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Titel  

The ideal worker of the contemporary labour market – On personal qualities within the service sector 
 
Den samtida arbetsmarknadens idealarbetare – Om personliga egenskaper inom servicesektorn 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Denna uppsats handlar om vad som menas vara önskvärda egenskaper hos arbetande inom den samtida 
servicesektorn. Genom diskursanalys av platsannonser, arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar och företags 
självbeskrivningar ser vi hur bilden av den samtida idealarbetaren diskursivt skapas i texterna. Resultatet av analysen 
kontrasteras med utvalda teoretiska nyckelbegrepp om den samtida kapitalismens egenskaper för att ge en bredare 
bild av de förhållanden som servicearbetaren är verksam under. Studien behandlar bland annat frågor om vem som 
har makt att definiera huruvida en arbetssökande besitter de eftertraktade personliga egenskaperna eller inte, hur 
relationen mellan faktiska yrkeskunskaper och svårdefinierade personliga egenskaper kommer till uttryck i de 
analyserade texterna och hur föreställningar om ålder på ett diskriminerande vis kopplas till personliga egenskaper. 
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Inledning och bakgrund 
För att ge läsaren en bild av den bakgrund som studien är tänkt att läsas utifrån inleds den med 
en skildring av några av de huvudsakliga föreställningarna om samtiden, ekonomin och 
arbetsmarkanden som arbetet vilar på.  
   Många böcker har skrivits om, och försökt beskriva, det typiska med vår samtid. Benämningen 
på den tid vi lever i är skiftande. Innebörden av den, och vad som karaktäriserar vår epok likaså. 
Detta arbete ska rikta in sig på vår tids arbetsmarknad, och då främst servicesektorn inom 
arbetsmarknaden. Det finns mycket skrivet om hur det ”gamla” industrisamhället har övergått till 
ett ”nytt” tjänstesamhälle. Benämningen av detta tjänstesamhälle vi lever i, eller är på väg mot kan 
vara flera. Ibland kallas det högmodernitet, ibland postmodernitet, risksamhälle, nätverkssamhälle 
eller något annat. Namnen på vår tid är lika varierande som anspråken på att identifiera de 
specifika dragen i vår samtid. Intresset för detta arbete ligger inte i att precisera vilken benämning 
som är mest träffande eller vilka som kan vara irrelevanta. Vad som är intressant är faktumet att 
det forskas och skrivs mycket om vår tid och vad som särskiljer den från tidigare epoker. 
   Att vi skulle leva i en postindustriell era är inget okritiserat faktum som det råder konsensus 
kring. Snarare är det en högst omdebatterat fråga. Somliga hävdar exempelvis att en stor del av 
den minskning av arbeten som skett inom industrisektorn beror på en omdefiniering av 
begreppen snarare än en faktisk förändring av arbetsmarknadens struktur och karaktär.1 Ur ett 
globalt perspektiv blir det än svårare att hävda att den industriella eran nått sitt slut. Fordism och 
Taylorism är högst levande produktions- och organisationsformer i perifera delar av den globala 
ekonomin.2 
    Är det över huvud taget meningsfullt att prata om ett nytt stadium i den ekonomiska 
utvecklingen? Denna studie grundar sig på tanken att de stora förändringar som skett de senaste 
decennierna och fortfarande sker är såpass omvälvande för ekonomin, samhället och kulturen att 
det blir både möjligt och nödvändigt att prata om en ny fas i den kapitalistiska utvecklingen. När 
denna era börjat, vad som orsakat skiftet och vad som utmärker vår nya tid är frågor som 
sysselsätter många teoretiker inom skilda discipliner. Företeelser som kapitalets allt mer globala 
karaktär, nationalstaters minskade makt och betydelse, tekniska landvinningar, avregleringar av 
ekonomiska marknader, sovjetimperiets fall, ett globalt terrorhot är alla beståndsdelar i den 
förändringsprocess som världen genomgått de senaste decennierna. Nu tänker jag inte gå djupare 
in på de enskilda förändringarna utan nöjer mig med att konstatera att var och en av dem har haft 
betydelse för hur världen idag ser ut, och att det kan vara träffande att prata om en ny 
ekonomi/kapitalism. I denna studie används även benämningen samtiden då det är mer neutralt än 

