du har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper”. 

 

Citat två belyser vikten som arbetsgivare lägger vid konstruktionen av hantverkaren som 

individ, och att den har förmågan att samarbeta. Språk i citat kan utifrån Burr (1995) förstås 

som att språket tillskriver egenskapen samarbetsförmåga till hantverkardiskursen genom 

fetmarkerad text: ”trivs du med att arbeta i grupp tillsammans med andra” samt ”du har lätt 

för att samarbeta med andra yrkesgrupper”. Vi tolkar tillskrivandet som en diskursiv strategi. 

Diskursen hantverkare drar nytta av egenskapen samarbetsförmåga då den dels innefattar ett 

stort antal yrken som har möjlighet att tillhöra kategorin samt diskursen hantverkare. Utifrån 

Burr (1995) kan samarbetsförmåga förstås som fundamentalt för att upprätthålla diskursen 

hantverkaren. Detta då yrkesgrupper inom kategorin hantverkare behöver samarbeta med 

varandra som framgår i språk från citat. Ett bygge som arbetsgivare står bakom behöver 

samarbetande yrkesgrupper som snickare, målare samt elektriker för att generera vinst effektivt 

och samtliga är tillhörande diskursen hantverkare. Arbetsgivaren ställer här kravet på individen 

att inneha egenskapen samarbetsförmåga för att ha möjligheten att tillhöra hantverkardiskursen 

och därmed tillhöra någon av de yrkesgrupper som tillhör diskursen.  

 

7.2.2 Självständighet 

Självständig är en egenskap som efterfrågar expertkunskap men efterfrågas även i samma 

mening där arbetsgivare efterfrågar samarbetsförmåga. I analys av citat framgår en diskursiv 

strategi då egenskaperna självständighet samt samarbete inom diskursen hantverkare inte är 

motsatspar utan snarare utgör varandra. Egenskapen självständighet efterfrågas av samtliga 

yrkesgrupper vi undersökt inom hantverkarkategorin, elektriker, snickare samt målare. Citat 

nedan belyser efterfrågad egenskap ”självständighet” hos individen i de annonser som 

analyserats. 

 

Annons i citat 3 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 
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(3) ”Det är meriterande om du: Är strukturerad, noggrann, självgående samt har lätt för 

att samarbeta och knyta kontakter. Inte är främmande att ta tag i övriga 

arbetsuppgifter och uppdrag som har med hus och fastigheter att göra”. 

 

I citat 3 påvisar vi den efterfrågade expertkunskapen som arbetsgivaren förväntar sig från den 

självgående snickaren. Utifrån Burr (1995) tolkar vi att språket i citat 3 ”självgående” samt 

”inte främmande att ta tag i övriga arbetsuppgifter och uppdrag” konstruerar individen som 

självständig. Detta innebär förväntningen att individen innehar expertkunskap som ska vara 

användbar till det mesta inom området. Utifrån Giddens (1997) kan vi tolka föregående citat 

som att självständighet konstitueras genom att inneha expertkunskap för att individen ska kunna 

agera självständigt utifrån vad arbetsgivaren förväntar sig. Detta blir ännu tydligare eftersom 

individen förväntas inneha expertkunskap mot yrket snickare men även mer därtill. Detta 

framgår i citat 3: ”ta tag i övriga arbetsuppgifter och uppdrag som har med hus och fastigheter 

att göra”. Den efterfrågade egenskapen självständighet innebär i denna aspekt även en 

förväntning om expertkunskap hos individen från arbetsgivare.  

 

Annons i citat 4 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 

 

(4) ”Vi ser helst att ni följer kriterierna nedan: Ni skall kunna arbeta i grupp och ni skall 

vara självgående”.  
 

Annons i citat 5 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 
 

(5) ”Samtidigt som du kan arbeta självständigt trivs du med att arbeta i grupp tillsammans 

med andra”. 

 

Språket som är fetmarkerat i citat 4: ”kunna arbeta i grupp och ni skall vara självgående” samt 

citat 5: ”samtidigt som du kan arbeta självständigt trivs du med att arbeta i grupp” visar att 

dessa egenskaper ofta efterfrågas i anslutning till varandra. Istället för att beskriva dessa 

egenskaper som motsatspar i annonserna, eller beskriva de som oberoende av varandra väljer 

arbetsgivare att efterfråga egenskaperna tillsammans som delar i en helhet. Detta tolkar vi som 

en diskursiv strategi. Utifrån Burr (1995) ser vi att arbetsgivare konstruerar den självgående 

hantverkaren via språk i citat 4: ”ni skall vara självgående” samt citat 5: ”du kan arbeta 

självständigt” som arbetsgivaren lägger tillit till att utföra yrket i linje med företagets 

förväntningar. Vi tolkar därmed egenskapen självständighet inom hantverkskategorin som att 

individen behöver inneha expertkunskap som avgörande för att bedriva arbete självständigt. 

Arbetsgivaren konstruerar här i samma mening arbetaren som samarbetande via citat 4: ”ni 

skall kunna arbeta i grupp” samt citat 5: ”trivs du med att arbeta i grupp tillsammans med 

andra”. Att vara självständig blir därmed inom hantverkarkategorin inte till att arbeta ensam 

utan snarare till en individ som har möjlighet att leva upp till arbetsgivarens förväntningar. 

Detta som expert men även att samarbeta med andra yrkesgrupper för att vara en vinstgivande 

tillgång i bygget. Utifrån Wetherell et al. (2001) tolkar vi detta som diskursiv strategi som 

konstruerar ett samspel mellan diskurserna. Egenskaperna självständig och samarbetsförmåga 

bidrar tillsammans till diskursen samt konstruktionen av individen, arbetaren inom 

hantverkarkategorin. 
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7.2.3 Social kompetens 

Social kompetens är ett starkt efterfrågat karaktärsdrag inom denna yrkeskategori. Egenskapen 

efterfrågas av samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom hantverkarkategorin, elektriker, 

snickare och målare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”social kompetens” hos 

individen i de annonser som analyserats  

 

Annons i citat 6 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot målare. 

 

(6) ”Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och för att 

passa in hos oss så är du en positiv och öppen person som besitter en hög social 

kompetens med förmågan att både skapa och utveckla kundrelationer”. 

 

Citat 6 kan utifrån Vallas & Angéle (2018) förstås som att arbetsgivare styr samt kontrollerar 

sitt varumärke genom att matcha varumärket mot den anställdes, anställda blir således 

stämplade. Språk i citat 6: ”för att passa in hos oss så är du” samt ”besitter en hög social 

kompetens” visar att den som söker eller har ett arbete får en roll att infinna sig i. Detta eftersom 

den behöver anpassa sitt varumärke att matcha sin nuvarande eller framtida arbetsgivare. Språk 

i citat 6: ”vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper” och ”förmågan att både skapa och 

utveckla kundrelationer” visar att social kompetens är viktigt för företaget då den anställde 

knyter samt utvecklar kontakter ur ett affärsperspektiv.  För den anställde är det avgörande att 

infinna sig i den position som konstruerats av arbetsgivaren och påverkar privat samt yrkesliv 

då den anställde oavbrutet representerar arbetsgivaren.  

 

Annons i citat 7 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot elektriker. 

 

(7) ”Som person är du serviceinriktad och arbetar kundfokuserat och kan agera som ett 

föredöme och därmed vara kommunens ansikte utåt. Vi ser att du är en social person 

som kan inspirera och motivera andra”. 

 

Vi vill belysa via språk i citat 7: ”agera som ett föredöme och därmed vara kommunens ansikte 

utåt” en tydlig subjektsposition som erbjuds samt efterfrågas från en arbetsgivare. Individen får 

valet att inta positionen och acceptera de förväntningar positionen innebär för att ha möjlighet 

att få arbetet och inte uteslutas. Utifrån Burr (2003) kan vi förstå det som att arbetsgivaren söker 

individer som är villiga att inta subjektspositionen att vara social. Via språk i citat 7: ”Vi ser att 

du är en social person som kan inspirera och motivera andra” tillskrivs här social kompetens 

diskursen hantverkare genom den subjektsposition som erbjudits individen. Utifrån Burr (2003) 

förstår vi att då individen intar subjektspositionen och tillskrivs diskursen hantverkare börjar 

andra samt individen själv identifiera sig utifrån positionen den intagit. På så vis kan den sociala 

individen konstrueras, utifrån en efterfrågad subjektsposition från arbetsgivare som individen 

intar och accepterar. 

 

7.2.4 Positiv 

Vi vill genom den efterfrågade egenskapen positiv fortsätta analysen som berördes under 

stycket ”social kompetens”. För att bli eller vara en hantverkare behöver individen rätta sig efter 

de egenskaper rollen kräver. I analys av citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen positiv 

tillskrivs diskursen hantverkare. Egenskapen efterfrågas av samtliga yrkesgrupper vi undersökt 

inom hantverkarkategorin, elektriker, snickare samt målare. Citat nedan belyser efterfrågad 

egenskap ”positiv” hos individen i de annonser som analyserats.  
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Annons i citat 8 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 

 

(8) ”Du planerar och prioriterar ditt arbete för att hela tiden sätta våra hyresgäster i fokus 

och arbetar aktivt för att hålla en hög servicenivå i en positiv och lösningsorienterad 

anda”. 

 

Citat 8 visar via språket: ”positiv och lösningsorienterad anda” hur positiv blir till en användbar 

egenskap för arbetsgivare. Hyresgästerna är kunder för företaget samt genererar inkomst, se 

språk citat 8: ”Du planerar och prioriterar ditt arbete för att hela tiden sätta våra hyresgäster 

i fokus”. Utifrån Giddens (1997) kan vi tolka föregående citat som att individer tenderar att 

lägga tillit till arbetsgivare och formar sin personlighet efter de egenskaper arbetsgivare 

efterfrågar. För att en individ ska vara framgångsrik i arbetsgivarens syfte att tillfredsställa 

kunder för att generera inkomst, behöver personen självförverkliga sig själv och anamma 

efterfrågade egenskaper. Eftersom egenskapen positiv är fördelaktig för arbetsgivare ur en 

affärssynvinkel blir den användbar samt högt efterfrågad hos individen. 

 

Annons i citat 9 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt är riktad mot målare. 

 

(9) ”Trivs du med kundkontakter och samarbeten med andra hantverkare som du gärna 

jobbar tillsammans med. Du är serviceinriktad och en positiv problemlösare med 

gedigen yrkesstolthet”. 

 

Det blir tydligt i citat 9 via språk: ”Du är serviceinriktad och en positiv problemlösare” att 

egenskapen positiv efterfrågas tillsammans med egenskapen problemlösare. Individen 

konstrueras här till att vara positiv av utsago från arbetsgivare för att ha möjligheten att lösa 

problem istället för motsatsen. Detta liknar vi till en diskursiv strategi eftersom egenskapen 

positiv tillskrivs diskursen hantverkare. Utifrån Wetherell et al. (2001) förstår vi detta som en 

sanning kring hantverkaren som producerats och konstituerar att individen ska vara positiv och 

utesluter därmed individer som inte anpassar sig eller inte innehar egenskapen. Detta klargör 

det maktförhållande som råder mellan arbetsgivare samt individ. De efterfrågade egenskaperna 

från arbetsgivaren blir till ett kunskapsskapande kring vem som är en hantverkare samt inte, 

och ligger därmed till grund för diskursen hantverkare. Individen är i denna praktik underordnad 

och har möjligheten att vara positiv för att bli inkluderad. Om den inte anpassar sig blir 

individen avvikande samt möjligtvis nekad tillgång till arbete. 

 

7.2.5 Skillnader mellan yrkesgrupper inom yrkeskategorin hantverkare 

I detta stycke vill vi redogöra för de skillnader gällande efterfrågade egenskaper till vardera 

yrken som tillhör kategorin hantverkare. Vi har förklarat det vi funnit i form av utvalda teman 

kopplat till teori ovan. Här redogör vi för andra intressanta skillnader bland de egenskaper som 

efterfrågats av individen inom yrkena elektriker, snickare samt målare som framgick då vi 

analyserat samtliga arbetsannonser.  

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot elektriker och majoriteten av de 

karaktäristiska egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är tagen 

från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare. 
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- ”har lätt att samarbeta med både våra kunder och dina kollegor. Vidare att du som 

person är strukturerad, ordningsam, självständig, handlingskraftig och van att ta egna 

initiativ” 

 

Av de 18 annonser som analyserades inom kategorin hantverkare var egenskaperna 

strukturerad, ansvarstagande samt ordningsam enbart efterfrågade i annonserna mot 

elektriker. Elektriker var även det yrke där egenskapen samarbete var högst efterfrågad 

tillsammans med snickare. Även självständig var mest eftertraktat från elektriker. Inom de tre 

yrken som analyserats hade annonser riktat mot elektriker lägst efterfrågan mot att vara sociala 

samt saknade egenskaperna trevligt bemötande och att vara punktlig helt. Begreppet flexibel 

var näst mest efterfrågat inom hantverkarkategorin men efterfrågades minst inom yrkesgruppen 

elektriker av samtliga tre yrken. 

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot snickare samt de karaktäristiska 

egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är tagen från 

arbetsannonser.se och är utformad av en privat arbetsgivare. 

 

- ”Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam 

och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag”. 

 

Annonser mot yrkesgruppen snickare var ensamma om att efterfråga egenskapen målfokuserad 

men var även det enda yrket som helt saknade egenskaperna kreativ och lösningsorienterad. 

Yrkesgruppen snickare saknar efterfrågade egenskaper strukturerad, serviceinriktad, trevligt 

bemötande samt punktlig helt. Yrkesgruppen hade högst efterfrågan av egenskapen flexibel av 

samtliga yrken och även högst efterfrågan på samarbetsförmåga tillsammans med elektriker.  

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot målare samt majoriteten av de 

karaktäristiska egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är tagen 

från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare. 

 

- ”Du är noggrann, yrkesskicklig, kvalitetsmedveten och har ett trevligt bemötande av 

våra kunder. Du ser till att slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar och är 

flexibel. Du klarar av ett högt arbetstempo och är stresstålig”. 

Yrkesgruppen målares arbetsannonser var ensamma om att efterfråga trevligt bemötande och 

punktlighet. Annonser mot målare hade högst efterfrågan av samtliga yrkesgrupper mot 

egenskaperna kreativitet, lösningsorienterad, social kompetens, noggrannhet och 

kvalitetsinriktad. Yrket saknade efterfrågade egenskaper strukturerad, serviceinriktad, 

ordningsam, ansvarstagande samt målfokuserad helt i analyserade arbetsannonser.  

 

7.3 Vårdpersonal 

Inom denna yrkeskategori har vi identifierat fyra teman: Ansvarstagande, samarbetsförmåga, 

flexibel samt empatisk. Vi har analyserat 18 annonser inom yrkeskategorin vårdpersonal. 

Teman är i grunden efterfrågade egenskaper hos individen som framgår i annonserna och de 

mest karaktäristiska har valts till teman. Egenskapen ansvarstagande efterfrågades i 10 / 18 

annonser, samarbetsförmåga i 13 / 18 annonser, flexibel i 9/18 annonser samt empatisk i 6/18 

annonser.  
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7.3.1Ansvarstagande 

Denna egenskap var högt efterfrågad inom yrkeskategorin vårdpersonal som innefattar yrkena 

undersköterska, sjuksköterska och läkare. I analys av citat framgår en diskursiv strategi då 

egenskapen ansvarstagande tillskrivs diskursen vårdpersonal. I detta fall innefattar begreppet 

samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom vårdpersonalskategorin, undersköterska, 

sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”ansvarstagande” hos 

individen i de annonser som analyserats.  

 

Annons i citat 10 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot läkare. 

 

(10) ”Möjligheter till andra stimulerande uppgifter som tex handledning av AT/ST-

läkare, vara ansvarig för olika kliniska processer, ha åtagande på BVC och SÄBO. Du 

förväntas vara med och utveckla våra arbetsformer och verksamheten samt påverka 

din arbetsmiljö”. 

 

I citat 10 riktat mot yrkesgruppen läkare tydliggörs förväntningarna på de egenskaper individen 

inom läkaryrket bör inneha. Språk i citat 10: ”vara ansvarig för olika kliniska processer, ha 

åtagande på BVC och SÄBO” visar förväntningar att ansvara för processer som innebär 

ledarskap över kollegor i form av undersköterskor och sjuksköterskor. Genom språk i citat 10: 

”Möjligheter till andra stimulerande uppgifter som tex handledning av AT/ST – läkare” samt 

”Du förväntas vara med och utveckla våra arbetsformer och verksamheten samt påverka din 

arbetsmiljö” visar även att läkaren har möjligheten att handleda andra läkare och förväntas 

utveckla verksamheten och arbetsmoment för att på så vis forma den. Enligt citat och utifrån 

Wetherell et al. (2001) tolkar vi att egenskapen ansvarstagande används diskursivt för att 

etablera en universell uppfattning om att kategorin vårdpersonal är ansvarstagande. Detta tolkar 

vi även som en diskursiv strategi. Denna strategi blir för oss rimlig då vår egen förutfattade 

mening var att denna kategori innebär en hel del ansvar för individer inom yrkeskategorin. 

Ansvaret syftades dels mot de människor yrkena arbetar mot men även ansvar för 

verksamhetens utveckling var starkt efterfrågat. Arbetsgivarens kunskapsskapande för 

diskursen vårdpersonal blir i detta fall konstituerande i den mening att tillhörande yrken 

förväntas ta ansvar inom flera områden utöver människorna man ansvarar för.  

 

Annons i citat 11 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot sjuksköterska. 

 

(11) ”dokumentation, läkemedelshantering utifrån läkarordination samt vid 

behovsmedicinering. Inskrivningssamtal. Hälsosamtal, planerade och akuta. 

Deltagande vid rond tillsammans med läkare. Kontakter och samverkan med externa 

aktörer och vårdgivare samt anhöriga. Konsultation och rådgivning i hälso- och 

sjukvårdsfrågor till institutionens klienter och personal. Genomföra 

suicidbedömningar. Att vara sjuksköterska hos oss är ett varierande arbete där 

patienten står i fokus och där ni har ansvar för er egen avdelning med 

samordningsansvar för hela institutionen”.  

 

Språk i citat 11: ”utifrån läkarordination” och ”deltagande vid rond tillsammans med läkare” 

belyser ansvaret samt den underordnande roll en sjuksköterska har. Citat visar hur en 

sjuksköterska bedriver stora delar av sitt arbete utifrån ordinationer av yrkesgruppen läkare och 

deltar i assistentliknande omständigheter. Sjuksköterskan ges ansvar över det läkaren ordinerat. 

Via språk i citat 11: ”ni har ansvar för er egen avdelning med samordningsansvar för hela 
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institutionen” synliggörs ett tydligt ansvar då sjuksköterskan får en gruppchefsliknande 

funktion i att den ansvarar för sin egen avdelning samt har samordningsansvar med övriga 

avdelningar. Språk: ”utifrån läkarordination” och ”ansvar för er egen avdelning med 

samordningsansvar för hela institutionen” kan även tolkas som ”stå ansvarig för” och då även 

”stå till svars för” eftersom ansvar först förskjuts från läkare till sjuksköterska i form av 

läkarordination. Även ansvar från institutionen till individen gällande samordningsansvar för 

institutionens övriga avdelningar. Utifrån Wetherell et al. (2001) tolkar vi relationen mellan 

sjuksköterskor och läkare som starkt hierarkisk i många aspekter.  

 

Annons i citat 12 samt 13 är tagna från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot undersköterska. 

 

(12) ”Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med 

verksamhetens bästa i fokus samtidigt som du arbetar för sammanhållning i 

arbetsgruppen genom att visa respekt, hänsyn och omtanke”.  
 

(13) ”Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 

ingår”. 

 

Språk i citat 12: ”Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna” visar 

förväntningar i egenskapen ansvar hos undersköterskan. Språk i citat 12: ”du arbetar för 

sammanhållning i arbetsgruppen” tolkar vi som att individen även förväntas ansvara för 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Genom språk i citat 13: ”Delegerade uppgifter från 

sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ingår” uppmärksammar vi en underordnad form 

av ansvar. Detta skiljer sig mot läkares ansvar för processer samt ordinerade uppgifter till 

sjuksköterskor med samordnande ansvar. Utifrån Wetherell et al. (2001) förstår vi 

undersköterskan som utföraren av ordinerade arbetsuppgifter uppifrån och lägst i hierarkin 

mellan läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor. Här synliggörs en konstruerad hierarki från 

arbetsgivare som påverkar individen och förväntningar på den. 

 

Som vi belyst ovan finns det stora förväntningar på ansvar hos yrkesgrupperna läkare, 

sjuksköterska samt undersköterskor. Relationellt mellan yrkena existerar en tydlig hierarki där 

analys av temat ansvar påvisat detta. Yrkesgrupperna tillhör yrkeskategorin vårdpersonal och 

denna förväntning på ansvar hos individen gör att yrkeskategorin förknippas med den mer 

generella egenskapen ansvar. Den blir som nämnt en diskursiv strategi för att innefatta samtliga 

vårdyrken men dess innebörd skiljer sig markant mellan yrkena.  

 

7.3.2 Samarbetsförmåga  

Samarbetsförmåga var en högt efterfrågad egenskap inom kategorin vårdpersonal. I analys av 

citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen samarbetsförmåga tillskrivs diskursen 

vårdpersonal. I detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom 

vårdpersonalskategorin, undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser 

efterfrågad egenskap ”samarbetsförmåga” hos individen i de annonser som analyserats.  

 

Annons i citat 14 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot läkare. 

 

(14) ”Du har blick för vad som behöver göras för att arbetet ska flyta på och fungerar 

lika bra självständigt som i team. Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och 

påverka och utveckla vår verksamhet”. 
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Språk i citat 14: ”Du har blick för vad som behöver göras för att arbetet ska flyta på och 

fungerar lika bra självständigt som i team” påvisar vikten av samarbete som tillskriven 

egenskap inom vårdpersonaldiskursen. Detta förstår vi som en diskursiv strategi. Språket 

utformat av arbetsgivare efterfrågar samarbetsförmåga som egenskap samt att denna förmåga 

ger möjlighet att verka för att utveckla verksamheten. Att samarbeta med andra yrkesgrupper 

för att utveckla verksamheten blir här en indikator på hur efterfrågade egenskaper påverkar 

andra områden som verksamhetsutveckling. Detta då kunskap från varje yrkesgrupp inom 

kategorin vårdpersonal används genom samarbete för utveckling, som vi visat ovan vid analys 

av egenskapen ansvar. Utifrån Wetherell et al. (2001) tolkar vi språk i annons utformad av 

arbetsgivare som ett kunskapsskapande. Detta gällande hur individen behöver kunna samarbeta 

för att få ta del av yrket eller bli avvikande inom vårdpersonaldiskursen och därmed utesluten. 

 

Annons i citat 15 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot undersköterska. 

 

(15) ”Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i 

team. Varje enhet består av team med olika yrkeskategorier. Alla i teamet samverkar 

utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren”.  