                                                 
1 För en översikt om debatten rörande tjänstesamhälle/industrisamhälle se exempelvis: Mulinari, Paula, Maktens 
fantasier och servicearbetets karaktär – arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö, Linköping studies in arts and 
science, No 414, Linköpings universitet, institutionen för tema, Linköping (2007) s. 37-43  
2 Schierup, Carl-Ulrik, Nätverkssamhällets ”blodiga outsourcing” – Migration och postfordistisk omvandling i (red) Lindberg, 
Ingemar & Mattson, Katarina, Rasismer i Europa – arbetsmarknadens flexibla förtryck, Agora, Stockholm (2004) s. 65f 
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exempelvis postmodernitet som för med sig en mängd färdiga föreställningar om samhällets 
beskaffenhet.  
   I sammanhanget bör det poängteras att denna nya era i ekonomin inte ska förstås som ett 
fullständigt brott med tidigare epoker, där dessa inte har något inflytande på vår tid. Snarare är 
det så, som Zygmunt Bauman påpekar, att tydliga gränser mellan epoker endast är sociala 
konstruktioner av vår outtröttliga vilja att skapa ordning och åtskillnad.3   
   Utifrån dessa omständigheter tar jag utgångspunkt i Richard Sennetts resonemang om den nya 
kapitalismens kultur. Han menar att de flesta människor i västvärlden inte arbetar, eller lever i den 
nya kapitalismen. Snarare är det en liten skärva av ekonomin som utgörs av spjutspetsföretag 
inom högteknologi, global finans och nya serviceföretag med mer än tre tusen anställda. Dessa 
företag har dock en stor betydelse för vår tids kultur genom att de bidrar med nya sätt att tänka 
om, och beskriva bland annat personlig skicklighet och förmåga som smittar av sig på andra 
sektorer av arbetsmarknaden och som samhället i stort tar intryck av.4  
   Att belysa servicesektorn som en del av den nya ekonomin blir intressant då mycket av dess 
arbeten riskerar att hamna i skuggan av glamorösa föreställningar om en högteknologisk, global, 
och kreativ arbetsmarknad samtidigt som åtskilliga medborgare jobbar i en föga glamorös tillvaro.       
En forskare vid namn Richard Florida har studerat just den kreativa sfären av dagens 
arbetsmarknad. Han går så långt att han benämner dessa nyskapande yrkesgrupper, som främst 
återfinns inom vetenskap, ingenjörskonst, arkitektur och design, utbildning, konst musik och 
underhållning, som en ny social klass.5  Arbeten inom dessa branscher beskrivs gärna som vår 
framtid. Påståenden om att vi måste anpassa oss till ett kunskapssamhälle för att ha en chans att 
hävda oss i den allt hårdare globala konkurrensen är inte ovanliga. Vi kan se en ökad polarisering 
på arbetsmarknaden då dessa högkvalificerade arbeten glorifieras och förknippas med framgång 
medan många yrken inom delar av tjänste- och servicesektorn näst intill osynliggörs.6  
   Detta sker samtidigt som det finns en levande debatt om exempelvis hushållsnära tjänster och 
dess legitimitet. Från människor på den politiska vänsterkanten oroar man sig för att en allt större 
privat tjänstesektor ska bidra till att skapa ett låglöneskikt med allt skarpare klasskillnader som 
följd.7  
   I sammanhanget är det viktigt att påpeka att många politiska aktörer på högerkanten anser att 
en sådan sektor besitter en enorm slumrande potential där det, med rätt förutsättningar, kan 
skapas ofantliga mängder nya arbetstillfällen. Att skapa goda förutsättningar för företag inom 