 

Språk i citat 15: ”Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt 

i team” samt ”Varje enhet består av team med olika yrkeskategorier. Alla i teamet samverkar 

utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren” visar att yrkesgrupperna tillför olika nivåer 

av kunskaper beroende av utbildning och erfarenheter. Men dem samlas genom samarbete med 

en helhetssyn kring målet för hela verksamheten. Egenskapen samarbete håller den hierarkiska 

ordningen intakt samt sluter upp mot arbetsgivarens gemensamma mål. Vi ser egenskapen 

samarbetsförmåga som ett klister vars syfte är att bibehålla de hierarkiska relationerna inom 

kategorin. Utifrån Wetherell et al. (2001) och citat blir det för oss tydligt att arbetsgivares 

intresse är att bibehålla de hierarkiska förhållandena. Detta eftersom varje yrkesgrupp innehar 

olika kunskapsområden som är nödvändiga för att bedriva verksamheten. Att kunna samarbeta 

blir här till något fundamentalt eftersom att oavsett vilken yrkesgrupp individen tillhör är det 

nödvändigt att samarbeta med en annan yrkesgrupp, antingen under eller över dig i hierarkin. 

Den kunskap som är överordnad diskurs med t.ex. läkare, sjuksköterska och undersköterska i 

rangordning blir på detta vis praktiskt konstruerad av arbetsgivare genom arbetsannonser. Här 

blir förhållandet mellan egenskapen ansvar samt samarbetsförmåga tydlig och en förklaring till  

varför de är starkt efterfrågade från arbetsgivare.  

 

7.3.3 Flexibel 

Att vara flexibel är en efterfrågad egenskap av samtliga yrken inom vårdkategorin. I detta fall 

innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom vårdpersonalskategorin, 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”flexibel” 

hos individen i de annonser som analyserats.  

 

Annons i citat 16 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot undersköterska. 

 

(16) ”Arbetet kräver att du har förmåga att anpassa ditt arbete efter olika kunders 

behov och situation. Du ska vara lyhörd, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du 

ska tycka om att stå inför nya utmaningar och ha förmåga att kunna se uttalade och 

outtalade behov i verksamheten”. 
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Språk i citat 16: ”Arbetet kräver att du har förmåga att anpassa ditt arbete efter olika kunders 

behov och situation” belyser den kravbild som ställs gällande att vara anpassningsbar. Flexibel 

tolkar vi utifrån Burr (2003) i detta citat, som att subjektspositionen undersköterska innebär 

underkastelse till kundens behov, dvs. till arbetsuppgifterna för verksamhetens bästa. Språk i 

citat 16: ”förmåga att kunna se uttalade samt outtalade behov i verksamheten” innebär att vara 

den mottagande delen av direktiv från kund samt kollegor. Utifrån Burr (2003) samt citat ser vi 

att i subjektspositionen blir anpassningsbarhet avgörande för att möta denna kravbild. Att vara 

flexibel blir således att vara formbar och accepterande av de positioner som individen behöver 

inta. I relation till den hierarkiska ordning mellan yrkena vi diskuterat ovan blir detta intressant 

eftersom individen behöver acceptera hierarkin och det handlingsutrymme subjektspositionen 

innebär.  

 

Annons i citat 17 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot sjuksköterska. 

 

(17) ”Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din självständighet och flexibilitet tas 

tillvara genom att skapa utrymme för din empati, ditt engagemang och din kompetens 

i de sjuksköterskeledda mottagningarna”. 

 

Via språk i citat 17: ”flexibilitet tas tillvara genom att skapa utrymme för din empati, ditt 

engagemang och din kompetens” blir egenskapen flexibel förtydligad som subjektsposition i 

sitt användande. Utifrån Burr (2003) förstår vi föregående citat som att detta möjliggör 

nyttjandet av andra nödvändiga egenskaper genom andra subjektspositioner som krävs i 

yrkesrollen. Att vara flexibel i arbetsmiljön som sjuksköterska banar på så vis väg att möta 

situationer med de verktyg som krävs och kan även här förstås utifrån vikten av att vara 

anpassningsbar. Egenskapen empatisk kan för många förstås likt en inre emotion som en individ 

besitter eller inte. Istället påvisas empati här vara en subjektsposition som blir tillgänglig genom 

att individen intagit subjektspositionen flexibel i situationen i yrkesutövningen.  

 

På förhand hade vi den förutfattade meningen att desto lägre ner ett yrke befann sig i hierarkin 

som nämnts ovan mellan läkare, sjuksköterska och undersköterska, desto mer flexibel behöver 

individen vara. Resultatet var i linje med vår tanke där läkare som befann sig högst upp i 

hierarkin hade lägst efterfrågan av egenskapen flexibel, enbart i 1/6 dvs. i 16 procent av 

annonserna mot läkare. Bland undersköterskor som var lägst ned i hierarkin var egenskapen 

flexibel efterfrågad i 5/6, dvs. i 83 procent av annonserna. Procentsatserna är för oss inte det 

viktiga, utan vårat intresse fångas av att desto högre utbildning en individ har, desto mindre 

flexibel behöver individen vara inom yrkeskategorin vårdpersonal. Detta visar triaden mellan 

diskurs, kunskap samt makt där arbetsgivare konstituerar överordnad kunskap. Hierarki som 

skapats i form av yrken erbjuder olika positioner en individ behöver acceptera för att utöva den. 

Egenskapen flexibel blir i denna mening att vara formbar, underordnad och accepterande av sin 

roll i hierarkin. 
 

7.3.4 Empati 

Innan genomförd analys trodde vi att egenskapen empati skulle vara högt efterfrågad i 

arbetsannonser mot vårdpersonalen. Av de fyra teman som analyserats i denna yrkeskategori 

var empati karaktäristisk för kategorin men ändå den minst representerade i relation till övriga 

teman. I detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom 

vårdpersonalskategorin, undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser 

efterfrågad egenskap ”empatisk” hos individen i de annonser som analyserats.  
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Annons i citat 18 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot undersköterska. 

 

(18) ”Förmågor och färdigheter: Personlig mognad Självständighet Initiativtagande 

Flexibel Samarbetsförmåga Empatisk förmåga”.  

 

Språk i citat 18: ”Förmågor och färdigheter: Empatisk förmåga” belyser empati som en 

förmåga och färdighet individen behöver använda i yrkesutövningen. Arbetsgivaren 

konstruerar här empati till en färdighet.  Individer tenderar i moderniteten att lägga sin tillit till 

arbetsgivare gällande hur de ska självförverkliga sig själva. Detta innefattar att anamma 

egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare. Se språk i citat 18: ”Förmågor och färdigheter: 

Empatisk förmåga”. Utifrån Giddens (1997) och citat tolkar vi det som att empati här blir en 

tillgänglig egenskap för individen att anamma utifrån efterfrågan från arbetsgivare. Detta 

eftersom institutioner enligt Giddens (1997) tenderar att skapa riktlinjer kring hur det sociala 

livet bör levas. Egenskapen empati blir anammad i den mening att den efterfrågas i en specifik 

kontext av arbetsgivare och möts av individer. Med andra ord tillåter individen sig vägledas i 

hur den formar sig själv samt vilka egenskaper som utgör individen, i detta fall empati som ett 

reflexivt projekt. 

 

Annons i citat 19 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot läkare. 

 

(19) ”Du har en god empatisk förmåga och ser ett professionellt arbetssätt och gott 

bemötande som en självklarhet”. 

 

Utifrån Burr (1995) förstår vi att språk i citat 19: ”Du har en god empatisk förmåga” konstruerar 

empati som en förmåga snarare än ett personlighetsdrag. Oavsett yrkesutövning inom 

yrkeskategorin vårdpersonal behandlas egenskapen empati som en förmåga eller färdighet. En 

förmåga kan tränas, utvecklas samt anpassas genom utövning och inlärning i den kontext 

egenskapen används. Likt temat empati formar arbetsgivare individer utifrån arbetsgivarens 

behov och sammansättningen av den professionelle individen spåras i den kontext diskussionen 

sker. I detta fall synliggörs den konstruerade egenskapen empati via språket: ”Du har en god 

empatisk förmåga” från arbetsannons som en del av sammansättningen av vårdpersonalen. 

 

7.3.5 Skillnader mellan yrkesgrupper inom yrkeskategorin vårdpersonal 

I detta stycke vill vi redogöra för de skillnader gällande efterfrågade egenskaper till vardera 

yrken som tillhör kategorin vårdpersonal. Vi har förklarat det vi funnit i form av utvalda teman 

kopplat till teori ovan men vill här redogöra för andra intressanta skillnader mellan yrkena 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare som framgick då vi analyserat samtliga 

arbetsannonser. 

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot undersköterska och majoriteten 

av de karaktäristiska egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är 

tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare. 

 

- ”Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll då arbetet är självständigt och brukarens behov 

styr. Du är initiativrik och har ett rehabiliterande synsätt. Flexibilitet och stresstålighet 

är andra egenskaper som kommer hjälpa dig i arbetet i hemvården. Du har en positiv 
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inställning och tar ansvar för att bidra till ett positivt arbetsklimat och till din egen 

utveckling”. 

 

Av de 18 annonser som undersökts i yrkeskategorin hade yrket undersköterska trygghet samt 

flexibel som mest efterfrågad egenskap av samtliga yrken. Yrket hade tillsammans med läkare 

högst efterfrågan på egenskapen ansvar. Undersköterska var även det enda yrket där 

egenskaperna initiativtagande, positiv, lyhörd, serviceinriktad och gott bemötande 

efterfrågades. Annonser riktat mot undersköterskor hade dock ingen efterfrågan efter 

egenskaperna engagerad samt god kommunikatör.  

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot sjuksköterska samt de 

karaktäristiska egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är tagen 

från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare. 

 

- ”din självständighet och flexibilitet tas tillvara genom att skapa utrymme för din empati, 

ditt engagemang och din kompetens i de sjuksköterskeledda mottagningarna. Du 

kommer att känna än mer trygghet i din profession genom utveckling av din redan goda 

samarbetsförmåga”. 

-  

Av samtliga yrken i yrkeskategorin vårdpersonal hade yrket sjuksköterska lägst efterfrågan 

kring egenskaperna verksamhetsutveckling samt ansvar. Yrket hade högst efterfrågan på 

egenskaperna empatisk och samarbetsförmåga. Sjuksköterska var dock det enda yrke som inte 

efterfrågade en specifik egenskap kopplat till yrket, dvs. var ensamma om att efterfråga det. 

Övriga yrken har efterfrågade specifika egenskaper som var karaktäristiska för yrkesgrupperna. 

Sjuksköterskor hade ingen efterfrågan överhuvudtaget mot egenskaperna lyhörd, positiv, 

serviceinriktad, initiativtagande, kreativ samt god kommunikatör.  

 

Citat nedan syftar att belysa en typisk arbetsannons riktad mot läkare samt de karaktäristiska 

egenskaper som efterfrågas från individen inom yrket. Annons i citat är tagen från 

arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare. 

 

- ”Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har 

god initiativförmåga och känner ansvar. Du har blick för vad som behöver göras för 

att arbetet ska flyta på och fungerar lika bra självständigt som i team”. 

 

Läkare hade tillsammans med undersköterska högst efterfrågan på egenskapen ansvar. 

Yrkesgruppen hade även högst efterfrågan av samtliga yrken på egenskaperna engagerad, 

självständig samt människointresse. Läkare var även ensamma om att efterfråga egenskapen 

god kommunikatör. Yrkesgruppen hade ingen efterfrågan överhuvudtaget mot egenskaperna 

trygghet, lyhörd, initiativtagande, positiv, serviceinriktad samt gott bemötande. Läkare var den 

yrkesgrupp som hade lägst efterfrågan av egenskapen empati.  
 

7.4 Konstruktionen av yrke i arbetsannonser relaterat till individ 

I denna del av analysen redogörs den andra analysen där vi fokuserar på efterfrågade egenskaper 

från arbetsgivare mot individ relaterat till konstruktion av yrke. 

 

7.5 Hantverkare 

Inom denna yrkeskategori analyserar vi återigen de fyra teman som valts ut: Samarbetsförmåga, 

självständighet, social kompetens samt positiv. Analys görs här utifrån konstruktionen av yrket 

från utvalda teman och relateras sedan mot funna resultat för konstruktion av individen. Vi har 
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analyserat 18 annonser inom yrkeskategorin hantverkare. Teman är i grunden efterfrågade 

egenskaper hos yrkena elektriker, snickare och målare som framgår i annonserna. De 

återanvänds i detta stycke då vi utöver analys syftar att relatera funna resultat gällande 

konstruktion av yrke till resultat gällande konstruktion av individ.  