                                                 
3 Bauman, Zygmunt, Modernity and ambivalence, Polity press, Cambridge, (1998) s. 270 
4 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 16 
5 Florida, Richard, Den kreativa klassens framväxt, Daidalos, Göteborg, (2001) s. 35 
6 Mulinari, Paula, Maktens fantasier och servicearbetets karaktär – arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö, 
Linköping studies in arts and science, No 414, Linköpings universitet, institutionen för tema, Linköping (2007) s. 13 
7 http://www.vansterpartiet.se/content/view/31/277/ Besökt 08-03-04 

http://www.vansterpartiet.se/content/view/31/277/
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dessa branscher, exempelvis genom skatteavdrag för hushållsnära tjänster, anses motarbeta den 
omfattande svarta/gråa ekonomin som frodas inom dessa verksamheter.8  
   Några av de utmärkande dragen inom den nya ekonomin är, enligt Sennett, kortsiktighet, 
flexibilitet och platta organisationer. Kortsiktighet har i denna mening flera innebörder; 
anställningar i sig blir mindre varaktiga, företag och aktieplacerare är inställda på kortsiktiga 
vinster, kunskapers och kompetensers relevans blir allt mer kortlivade och måste uppdateras eller 
bytas ut i ett högt tempo. Flexibilitet har också fler betydelser i ett arbets(marknads)perspektiv. 
Företag organiseras mer som löst sammansatta nätverk än stabila, byråkratiska institutioner. Detta 
bidrar till att de enklare kan genomgå snabba förändringar i struktur, produktion och 
arbetsstyrka.9 Man kan också skilja på flexibiliteten i organisationers kärna och flexibiliteten i 
periferin. I kärnan innebär flexibilitet för arbetstagarna ofta mer av självbestämmande över 
exempelvis arbetstider. Detta kan kallas för funktionell flexibilitet. I periferin är det snarare frågan 
om utbytbarhet. Att arbetskraften enkelt kan anpassas efter snabbt skiftande behov från 
företagets sida. Detta kan kallas för numerär flexibilitet.10 Plattare organisationer kan i korthet 
sägas innebära att färre chefer ansvarar för en större grupp arbetare.11  
   Den röda tråden genom denna inledning är tänkt att följa mitt intresseområde från en 
makronivå som berör arbetsmarknaden i vår samtid via avsmalningen till den sektor av 
arbetsmarknaden som ska bli föremål för analys. Till sist vill jag sänka mig ner på individnivå och 
fråga mig vilka personliga egenskaper som är högt värderade från arbetsgivares sida inom nämnda 
sektorer av svensk arbetsmarknad. Att skifta mellan olika perspektiv, eller nivåer, på detta vis 
under analysens gång hoppas jag ska kunna bidra till ett intressant arbete. 

Disposition 
Först preciseras kortfattat studiens syfte och frågeställningar. Sedan redovisas studiens olika 
avgränsningar  
   Därefter framförs de metodologiska och teoretiska ställningstaganden som metodvalet medför.  
I metod- och teorikapitlet presenteras även för studien centrala begrepp och teoretiska ramverk 
där makroperspektivet ytterligare utvecklas i syfte att ge en klarare bild av den sociala praktik 
inom vilken studien är placerad. Här ges även en orientering i det empiriska materialet och en 
beskrivning av hur processen med materialinsamling gått till. Teori- och metodavsnittet avslutas 
med några forskningsetiska funderingar.   
   Efter inledningskapitlet följer analysdelen som utgör själva stommen i arbetet. Kapitlet inleds 
med en diskussion kring de maktrelationer som är relevanta för studien. Därefter presenteras 
                                                 
8 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Sk527&rm=2005/06&bet=Sk527 
Besökt 08-03-04 
9 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) s. 69ff 
10 Atkinson, J. 1987, Flexibility or fragmentation? The United Kingdom in the eighties,I Labour and the societies, vol. 12, No 1, 
87-105 
11 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) s. 70 
 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Sk527&rm=2005/06&bet=Sk527
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resultat från analysen av det empiriska materialet sammanflätat med en diskussion förd utifrån de 
teoretiska premisser som utgör den tänkta sociala praktiken. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring hur platsannonser hade kunnat vara annorlunda utformade om förhållandena på 
arbetsmarknaden inte såg ut som de gör idag. 
   Studien avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Här återfinns även förslag 
på framtida fördjupningar inom området. Slutligen beskrivs några av de problem som upplevts 
under arbetet med studien.   