 

7.5.1 Samarbetsförmåga 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin hantverkare. I analys av 

citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen samarbetsförmåga tillskrivs diskursen 

hantverkare. I detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom 

hantverkarkategorin, elektriker, snickare samt målare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap 

”samarbetsförmåga” hos yrket i de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

 

Annons i citat 20 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot elektriker. 

 

(20) ”Eftersom arbetet medför kontakter både internt och externt krävs det att du har 

förmågor att samarbeta med kollegor och ha bra relationer med kunder”.  
 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 20: ”arbetet medför kontakter både internt och externt” 

samt ”samarbeta med kollegor” konstrueras här innebörden av att yrket elektriker medför 

samarbete i olika former. Då arbetsgivaren via språk, som är konstituerande beskriver yrket 

som ”arbetet medför kontakter både internt och externt” sker ett tillskrivande till diskursen 

elektriker i form av innebörd vad en elektriker förväntas göra. Detta förstår vi som en diskursiv 

strategi. Som språk i citat 20 beskriver: ”Eftersom arbetet medför kontakter både internt och 

externt krävs det att du har förmågor att samarbeta med kollegor” blir förväntningarna på vad 

en elektriker förväntas göra en konsekvens för de egenskaper som krävs från individen. Genom 

språk i citat och utifrån Wetherell et al. (2001) tolkar vi att tillhörandet av yrket och diskursen 

elektriker innebär en kategorisering och ett tillskrivande av egenskaper på individen. Här 

synliggörs diskursens effekter genom analys av konstruktionen av yrke samt individ och 

relationen mellan dem. 

 

Annons i citat 21 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 
 

(21) ”Nyinstallationer kommer att ingå i dina arbetsuppgifter som du kommer att 

utföra tillsammans med dina kollegor. Vi söker dig som med din samarbetsförmåga 

och fokus på kvalité vill fortsätta utvecklas och hjälpa företaget och kollegor att göra 

detsamma”. 
 

Via språk i citat 21: ”Nyinstallationer kommer ingå i dina arbetsuppgifter som du kommer att 

utföra tillsammans med dina kollegor” skapas förväntningen av vad en snickare förväntas göra. 

Arbetsannonsen spelar en grundläggande roll för hur förväntningar gällande kvalifikationer 

införlivas hos arbetssökande samt i arbetslivet i helhet. Genom språk: ”Vi söker dig som med 

din samarbetsförmåga” synliggörs förväntningar på individen för att ha möjlighet att 

kvalificera sig till yrket snickare. Utifrån Askehave & Zethsen (2014) tolkar vi att 

arbetsannonsen skapar och återskapar stereotypiska kategoriseringar där individen förväntas 

anamma egenskaper utifrån arbetsbeskrivning samt tillhörande diskursen snickare.  
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7.5.2 Självständighet 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin hantverkare. I detta fall 

innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom hantverkarkategorin, elektriker, 

snickare samt målare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”självständighet” hos yrket i de 

annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

 

Annons i citat 22 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot snickare. 

 

(22) ”Dina arbetsordrar får du genom vårt ärendehanteringssystem direkt i telefonen 

och arbetsdagen planerar du själv eller tillsammans med dina kollegor på avdelningen. 

Du kan arbeta självständigt och trivs med att arbeta i grupp tillsammans med andra”. 
 

Utifrån Burr (1995) och språket i citat 22: ”Dina arbetsordrar får du genom vårt 

ärendehanteringssystem direkt i telefonen och arbetsdagen planerar du själv eller tillsammans 

med dina kollegor” konstruerar vad en snickare förväntas göra i utövande av yrke. Yrket 

innebär enligt språk att planera arbetsdagen självständigt. Genom språk: ”Du kan arbeta 

självständigt” synliggörs förväntningarna på individens egenskaper för att tillhöra diskursen. 

Ord i citat: ”själv” samt ”självständigt” blir i sitt användande laddat med mening och innebär 

förväntningar som har möjlighet att skapa en känsla av behörighet för individer men även 

motsatsen. Utifrån Gaucher et al. (2011) förstår vi detta som att en diskriminering möjliggörs 

eftersom en arbetsbeskrivning innebär förväntningar som alla individer potentiellt inte kan möta 

och därmed utesluts. 

 

Annons i citat 23 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot målare. 

 

(23) ”Måleriarbeten; utomhus och inomhus, för privatpersoner och brf, att utföras 

tillsammans med andra erfarna yrkespersoner, och ibland för mindre uppdrag helt 

självständigt. Kvalifikationer: Flera års vana av måleriarbeten som du har genomfört 

självständigt”.  

 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 23: ”Måleriarbeten; utomhus och inomhus, för 

privatpersoner och brf, att utföras tillsammans med andra erfarna yrkespersoner, och ibland 

för mindre uppdrag helt självständigt” konstruerar arbetsgivaren vad en målare förväntas göra 

i sitt yrkesutövande. Här skapas förväntningen att målaren arbetar självständigt. Språk i citat: 

”Kvalifikationer: Flera års vana av måleriarbeten som du har genomfört självständigt” 

synliggör makteffekten vad individen förväntas ha för egenskaper för att kvalificera sig till 

yrket. Genom diskursen målare konstruerar arbetsgivaren innebörden kring yrke samt individ. 

Utifrån Wetherell et al. (2001) tolkar vi att diskursen producerar kunskap då den konstituerar 

vad som ”är” samt ”inte”. Detta möjliggör ett uteslutande av dem som ”inte” är, och innebär ett 

samspel mellan diskurs, makt och kunskap i kontexten målare. Detta konstituerar vad ett yrke 

innebär och hur en individ skall vara.  
 

7.5.3 Social kompetens 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin hantverkare. I detta fall 

innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom hantverkarkategorin, elektriker, 

snickare samt målare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”social kompetens” hos yrket i 

de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  
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Annons i citat 24 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot elektriker. 

 

(24) ”Arbetsuppgifter: Du får ett fritt och ansvarsfullt arbete med mycket 

kundkontakter. Vi ser att du är en social person som kan inspirera och motivera 

andra”.  

 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 24: ”Du får ett fritt och ansvarsfullt arbete med mycket 

kundkontakter” konstrueras vad som ingår i arbetsbeskrivningen elektriker. I detta stycke 

fokuserar vi på ”arbete med mycket kundkontakter”. Enligt språk i citat: ”Vi ser att du är en 

social person som kan inspirera och motivera andra” konstrueras subjektspositionen social som 

tillskrivits kontexten kundkontakter inom elektrikeryrket, där en individ förväntas vara ”en 

social person”. Med Burr (2003) som utgångspunkt ser vi att förväntningen på egenskapen 

social utifrån subjektspositionen kan bidra till en kategorisering av individen. En 

identitetsskapande process har ägt rum då individen identifieras av sig själv samt andra utifrån 

kategoriseringen.  

 

Annons i citat 25 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot målare. 

 

(25) ”Arbetsuppgifter: Du är en erfaren målare, kunnig och social, helst med minst 5 års 

erfarenhet i yrket. Trivs du med kundkontakter och samarbeten med andra hantverkare 

som du gärna jobbar tillsammans med. Personliga egenskaper: Du är noggrann och 

yrkesskicklig, och med ett trevligt bemötande mot kunder/ privatkunder”. 
 

Enligt arbetsbeskrivning via språk i citat 25: ”Trivs du med kundkontakter” samt ”med ett 

trevligt bemötande mot kunder/privatkunder” ges en insyn i arbetsgivarens varumärke. 

Konstruktionen av yrket med aspekterna ”kundkontakter” samt ”trevligt bemötande mot 

kunder/privatkunder” gör kundkontakter som en del av yrket målare. Via språk ”Du är en 

erfaren målare, kunnig och social” och ”trevligt bemötande mot kunder/privatkunder” gör vi 

utifrån Müller (2018) tolkningen att en stämpling av framtida anställda görs. Detta för att vara 

i linje med arbetsgivares egna varumärke. Med andra ord möjliggörs att forma individen med 

de egenskaper företaget kan dra nytta av i utförandet av arbetsuppgifter. Stämplingen av 

personal samt individ är en förlängd hand av arbetsgivarens varumärke mot befintliga och 

potentiella kunder.   

 

7.5.4 Positiv 

Denna egenskap var efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin hantverkare. I relation till övriga 

teman var temat positiv lägst efterfrågat mot yrket men högt efterfrågat från individen. Vi väljer 

därför att ta med ett citat som tydligt belyser relationen mellan konstruktion av yrke samt 

individ. I detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom 

hantverkarkategorin, elektriker, snickare samt målare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap 

”positiv” hos yrket i de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

    

Annons i citat 26 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot snickare. 

 

(26) ”Du planerar och prioriterar ditt arbete för att hela tiden sätta våra hyresgäster 

i fokus och arbetar aktivt för att hålla en hög servicenivå i en positiv och 

lösningsinriktad anda”.  



36 
 

Utifrån Burr (1995) och via språk i citat 26: ”planerar och prioriterar ditt arbete för att hela 

tiden sätta våra hyresgäster i fokus” samt ”arbetar aktivt för att hålla en hög servicenivå i en 

positiv och lösningsorienterad anda” konstruerar arbetsgivaren bilden av vad yrket snickare 

innebär. Genom språk: ”Du planerar och prioriterar” och ”i en positiv och lösningsorienterad 

anda” ramar in det som förväntas från individen i relation till yrke samt arbetsgivare. Utifrån 

Brannan et al. (2015) tolkar vi tidigare citat som att arbetsgivarens varumärke konstrueras enligt 

”sätta våra hyresgäster i fokus” och ”i en positiv och lösningsinriktad anda” för att fånga de 

anställdas engagemang via meningsfullt och symboliskt språk. Ordet ”positiv” influerar 

varumärket så att de anställda vill identifiera sig med arbetsgivarens varumärke samt ta del av 

det. Eftersom individen anammar de egenskaper som förväntas för att matcha varumärket sker 

ett identitetsskapande. De anställda har möjlighet att vara positiva till arbetsgivaren samt 

framtiden genom denna typ av disciplinära verktyg som har möjlighet att mobilisera individer.  

 

7.6 Vårdpersonal 

Inom denna yrkeskategori har vi identifierat fyra teman: Ansvarstagande, samarbetsförmåga, 

flexibel samt empatisk. Analys görs här utifrån konstruktionen av yrket från utvalda teman och 

kopplas sedan mot funna resultat för konstruktion av individen.  Vi har analyserat 18 annonser 

inom yrkeskategorin vårdpersonal. Teman är i grunden efterfrågade egenskaper hos yrkena 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare som framgår i annonserna och återanvänds i detta 

stycke då vi utöver analys syftar att relatera funna resultat gällande konstruktion av yrke till 

resultat gällande konstruktion av individ. 

 

7.6.1 Ansvarstagande 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin vårdpersonal. I analys av 

citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen ansvarstagande tillskrivs diskursen 

vårdpersonal. I detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom 

vårdpersonalkategorin, undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser 

efterfrågad egenskap ”ansvarstagande” hos yrket i de annonser som analyserats och relateras 

sedan till individ. 

 

Annons i citat 27 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot läkare. 

 

(27) ”Arbetet innebär övergripande ansvar för att genomföra medicinska bedömningar 

samt ställningstagande till vidare utredningar. Du ansvarar för att vård och behandling 

bedrivs i enlighet med SiS läkemedelsrekommendationer och du håller dig uppdaterad 

inom forskningsområdet samt arbetar utifrån ett empiriskt beprövat arbetssätt”. 