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera eftersträvansvärda egenskaper hos arbetssökande och 
arbetande inom den samtida servicesektorn samt hur relationer mellan arbetsköpare, arbetstagare, 
arbetsförmedling och konsumenter kommer till uttryck i de analyserade texterna. Analysen av det 
empiriska materialet sker i samklang med en teoretisk diskussion där utvalda centrala begrepp ur 
teorier om den nya ekonomin kontrasteras med resultat av analysen, vilket bidrar till att utveckla 
teori kring servicearbete i den nya ekonomin. 
   Framförallt är det platsannonser och arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar som i studien 
representerar föreställningar om önskvärda egenskaper hos servicearbetare. 
   Texterna som behandlar de önskvärda personliga egenskaperna ska förstås både som skapande 
av diskursen om den nya ekonomins idealarbetare och som delvis skapade av den sociala 
praktiken. Med den sociala praktiken menas de delvis ickediskursiva aspekterna av den nya 
ekonomin som utövar inflytande på människors identiteter och sociala relationer.     

Frågeställningar 
För att uppfylla syftet med studien är det av vikt att presentera ett antal relevanta frågeställningar.  

• Vilka personliga egenskaper kan ses som attraktiva inom det valda fältet? 
• Vilka språkliga strategier används för att upprätthålla de rådande maktrelationerna inom 

diskursen? 
• (Hur) kan dessa önskvärda karaktärsdrag kopplas till, eller bättre förstås, genom teorier 

om den nya ekonomin?  
• (Hur) konstruerar den nya ekonomins specifika egenskaper föreställningar om idealtyper 

som är eftertraktade på arbetsmarknaden?  