 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 27: visar ”Arbetet innebär övergripande ansvar för att 

genomföra medicinska bedömningar samt ställningstagande till vidare utredningar” 

konstruerar innebörden av vad yrket läkare förväntas göra. I detta fall innebär det övergripande 

ansvar för medicinska bedömningar och ställningstaganden. Genom språk: ”Du ansvarar för 

att vård och behandling bedrivs i enlighet med SiS läkemedelsrekommendationer” konstrueras 

förväntningen på egenskapen ansvarstagande hos individen. Detta förstår vi som en diskursiv 

strategi. Utifrån Brante (2005) förstår vi läkare som en klassisk profession vars slagkraft i 

hierarkin bland vårdyrken är etablerat utifrån att yrket grundas på vetenskaplig akademisk 

utbildning. Då läkare är högt upp i hierarkin blir det rimligt hur yrket läkare konstrueras med 

innebörden ansvar men även hur egenskapen förväntas finnas från individen som 

ansvarstagande. Utifrån Brante (2005) och via språk: ”Du håller dig uppdaterad inom 

forskningsområdet samt arbetar utifrån ett empiriskt beprövat arbetssätt” visas hur läkare som 
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profession ses som en självutvecklande institution som är obunden. Detta då den är knuten till 

naturvetenskaplig akademisk kunskap vilket enbart kan ifrågasättas av medlemmar inom 

professionen. Individen förväntas här ta ansvar för sin egna utveckling inom 

forskningsområdet. Yrket läkare blir ansvariga över medicinska processer men även 

överordnande andra vårdyrken genom innebörden” övergripande ansvar för att genomföra 

medicinska bedömningar”. Denna specialisering och uppdelning bland vårdyrken ligger till 

grund för hierarkiska strukturer där bilden av läkare som ”ansvarig för” samt som individ 

ansvarstagande blir etablerad.  

 

Annons i citat 28 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en privat arbetsgivare samt 

riktad mot sjuksköterska. 

 

(28) ”Din roll i teamet är att handleda i omvårdnaden och ansvara för att medicinska 

ordinationer följs. Vi önskar att du är ansvarsfull och driftig”.  
 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 28: ”Din roll i teamet är att handleda i omvårdnaden och 

ansvara för att medicinska ordinationer följs” konstruerar arbetsgivaren vad yrket 

sjuksköterska innebär med arbetsbeskrivning. Via språk: ”Vi önskar att du är ansvarsfull” 

konstrueras förväntningen på individen som ansvarsfull för att möta yrkesuppgifterna som 

innebär ansvar. Utifrån Brante (2005) förstår vi sjuksköterska som en semiprofession som 

bygger på akademisk kunskap men blir ändå underordnad en klassisk profession som t.ex. 

läkare. Detta visar språket ”ansvara för att medicinska ordinationer följs” att sjuksköterska 

följer en läkares ordinationer. Språk: ”Din roll i teamet är att handleda i omvårdnaden” visar 

även att sjuksköterskan intar en ledande roll i handledningen av personal som sköter omvårdnad 

av patienter. Sjuksköterskan intar genom dessa citat en mellanplats i hierarkin där den både 

förväntas ansvara för handledning men även ansvara för att läkares ordinationer följs. Individen 

behöver därför vara ansvarsfull och blir en användbar förväntad egenskap från arbetsgivare. 

Utifrån Wetherell (2001) tolkar vi den kunskap som blir överordnad även som förankrad av 

arbetsgivare. Detta då de bidrar till att upprätthålla hierarkierna inom vårdyrken och balansen 

som gynnar arbetsgivarens verksamhet.  

 

7.6.2 Samarbetsförmåga 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin vårdpersonal. I detta fall 

innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom vårdpersonalkategorin, 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap 

”samarbetsförmåga” hos yrket i de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

 

Annons i citat 29 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot undersköterska. 

 

(29) ”I uppdraget ingår: Utifrån brukarens behov och välbefinnande samverka och 

vara behjälplig omkring kosthållning och nutrition. Att kommunicera med brukare, 

anhöriga, andra professioner i verksamheten inom yrket samt andra aktörer. 

Förmågor och färdigheter: Personlig mognad, självständighet, initiativtagande, 

flexibel, samarbetsförmåga”.  

 

Utifrån Burr (1995) och via språk i citat 29: ”I uppdraget ingår: Utifrån brukarens behov och 

välbefinnande samverka” samt ”Kommunicera med brukare, anhöriga, andra professioner” 

konstruerar arbetsgivaren vad undersköterskan förväntas göra i sin yrkesroll. I detta fall 

samverka och kommunicera med andra professioner, brukare, anhöriga och andra aktörer 
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utifrån brukarens behov och välbefinnande. Via språk: ”Förmågor och färdigheter: 

Samarbetsförmåga” konstruerar arbetsgivaren förväntningar på egenskapen samarbetsförmåga 

hos individen för att ha möjlighet att utföra yrket. Utifrån Wetherell et al. (2001) ser vi att denna 

kontext skapar en norm kring yrket som individen förväntas möta för att inte ses som avvikande. 

Detta bäddar för en homogenitet gällande förväntningar på egenskapen samarbetsförmåga inom 

yrket och individerna som utför det. Genom språk: ”utifrån brukarens behov och 

välbefinnande” ges i detta fall något samtliga individer bör sträva mot genom förväntad 

egenskap samarbetsförmåga. Den kunskap som producerats kring vad yrket undersköterska 

innebär samt hur individen bör möta den, skapar möjligheten för maktutövning från 

arbetsgivare mot individen som blir objekt för en normaliseringsprocess. Här möjliggörs en 

uteslutningsprocess av individer som inte tillhör normen. 

 

Annons i citat 30 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en privat arbetsgivare samt 

riktad mot sjuksköterska. 

 

(30) ”I rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett team med 

omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ni arbetar tätt ihop och skapar 

och bibehåller goda relationer med de boende, anhöriga och uppdragsgivare. 

Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Vi önskar att du: trivs med att jobba i 

team och stötta dina kollegor”.  
 

Utifrån Burr (1995) och språket i citat 30: ”I rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

ingår du i ett team”, ”Ni arbetar tätt ihop” samt ”tillsammans har ni uppgift att ge livskvalitet” 

konstruerar arbetsgivaren genom arbetsbeskrivning vad yrket sjuksköterska förväntas göra. I 

detta fall ingå i ett team som arbetar tätt ihop tillsammans mot att ge livskvalitet. Via språk: ”Vi 

önskar att du: trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor” skapas förväntning på 

individen att arbeta tillsammans med andra och inneha egenskapen samarbetsförmåga. Utifrån 

Wetherell et al. (2001) tolkar vi citat som att kunskap producerats av arbetsgivare gällande yrket 

sjuksköterska samt förväntade egenskaper hos individen. Detta eftersom att utövning av yrke 

samspelar med diskurs samt makt. Eftersom makt konstitueras via diskurser skapas kunskap. 

Då arbetsgivaren i detta fall konstruerar hur individen bör vara inom diskursen sjuksköterska 

existerar ett maktförhållande mellan arbetsgivare samt individ. Möjligheten till uteslutning av 

dem som ”inte” är sjuksköterskor synliggörs. Ett samspel synliggörs mellan diskursen 

sjuksköterska och den makt arbetsgivaren utövar genom den kunskap som producerats i 

arbetsannons som efterfrågar egenskaper.  

 

7.6.3 Flexibel 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin vårdpersonal. I detta fall 

innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom vårdpersonalkategorin, 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”flexibel” 

hos yrket i de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

 

Annons i citat 31 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot sjuksköterska. 

 

(31) ”Som sjuksköterska erbjuds du ett omväxlande och varierat arbete. Du kommer 

bland annat att arbeta med telefonrådgivning, bedömning och rådgivning av patienter 

på plats, laboratorieuppgifter samt praktiskt sjuksköterskearbete. Du kommer att möta 

patienter i alla åldrar och situationer. Om dig: Vi söker dig som är legitimerad 
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sjuksköterska. Erfarenhet av arbete på vårdcentral och/eller mottagningsarbete är 

meriterande. Det är viktigt att du som person är flexibel”. 
 

Utifrån Burr (1995) och enligt språk i citat 31: ”Som sjuksköterska erbjuds du ett omväxlande 

och varierat arbete” konstruerar arbetsgivaren uppfattningen om att yrket sjuksköterska 

innebär ett omväxlande samt varierande arbete. Språk: ”Du kommer bland annat att arbeta med 

telefonrådgivning, bedömning och rådgivning av patienter på plats, laboratorieuppgifter samt 

praktiskt sjuksköterskearbete. Du kommer att möta patienter i alla åldrar och situationer” visar 

att varierande arbetsuppgifter är ett faktum i en omväxlande arbetsmiljö som genomgår snabba 

förändringar. Enligt språk: ”Det är viktigt att du som person är flexibel” konstrueras en 

förväntning på egenskapen anpassningsbar hos individen i relation till yrket sjuksköterska. 

Utifrån Brown (2004) förstår vi att yrkesidentiteten sjuksköterska har ett ömsesidigt beroende 

till arbetsmarknaden och arbetsmiljö. Eftersom samtliga marknader idag genomgår snabba 

förändringar blir det institutionellt fördelaktigt med flexibla anställda. Att lägga varierande 

arbetsuppgifter på anställda är ett sätt att forma arbetsidentiteten som anpassningsbar för att 

matcha den snabbt föränderliga arbetsmarknaden.  

 

Annons i citat 32 är tagen från arbetsannonser.se och är utformad av en offentlig arbetsgivare 

samt riktad mot undersköterska. 

 

(32) ”Hur din arbetsdag ser ut styrs av brukarnas behov och önskemål och du 

arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Snabba omställningar och 

anpassningar i stödet sker efter behov. Kvalifikationer: Flexibilitet och stresstålighet 

är andra egenskaper som kommer hjälpa dig i arbetet i hemvården”.  
 

Utifrån Burr (1995) och språk i citat 32 ”Hur din arbetsdag ser ut styrs av brukarnas behov och 

önskemål” samt ”Snabba omställningar och anpassningar i stödet sker efter behov” konstrueras 

yrket undersköterska som styrt av kundens behov. Snabba omställningar och anpassningsbarhet 

efter behov blir därför konstruerat i arbetsannons av arbetsgivare. Utifrån språk: 

”Kvalifikationer: Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som kommer hjälpa dig i 

arbetet i hemvården” skapas förväntningen på individen att vara anpassningsbar utifrån 

arbetsbeskrivningen. Utifrån Brown (2004) tolkar vi tidigare citat som att arbetsgivare 

konstruerar undersköterska som en hybridroll med en stor variation i arbetsuppgifter. Då 

individen intar rollen undersköterska blir den socialiserad redan genom arbetsannons att 

arbetsidentiteten skall skapa förändring och möta den för sig själv och verksamheten. 

Egenskapen flexibel blir till en flytande identitet som gör undersköterskan anpassningsbar till 

arbetsgivarens förväntningar i den omväxlande arbetsmarknaden snarare än en gjuten roll.  

 

7.6.4 Empati 

Denna egenskap var högt efterfrågat mot yrke inom yrkeskategorin vårdpersonal. I analys av 

citat framgår en diskursiv strategi då egenskapen empati tillskrivs diskursen vårdpersonal. I 

detta fall innefattar begreppet samtliga yrkesgrupper vi undersökt inom vårdpersonalkategorin, 

undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Citat nedan belyser efterfrågad egenskap ”empati” 

hos yrket i de annonser som analyserats och relateras sedan till individ.  

 

Annons i citat 33 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en offentlig 

arbetsgivare samt riktad mot läkare. 

 

(33) ”Arbetsplatsen präglas av högt i tak, omtanke om patienten, 

utvecklingsbenägenhet och samarbete över yrkesgränserna. Du har en god empatisk 
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förmåga och ser ett professionellt arbetssätt och gott bemötande som en självklarhet. 

Stor vikt kommer att läggas på att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; Pålitlig, 

Omtänksam och Nytänkande”. 
 

Utifrån Burr (1995) och enligt språk i citat 33 ”Arbetsplatsen präglas av högt i tak, omtanke 

om patienten” samt ”Stor vikt kommer läggas på att du lever upp till Närhälsans kärnvärden; 

Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande” konstrueras yrket läkare på arbetsplatsen som 

omtänksam mot patienten samt att detta är ett kärnvärde hos arbetsgivaren. Via språk: ”Du har 

en god empatisk förmåga” konstrueras förväntning för egenskapen empatisk hos individen. 

Utifrån Vallas & Angelé (2018) tolkar vi att visad omtanke för patienten är en del av 

arbetsgivarens varumärke. Då individen i relation till arbetsplats skapar sin arbetsidentitet 

tenderar den att anamma efterfrågade egenskaper från arbetsgivare. Detta innebär att då en 

individ övar och utför sitt personliga varumärke är det utförda beteendet ”omtanke” präglat av 

anammad egenskap ”empatisk” som är influerat av det företaget söker. Detta sker subtilt och 

har en stor inverkan på konstruerandet av identiteten.  

 

Annons i citat 34 är tagen från arbetsförmedlingen.se och är utformad av en privat arbetsgivare 

samt riktad mot sjuksköterska. 

 

(34) ”Du blir en del av oss, en arbetsplats med god teamkänsla och omtanke där vi 

värdesätter en kollegial kommunikation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din 

självständighet och flexibilitet tas tillvara genom att skapa utrymme för din empati”. 
 

Utifrån Burr (1995) och via språk i citat 34: ”Du blir en del av oss, en arbetsplats med god 

teamkänsla och omtanke” konstruerar arbetsgivaren sjuksköterskans arbetsmiljö som 

omtänksam. I relation till: ”Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din självständighet och 

flexibilitet tas tillvara genom att skapa utrymme för din empati” konstrueras en arbetsplats, en 

yrkesroll som ger utrymme för individens förväntade egenskap att vara empatisk. Här sker ett 

tillskrivande till diskursen sjuksköterska genom språk i text där yrket sjuksköterska blir till 

”sjuksköterska och empatisk”. Detta ser vi som en diskursiv strategi. Utifrån Wetherell et al. 

(2001) tolkar vi detta samspel mellan yrke samt identitetskonstruerande som målande av bilden 

att sjuksköterskan förväntas vara empatisk. Diskursivt sker ett kunskapsskapande. En sanning 

skapas av arbetsgivare på detta vis om att sjuksköterskor ska vara empatiska. Då en sanning 

uttalas existerar maktförhållande mellan det som konstituerar sanningen och individen. Här 

synliggörs möjligheten till uteslutande då vem som ”är” samt ”inte” konstitueras.  

 

7.7 Sammanfattning analys & resultat 

I analys framgick det en röd tråd i form av hur språket från arbetsgivare målade bilder gällande 

yrkesbeskrivningar samt förväntade egenskaper hos den arbetssökande individen. Med 

socialkonstruktionistisk grund, att språket konstituerar samt konstruerar det som beskrivs mötte 

vi vår data med utvalda teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Nedan sammanfattar vi 

funna resultat från våra två olika analyser som innehåller yrkeskategorierna hantverkare och 

vårdpersonal samt utvalda teman. 

 

Konstruktion och uteslutning av individen i arbetsannonser 

I denna del av analysen undersöker vi egenskaper som efterfrågas av individen och är 

utmärkande för hantverkare och vårdyrken i privat och offentlig sektor. 
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Hantverkare  

Hantverkare analyserades utifrån utvalda teman samarbetsförmåga, självständighet, social 

kompetens samt positiv. 

 

Samarbetsförmåga var en starkt efterfrågad egenskap inom hantverkarkategorin. Analysen 

synliggjorde hur samarbetsförmåga tillskrevs hantverkardiskursen genom hur arbetsgivaren 

utformade arbetsannonsen via språk. Detta mer specifikt i hur individen behöver möta 

diskursens förväntningar för att inte anses avvikande inom diskursen. Här synliggjordes tidigt 

i analysen hur individen erbjuds en subjektsposition i form av yrket som kommer med 

förväntningar på att individen anammar efterfrågade egenskaper. Resultaten visade hur 

egenskapen samarbetsförmåga är avgörande för hur arbetsgivare upprätthåller diskursen 

hantverkare samt håller verksamheten flytande. 

 

Självständig var en egenskap som förväntades av individen av arbetsgivare då den innebar att 

individen innehar expertkunskap. Detta för att möta institutionens förväntningar. Likt 

samarbetsförmåga blir yrket en subjektsposition som erbjuds och egenskapen förväntas 

anammas av individen. Analysen visade även en diskursiv strategi för hur egenskaperna 

självständig samt samarbetsförmåga samverkar för att möta arbetsgivarens förväntningar på 

individen.  

 

Temat Social kompetens visade hur individer behöver matcha sitt personliga varumärke för att 

matcha sin framtida arbetsgivares varumärke samt att detta påverkar privat samt yrkesliv. 

Citaten belyste efterfrågad egenskap social kompetens från arbetsgivare som en 

subjektsposition samt att individen behöver inta positionen för att möta förväntningarna.  

 

Analys av temat Positiv visade hur individen tenderar att se institutioner som vägledande i hur 

de anammar egenskaper som formar individens personlighet. Analys visade också hur det som 

efterfrågas från arbetsgivare genom diskursen målare konstituerar en sanning om vad som är 

sant samt inte. Även hur detta har möjlighet att utesluta och innebär ett maktförhållande.  

 

Avsnitt 7.2.5 redogör skillnader mellan yrkesgrupper inom yrkeskategorin hantverkare. För 

yrket elektriker efterfrågades egenskaperna strukturerad, ansvarstagande, ordningsam, 

samarbetsförmåga samt självständig mest av individen. För yrket snickare efterfrågades 

egenskaperna målfokuserad, flexibel och samarbetsförmåga karaktäristiskt från individen. För 

yrket målare efterfrågades egenskaperna trevligt bemötande, punktlighet, kreativitet, 

lösningsorienterad, social kompetens, noggrannhet samt kvalitetsinriktad mest av individen 

inom hantverkarkategorin.  

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal analyserades utifrån utvalda teman ansvarstagande, samarbetsförmåga, flexibel 

samt empatisk. 

 

Analysen av egenskapen Ansvarstagande visade hur egenskapen tillskrivs diskursen läkare via 

arbetsannons från arbetsgivare. Analysen visade utöver tillskrivande av egenskapen ansvar till 

diskursen sjuksköterska ett hierarkiskt förhållande mellan yrkena läkare, sjuksköterskor samt 

undersköterskor.  

 

Temat samarbetsförmåga visar hur arbetsgivare genom språk i annons ligger till grund för ett 

kunskapsskapande gällande hur individen behöver samarbeta för att ta del av yrket läkare eller 

bli avvikande inom vårdpersonaldiskursen. Analysen visade att oavsett vilken yrkesgrupp 
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individen tillhör så blir det nödvändigt att samarbeta med andra yrkesgrupper, antingen under 

eller över individen i hierarkin. 

 

Egenskapen Flexibel visade att individen behöver vara formbar och accepterande av de 

positioner individen erbjuds i den hierarkiska ordningen. Vidare visar analys av egenskapen hur 

individen behöver var anpassningsbar för att inta subjektspositioner i olika situationer. 

Avslutningsvis visade analys att desto lägre ned ett yrke befann sig i hierarkin undersköterska, 

sjuksköterska samt läkare desto mer flexibel förväntas individen vara. 

 

Temat empati visade hur individen tenderar att anamma de egenskaper institutioner efterfrågar 

för att forma sin personlighet, i detta fall empati. Detta klargör även hur en emotion kan 

anammas som användbar egenskap från förväntningar av arbetsgivare. Analysen belyste hur 

arbetsgivare formar individen efter behov genom språk i arbetsannons.  

 

Avsnitt 7.3.5 redogör skillnader mellan yrkesgrupper inom yrkeskategorin vårdpersonal. För 

yrket undersköterska efterfrågades egenskaperna lyhörd, trygg, initiativrik, flexibel, positiv 

samt ansvarstagande karaktäristiskt hos individen. För yrket sjuksköterska efterfrågades 

egenskaperna empatisk samt samarbetsförmåga högst inom yrket. Inom yrket läkare 

efterfrågades egenskaperna ansvarstagande, engagerad, självständig, människointresse och god 

kommunikatör karaktäristiskt från individen.  

 

Konstruktionen av yrke i arbetsannonser relaterat till individ 

I denna del redogör vi för våran andra analys där arbetsgivare efterfrågade egenskaper från 

individ relaterat till konstruktion av yrke. 

 

Hantverkare  

Hantverkare analyserades utifrån utvalda teman samarbetsförmåga, självständighet, social 

kompetens samt positiv. 

 

Temat Samarbetsförmåga visade att tillhörandet av yrket samt diskursen elektriker innebär en 

kategorisering samt tillskrivande av egenskapen samarbetsförmåga på individen. Analysen 

visade att arbetsannonser har möjlighet att skapa stereotypiska kategoriseringar där individen 

förväntas anamma egenskaper från arbetsbeskrivning. 

 

Analys av temat Självständighet visade hur konstruktion av yrke via arbetsbeskrivning har 

möjlighet att innebära en diskriminering i form av förväntningar som alla individer inte kan 

möta. Analysen belyste även ett samspel mellan diskurs, makt och kunskap i kontexten målare 

som konstituerade vad yrket innebär samt hur individen ska vara.  

Temat Social kompetens visade hur annons konstruerade yrket elektriker samt hur individen 

som vill tillhöra yrket behöver inta subjektsposition då den förväntas vara social. Analysen 

visade hur arbetsgivare formar individer med de egenskaper företaget kan dra nytta av i 

utförandet av arbetsuppgifter i yrket. 

 

Analys av temat Positiv visade att ordet positiv influerar arbetsgivarens varumärke så att 

individer vill ta del av det i yrkesutövning och hur detta mobiliserar individer. Analysen visar 

hur språk i form av branding associerar ordet positiv med en arbetsgivares varumärke. 

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal analyserades utifrån utvalda teman ansvarstagande, samarbetsförmåga, flexibel 

samt empatisk. 
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Temat ansvarstagande visade att yrket läkare är en klassisk profession som är högt upp i 

hierarkin och det blir därför rimligt hur yrket läkare konstrueras med innebörden ansvar. Även 

hur egenskapen förväntas finnas från individen som ansvarstagande. Analysen visade även att 

yrket sjuksköterska är en semiprofession. Yrket konstrueras som ansvarstagande men även 

underordnat läkare i hierarkin och individen förväntas därmed inneha egenskapen 

ansvarstagande. Temat visar ytterligare tecken på hierarki inom vårdpersonalkategorin. 

 

Analys av temat Samarbetsförmåga visade på att kunskapen som producerats kring vad yrket 

undersköterska innebär samt hur individen bör möta den skapar möjligheten för maktutövning. 

Detta från arbetsgivare mot individen som blir objekt för en normaliseringsprocess. Analysen 

visade även hur kunskap som producerats av arbetsgivare gällande yrket sjuksköterska samt 

förväntade egenskaper hos individen vid utövning av yrke samspelar med diskurs och makt. 

 

Temat flexibel visade hur varierande arbetsuppgifter i yrket sjuksköterska är ett sätt att forma 

arbetsidentiteten som anpassningsbar för att matcha den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. 

Analysen visade även på hur arbetsgivare konstruerar undersköterska som en hybridroll med 

en stor variation arbetsuppgifter. Då individen intar subjektspositionen undersköterska blir den 

socialiserad redan genom arbetsannonsen. 

 

Analys av temat empati visade att då en individ övar samt utför sitt personliga varumärke i 

yrkesutövning är det utförda beteendet influerat av det företaget söker. Analysen visade även 

ett samspel mellan yrke och identitetskonstruerande som målar bilden av att sjuksköterskan 

förväntas vara empatisk och diskursivt sker då ett kunskapsskapande. 

 

8 Diskussion 
I denna avslutande del av vårat arbete vill vi diskutera de resultat vi funnit i relation till syfte 

och frågeställning, teori och metod, tidigare forskning samt förslag på framtida forskning. 

Anledning till detta är därför att vi önskar att sätta våra resultat i relation till de delar som 

uppsatsen bygger på samt ha möjligheten att belysa hur olika moment gått till. Vad gick som 

förväntat? Vad var en överraskning? Vad var en framgång? Vad var en motgång? Frågor likt 

dessa är även viktiga att bemöta och avsnitt nedan syftar att behandla just detta. 

 

8.1 Syfte och frågeställning 

Inledningsvis i uppsatsen redogjordes syftet med arbetet tillsammans med frågeställning ”Hur 

konstruerar och utesluter arbetsgivare individer genom arbetsannonser?”. Arbetets syfte var 

att belysa processer som kan innebära subtilt uteslutande från arbetsgivare mot individen, detta 

analyserades via arbetsannonser utformade av arbetsgivare. Då man pratar om uteslutning och 

diskriminering är det vanligt att inte diskutera hur en subtil uteslutning kan gå till rent praktiskt. 

Idag sker inte uteslutning från arbetsgivare genom att öppet säga t.ex. ”du är kvinna du får inte 

jobbet” eller ”du pratar inte svenska, du får inte jobbet”. Istället sker ett sorterande och 

uteslutande i mer subtila former genom t.ex. språk i arbetsannonser där arbetsgivare efterfrågar 

specifika egenskaper. Analys till citat 1 under avsnitt 7.2.1 påvisar hur egenskapen 

samarbetsförmåga tillskrivs diskursen hantverkare genom yrket elektriker. Vår analys visade 

att enbart yrkesfärdigheter blir otillräckligt då detta tillskrivande till diskurs sker. Den framtida 

elektrikern behöver anamma egenskapen och kunna samarbeta för att inte ses som avvikande 

inom diskursen eller bli utesluten vid rekryteringstillfället. Detta uteslutande är inte direkt och 

sker inte heller i ett öppet forum. Istället möjliggör arbetsgivaren en konstruktion av en 

önskvärd individ i form av förväntade egenskaper. Man kan snarare se arbetsannonsen som en 

profil en utredare söker för att matcha arbetsgivarens förväntningar. På detta vis bidrar även 
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arbetsgivaren till konstruktionen av individen eftersom den behöver anamma efterfrågade 

egenskaper för att ta del av yrket. Väljer man att inte göra det riskerar individen att bli utesluten. 

En inkludering möjliggörs vid rekrytering då ett företag söker personal, men genom att snävt 

söka specifika profiler sker ett kunskapsskapande kring hur en yrkestillhörighet bör vara. T.ex. 

vad är en snickare? Vad är en undersköterska? Här blir det en fråga om egenskaper som 

inkluderar en liten grupp men exkluderar allt utanför via den kunskap som producerats av 

rådande diskurs. 

 

Vidare i vår syftesbeskrivning nämner vi att makten ligger hos arbetsgivare kring vilka som 

inkluderas samt hur. Genom analys av citat 16 i avsnitt 7.3.3 tolkade vi egenskapen flexibel 

som avgörande för att en individ ska vara anpassningsbar och accepterande av 

subjektspositioner som individen behöver inta i sitt arbete. Med andra ord om yrket innebär att 

du ska ha förmåga att anpassa ditt arbete efter behov behöver individen acceptera 

subjektspositionen samt anamma egenskapen flexibel. Individen accepterar därav ett visst 

handlingsutrymme som erbjuds från arbetsgivaren. Detta kan enligt oss vara en av 

förklaringarna till hur subtilt uteslutande av individer sker. Detta eftersom att om individen inte 

intar nödvändig subjektsposition som erbjuds av arbetsgivare utesluts den. Avslutningsvis 

besvaras frågan ”Hur konstruerar och utesluter arbetsgivare individer genom 

arbetsannonser?”. Genom de resultat vi funnit i analys besvaras enligt oss frågan kring hur 

arbetsgivare konstruerar individen i den aspekt att den behöver anpassa sig och presentera 

egenskaper som krävs för att inkluderas. Även då arbetsgivare tillsammans med diskurser utgör 

sanningar kring vem som är snickare och inte, möjliggörs ett direkt uteslutande av det som inte 

hör till diskursen. Har dessa egenskaper egentligen något med kompetens att göra? Det kan vi 

inte besvara i vårat arbete men skulle definitivt vara en fråga för framtida undersökningar. Varje 

arbete är influerat av dess författare och varje arbete har utan tvivel dess begränsningar. Då 

vårat arbete syftade att undersöka subtila former av uteslutande var analys av språk i 

arbetsannonser tillräckligt för att finna möjliga källor till denna av form av subtila uteslutning. 

Då arbetet enbart behandlat texter blir även resultatet begränsat till någon form av hypotetisk 

antagande från oss som författare. Resultatet hade utan tvivel fått mer kött på benen om empiri 

även inhämtats genom intervju av arbetssökande individ samt arbetsgivare. Våran analys 

genomfördes mot 6 yrken inom två olika kategorier. Analys var tillräcklig för att kunna besvara 

frågeställningen med möjliga källor till problemet. Resultatet hade dock blivit ännu mer 

tillförlitligt om analys skett mot fler yrken inom fler olika kategorier. För oss handlar detta 

främst om den tid arbetet var bundet till.  

 

8.2 Teori och metod 

Vårat arbete har haft en teoretisk begreppsapparat som vart ytterst nödvändig för att genomföra 

diskursanalysen på ett kvalitativt sätt. Därav är även stora delar av analysen utförd utifrån 

teoretiska perspektiv och våra resultat influerade av den teoretiska grund vi valt. Vårat första 

och mest fundamentala teoretiska perspektiv är socialkonstruktionismen där språket anses vara 

konstruerande och utgjorde en grundtanke hos oss. Varje annons som analyserades och varje 

resultat vi fann är beroende av att se språket som konstituerande av människor och yrken samt 

att innebörden av dessa sprids i interaktionen mellan människor. Samtliga citat visar tydligt i 

analysdel hur socialkonstruktionismen har varit ett grundläggande analytiskt verktyg och på så 

vis legat till grund för hur vi kommit fram till våra resultat.  

 

Språket som konstruerande är närvarande arbetet igenom och varje citat som analyserats görs 

utifrån den grundtanken. Resultaten blir fruktbara och för oss användbara eftersom essensen i 

socialkonstruktionismen bland annat är att berättelser och personlighetsdrag används 

beskrivande och sprids i interaktionen mellan oss människor. Då arbetsgivare skapar 
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förväntningen ”ansvar” i citat 12 för undersköterskan sprids den konstruerande förväntningen 

genom språket i interaktionen mellan människor. Ett viktigt begrepp inom 

socialkonstruktionismen vi använt oss av är subjektspositioner. Vi har redan berört begreppet 

under syfte samt frågeställning och kommer göra det här igen då begreppet för oss var 

fundamentalt i analys och resultat. I citat 7 i avsnitt 7.2.3 tolkade vi i analys att egenskapen 

social kompetens tillskrivs diskursen hantverkare genom den subjektsposition som erbjudits 

individen. Individen får valet att acceptera förväntningarna positionen innebär för att ha 

möjlighet att få arbetet. Då en person intar subjektspositionen börjar den sedan identifiera sig 

utifrån subjektspositionen som arbetsgivaren efterfrågat. Enligt analys som nämnts visar vi 

varför teoretiskt begrepp var användbart för oss då vi gjorde antaganden utifrån arbetsannonser. 

Mycket av det studien syftar att undersöka vävs in genom detta begrepp, arbetsgivares 

konstruerande av individ, uteslutande, maktförhållande, konstruktion av yrke och även 

påverkande av individens egna identitetsskapande. Enligt oss var detta begrepp egentligen mest 

användbart av de begrepp vi använt oss av eftersom det efterfrågades i varje annons. Annonser 

efterfrågar egenskaper och en position som skall fyllas, ur socialkonstruktionistiska ögon tolkas 

detta som subjektsposition erbjuden från arbetsgivare.   

 

Vårt tredje valda teoretiska perspektiv handlade om diskurs, makt och kunskap. Denna del var 

viktig för oss för att påvisa hur arbetsgivare konstituerar kunskap via diskurser som innebär ett 

maktförhållande mellan arbetsgivare och individ. Detta fann vi i analys av citat 15 i avsnitt 

7.3.2 där det framgick att samarbetsförmåga höll en hierarkisk ordning intakt och verkade i 

arbetsgivares intresse. Ett kunskapsskapande skedde även kring vilken kunskap som var 

överordnad i och med konstruktion av hierarki från arbetsgivare. Denna analysdel synliggjorde 

samspelet mellan diskurs, makt och kunskap. Detta samspel går lätt att relatera till Foucaults 

triad där han säger att makt konstitueras via diskurser och skapar även då det som räknas som 

kunskap. Även hur vissa diskurser är mer kraftfulla än andra framgår vid kunskapsskapandet i 

analysen och möjliggjordes med vår Foucauldianska teoretiska grund. Vi vill här i diskussion 

påvisa hur en hierarki tydligt framträdde bland vårdpersonal då vi analyserade arbetsannonser 

riktade mot yrkesgrupperna undersköterska, sjuksköterska samt läkare. Detta genom språk i 

annonserna utformade av arbetsgivare. Någon sådan hierarki gick inte tydligt att synliggöra 

bland annonserna mot hantverkare. För oss blev det tydligt hur diskursanalys av arbetsannonser 

har en klar styrka i och med kartläggningen av hierarkiska förhållanden bland vårdpersonal. 

Dock även en klar begränsning eftersom samma metod inte gick att applicera mot 

hantverkaryrken och få liknande resultat. Här hade andra metoder som t.ex. intervjuer av 

anställda och arbetsgivare behövts för att kunna synliggöra en eventuell hierarkisk struktur.  

 

Det sista teoretiska perspektivet vi använt oss av kallar vi individens relation till institutioner. 

Då en av uppsatsens grundpelare består av att undersöka hur konstruerande av individ samt 

yrke sker av arbetsgivare blir Giddens texter användbara. Detta då han anser att institutioner 

vägleder individen kring vilka egenskaper som bör anammas på arbetsmarknaden samt hur det 

sociala livet bör levas. I moderniteten ses självet mer som ett reflexivt projekt och individer 

anammar egenskaper som blir användbara i ekonomin. Därför tenderar man att lägga tillit till 

institutioner kring att forma sin personlighet utifrån efterfrågade egenskaper. Detta belystes 

tydligt i våran analys av citat 18 i avsnitt 7.3.4 där egenskapen empati blir till en tillgänglig 

egenskap som kan anammas snarare än en inre känsla som en person har eller inte. Om empati 

görs till en förmåga snarare än en emotion blev resultatet fruktbart eftersom det ligger i linje 

med teori från Giddens. Individen som möter arbetsannonsen kommer anamma egenskapen och 

låta sig vägledas av arbetsgivaren som utformat den. Diskursanalys av annons var utifrån detta 

angreppsätt användbar eftersom det lät oss analysera innebörden av ord djupare och relatera till 

teoretiska perspektiv. Vi upplevde inte att ytterligare undersökningsmetoder var nödvändiga för 
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detta resultat, men t.ex. intervjuer hade gett en djupare insikt och kanske framförallt ett annat 

oväntat resultat. Mer ingående studier som en etnografisk sådan hade varit svår att komplettera 

utöver våran diskursanalys med tiden arbetet var bundet till, men hade också kunnat visa på 

intressanta och oväntade resultat.  

 

I relation till våran metodiska ansats blir det viktigt att påpeka hur våran teoretiska grund på 

många sätt utgör våran metod. Då vi genomfört en Foucauldiansk diskursanalys behövde vi 

teoretiskt begreppsapparat för att kunna dra tolkningar ur den data vi hade. Utan teori att 

förhålla sig till blir den Foucauldianska diskursanalysen innehållslös och omöjlig att hämta 

resultat från. Vidare anser vi att metodvalet passade perfekt för att analysera arbetsannonser 

och de problemformuleringar vi från arbetets början uttryckt. Specifikt genom foucauldiansk 

diskursanalys som intresserar sig av triaden diskurs, makt och kunskap framträdde våra resultat. 

Utan denna metod hade inte studien nått de resultat den gjorde vilket även förtydligar vikten i 

att återplacera resultaten i rätt kontext. Nämligen att våra resultat inte enbart kan talas om som 

universella sanningar utan snarare som tolkningar som dragits utifrån foucauldiansk 

diskursanalys med våran teoretiska grund av arbetsannonser. I utförande av metod, att 

identifiera teman och analysera relationen mellan konstruktionen av individ samt yrke var våran 

tes att det som efterfrågades av individen skulle vara relationellt till yrket. Detta fann vi sant i 

de flesta teman vi analyserat. En utmaning var dock temat ”positivt” för hantverkaryrken där 

egenskapen efterfrågas från individ men konstruerades sällan i yrkesbeskrivningen. Detta 

gjorde det svårare inom temat ”positiv” än övriga teman att visa relationen mellan konstruktion 

av individ samt yrke. Något som även överraskade oss var hur stor del av annonserna riktade 

mot hantverkare som efterfrågade egenskapen ”social kompetens”. Detta efterfrågades inte 

enbart från individ utan ingick även högt i yrkesbeskrivningen.  

 

Genom våran metod diskursanalys var vi befriade från vissa typer av moraliska dilemman. Med 

detta menar vi att etiken i varje arbete är viktig att förhålla sig till men vi har inte intervjuat 

eller hämtat känslig information kring individ eller företag. Detta gör att informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet ej praktiskt behöver appliceras 

då varje annons som analyserats var offentligt publicerade. Vi valde dock tidigt att inte återge 

namn på de arbetsgivare som format arbetsannonserna eftersom studien inte var riktat på 

uppdrag att undersöka specifika organisationer och hade inte heller påverkat våra resultat. Som 

vi nämnt ovan har vi alltid haft stark anknytning till teori samt metodbegrepp vilket vi hoppas 

har medfört trovärdiga resultat. Vi är fullt medvetna om att våran egna förförståelse och 

förutfattade meningar alltid till en viss del har inflytande över våra resultat. Men genom att 

alltid gå till teoretisk begreppsapparat först gör vi det vi kan för att göra kvalitativa tolkningar 

i våran studie. Genom att vara transparenta och öppna genom hela processen möjliggör även 

detta för framtida och vidare forskning på ämnet. Ett kvalitetskriterie som vi finner av vikt, är 

det att vi valt ett värdefullt ämne att studera. Mångfald är en viktig fråga för samhällets 

medborgare men även för Sverige samt världens ekonomi då inkludering snarare skapar 

förutsättning kontra uteslutning. Genom detta arbete fick vi möjligheten att studera hur en subtil 

uteslutning praktisk kan gå till vilket vi visar i analys samt resultat.   

 

 

8.3 Tidigare forskning 

I avsnitt 4.1 diskursanalys av arbetsannonser redogör vi för två studier där liknande analyser 

utförts mot arbetsannonser. Då vårat arbete även utförts genom diskursanalys av arbetsannonser 

skiljer sig inriktningen mellan vårat och den tidigare forskningen. Vårat arbete syftar till att 

påvisa processer som innebär subtil uteslutning från arbetsgivare medan den tidigare 

forskningen vi redogjort för mer inriktar sig mot diskriminering i könsfrågor. Trots att studierna 
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hade olika inriktningar blev den tidigare forskningen användbar samt relevant eftersom metod 

och analys innebar ett verktyg för att synliggöra uteslutningsprocesser. Med andra ord, de 

verktyg i form av begrepp som användes i tidigare forskning gick att applicera även i våran 

studie. Detta genom att studera språkets innebörd för konstruktionen av individer samt yrken. 

Våra resultat skiljer sig i och med att studierna fokuserar på olika former av uteslutande, men 

finner stereotypiska kategoriseringar mot respektive inriktning. I avsnitt 7.5.1 analyseras citat 

21 där vi fann att språk skapar stereotypiska kategoriseringar där individen förväntas anamma 

egenskaper utifrån yrkets arbetsbeskrivning för att tillhöra diskursen snickare. Något vi 

reflekterat över och även märkte under insamling av tidigare forskning var hur få 

diskursanalyser av arbetsannonser som utförts i en större skala. De tidigare studier vi fann var 

i princip alla inriktade mot könsfrågor samt någon form av uteslutning. Detta tror vi bekräftar 

vad vi redan har berört, att diskursanalys är en användbar och kraftfull metod för att undersöka 

diskursiv uteslutning. Men genom detta synliggörande blir även diskursanalysen begränsningar 

förtydligade eftersom det är mot områden likt vårt den kan användas.  

 

Det andra området av tidigare forskning är 4.2 Profession och utgjorde en viktig 

begreppsapparat, framförallt vid analysen av konstruktionen av yrket. Anledningen till varför 

vi från början ville studera konstruktion av individ samt yrke var då våran egna tes var att denna 

konstruktion var relationell. Genom professionsforskningen slöt vi den cirkeln eftersom den 

tidigare forskningen visade klart att olika yrken har olika status och värde i samhället som även 

influerar individens status i samhället. Med andra ord, ett yrke är i högsta grad relationell till 

innebörden samt konstruktionen av individen. I avsnitt 7.6.1 genom analys av citat 27 och 28 

påvisar vi professionens betydelse för den hierarkiska ordningen som etableras genom 

utbildningsnivå. Här synliggörs den klassiska professionen läkares kunskap som överordnad 

genom utformad arbetsannons från arbetsgivare och en sjuksköterska som semiprofession. 

Professionsforskningen menar att det är graden av kunskap som fastslår din plats i hierarkin 

vilket vi även kunde påvisa i våra resultat där det framgick att en hierarki existerade med läkare 

högst, sjuksköterska som semiprofession och undersköterska sist i hierarkin. Ur denna synpunkt 

var det framgångsrikt att analysera relationen mellan konstruktion av yrke och individ eftersom 

större delar av vårt arbete utgår från att diskursivt tillhörande i en yrkesdiskurs påverkar 

innebörden av individen. Forskare samt professor Thomas Brantes professionsforskning var 

som sagt användbar för vår studie. Han redogjorde dock för forskningen mer som bokkapitel 

snarare än hur traditionella vetenskapliga studier tenderar att redovisas. Med andra ord han 

redogjorde mer för tankar och åsikter snarare än att redogöra för hur han kommit fram till sina 

slutsatser. Att redogöra för Brantes professionsbegrepp blev därför en utmaning eftersom 

Brante själv redogjort för den tidigare forskning han byggt sina resultat på. Den tidigare 

forskning Brante utgått från hjälpte dock oss att se hur begreppet profession gått från att vara 

gjutet till mer flytande och svårtolkat begrepp i dagens samhälle.  

 

Området employee branding i tidigare forskningsavsnitt 4.3 var även ett viktigt verktyg för att 

relatera till hur arbetsgivares varumärke influerar samt konstruerar individen. Alltså att 

konstruktionen av yrke samt individ står i relation till varandra. Genom analys av citat 33 i 

avsnitt 7.6.4 synliggjordes arbetsgivares varumärke som omtänksamma mot patienten samt att 

individen därför förväntas vara empatisk. Individen skapar sin arbetsidentitet i relation till 

arbetsgivares varumärke och anammar de egenskaper som efterfrågas för att matcha det. Denna 

process sker subtilt eftersom då individen övar och utför sitt personliga varumärke gör den det 

utifrån det beteende arbetsgivarens varumärke efterfrågar. Tidigare forskning mot employee 

branding blev av denna anledning högst användbar för att påvisa relationen mellan arbetsgivare 

och individ. Forskningsområdet erbjöd mycket empiri som vi kunde ta del av och gick lätt att 

applicera till det våran egna studies undersökningsområden. Den forskning som redogjorts för 
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var den vi fann mest relevant som verktyg för våran egna studie. I förhållande till våran 

analysmetod diskursanalys, var denna forskningsansats ett bra komplement till våran teoretiska 

grund kring diskurs, makt och kunskap då den inriktade sig mer på liknande processer fast i 

arbetslivet. Alltså hur arbetsgivare genom yrkesdiskurser influerar individer att följa 

varumärkets norm för att inte vara avvikande.  

 

Det sista område vi valt som tidigare forskning är konstruktionen av arbetsidentiteten som 

återfinns i avsnitt 4.4. I analys av citat 31 och 32 i avsnitt 7.6.3 kunde vi påvisa hur egenskapen 

flexibel efterfrågades från arbetsgivare. Detta för att forma anställda som anpassningsbara att 

möta den snabbt föränderliga arbetsmarknaden. Även att många arbeten idag är hybridroller 

med stor variation i arbetsuppgifter innebär att arbetsgivare är i behov av anpassningsbara 

anställda för att möta denna variation. Den tidigare forskningen var för oss användbar för att 

påvisa hur personliga egenskaper hos individen kan spåras hos det som efterfrågas från 

arbetsgivare. Likt tidigare forskningsområden som redogjorts för ovan visar detta hur 

konstruktionen av individen står i relation till yrke samt arbetsgivare. Viss forskning använder 

begreppet arbetsidentitet vilket kan skapa förvirring gällande om identiteten enbart gäller 

arbetet eller influerar identiteten även på ett privat plan. Dock behandlar merparten av 

forskningen arbetsidentiteten som influerande av den privata vilket blev våran valda 

ståndpunkt. Då vi sökte tidigare forskning på området hade vi ett stort urval av forskning att 

välja av vilket medförde att den valda forskningen är den vi finner mest relevant mot våran egna 

studie.  

 

 8.4 Framtida forskning 

I samtliga delar ovan denna punkt har vi relaterat våra resultat mot teori samt tidigare forskning. 

Det kan framgå som att detta har skett oproblematiskt samt att funna resultat utgör en universell 

sanning kring våra påståenden. Vi vill här återigen klargöra att de resultat vi funnit är våra 

tolkningar utifrån kontexten diskursanalys av arbetsannonser utifrån vald teoretisk grund och 

tidigare forskning. Av denna anledning då vi fann en hel del intressanta resultat vore det givande 

om framtida forskning bedrevs på en djupare nivå riktat mot anställda, framtida anställda samt 

arbetsgivare. En längre etnografisk studie som undersöker hur en nyanställd eventuellt blir 

influerad i sin personlighet av arbetsgivare eller intervjustudie som fångar innebörden för 

individen själv tror vi vore givande för att utveckla forskningen. Våra resultat i angiven kontext 

tror vi skulle kunna vara användbara som startpunkt för en längre, bredare och djupare studie 

av hur arbetsgivare konstruerar och utesluter individer samt yrken. Våran studie har undersökt 

det skrivna ordet från arbetsgivare som möjligt att påverka innebörden av individ och yrke i en 

mer övergripande skala. Genom att utföra djupare och längre studier tror vi att forskaren skulle 

ha möjlighet att fånga innebörden från individen själv vilket i sådana fall kompletterar de 

områden vi inte kan uttala oss från i våran studie. Vi har genomfört diskursanalys mot två 

yrkeskategorier med tre yrkesgrupper per kategori vilket var rimligt sett till den tidsram vi hade 

till förfogande. För framtida diskursanalyser hade det varit intressant att se en studie mot fler 

yrkeskategorier samt yrkesgrupper för att se om resultaten hade varit liknande våra och om 

andra insikter hade belysts.  
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