Avgränsningar  
Rumsligt och tidsmässigt placeras analysen i en samtida svensk kontext och empirin som 
undersöks består av aktuella texter utformade för den svenska arbetsmarknaden, närmare bestämt 
en avgränsad del av den svenska arbetsmarknaden. Den service- eller tjänstesektor som jag syftar 
på utgörs främst av lågstatusyrken, eller yrken med inte alltför höga formella kompetenskrav.  
   Någon form av avgränsning och precisering av begreppet ”servicesektor”, som i studien 
används synonymt med ”tjänstesektor”, är också nödvändigt. Det existerar ingen skarp gräns 
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mellan tjänster och till exempel tillverkningsindustri. Uppdelningen mellan sektorer i ekonomin är 
oftast inte särskilt precis.12 I denna studie finns inte heller någon exakt avgränsning mellan de 
olika sektorerna. Detta ser jag inte som ett problem då studien inte gör anspråk på att noggrant 
precisera gränserna för ekonomins och arbetsmarknadens olika kategorier. En grovskiss över 
olika tänkbara sektorer av dagens arbetsmarknad kan ändå vara av intresse för att placera 
servicesektorn i förhållande till andra vedertagna fält av arbetsmarknaden.    
   Lars Magnusson väljer att dela upp den nya arbetsmarknaden i fyra sektorer. 13 
 Den första består av de så kallade spjutspetsföretagen som opererar globalt inom 
kunskapsintensiva branscher och där arbetskraften har hög kompetens. Dessa antas ha en stark 
ställning inom den nya ekonomin.  
   Den andra sektorn består främst av tjänste- och varuproducerande företag. Att skilja tjänste- 
och varuproduktion åt blir allt mer svårt och mindre nödvändigt då dessa sektorer ofta går in i 
varandra på ett svårdefinierat vis. I denna sektor återfinns många av de traditionella 
industriföretagen. Dessa kommer att drabbas negativt av en allt hårdare global konkurrens inom 
deras områden.  
   Den tredje sektorn består av tjänster och service som organiseras offentligt. Den offentliga 
sektorn har lite andra spelregler än de övriga. Den är av naturliga skäl mer beroende av politiska 
faktorer än övriga aktörer. 
    Den fjärde sektorn, som ska utgöra huvudfokus för min studie, består av en enklare 
servicesektor. Här ingår lågt kvalificerade hantverkssysslor, städtjänster, hårvård och dylika 
arbeten. Dessa verksamheter är beroende av att priset på tjänsterna är lågt då marknaden för dem 
försvinner över en viss kostnadsnivå. Utmärkande för denna del av arbetsmarknaden är att 
arbetstagarna är relativt lätta att byta ut, dåliga löner och arbetsvillkor samt kortvariga 
anställningskontrakt.  
   För att vidareutveckla vad som utmärker ett tjänsteföretag kan ytterligare precisering av 
begreppet vara på plats. Tjänster är, till skillnad från tillverkningsindustrins produkter, i grunden 
immateriella. Det som säljs kan (oftast) sägas vara handlingar och interaktioner. Därav är de 
typiskt sociala företeelser vilket ofta medför vissa andra specifika förutsättningar för dem som är 
verksamma inom området, än för dem som arbetar inom exempelvis tillverkningsindustrin.14 För 
att ge ett tydligt exempel på vilka andra förutsättningar den sociala aspekten som är rådande inom 
servicesektorn, men inte tillverkningsindustrin, ger kan vi tänka på bilbranschen. Om du ska köpa 
en bil är du förmodligen föga intresserad av om den som skruvade ihop din bil var på glatt 
humör eller inte. Du är antagligen mer intresserad av hur du blir bemött av den som vill sälja 
bilen till dig. Om försäljaren har en dålig dag och upplevs som otrevlig är det troligt att du väljer 
att köpa bilen av någon annan.  

                                                 
12 Normann, Richard, Service management, ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Liber ekonomi, Malmö (1997) s. 16 
13. Magnusson, Lars, Den tredje industriella revolutionen, Prisma/arbetslivsinstitutet, (2000) s. 83ff 
14 Normann, Richard, Service management, ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Liber ekonomi, Malmö (1997) s. 30 
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   För att avgränsa området ytterligare kommer servicesektorn endast bestå utav den privata 
servicesektorn. Detta anser jag vara av vikt då privata företag ofta är mer dynamiska och 
förändringsbenägna än den offentliga sektorn som lätt förknippas med en rigorös byråkratisk 
struktur, vilken i sin tur gör den trögare i förändringar. Offentlig sektor skiljer sig också från det 
privata näringslivet genom att den inte opererar under likartade förhållanden på den kapitalistiska 
marknaden även om offentlig sektor självfallet är influerad av det ekonomiska systemet.       
Mycket av den nödvändiga samhällsservicen i Sverige produceras i den offentliga sektorn15 vilket 
inte är fallet i exempelvis USA där mycket av studiens teoretiska resonemang är hämtade ifrån. 
Detta har jag haft i beaktande under arbetets gång och uppmanar även läsaren att ha detta faktum 
i åtanke.   

Teori och metod 
I teori- och metodavsnittet presenteras studiens metodologiska och teoretiska utgångspunkter 
och förutsättningar. Kapitlet är uppdelat i två delar där den första ger en beskrivning av hur 
diskursanalys har används som teori, därefter presenteras hur diskursanalysen metodologiskt har 
nyttjats i arbetet med studien.  
   Den andra hälften av teori- och metodavsnittet berör den teoretiska förståelse som tidigare 
forskning, från andra discipliner, om ämnet har bidragit med. Denna tidigare forskning utgör ett 
teoretiskt ramverk inom vilka de diskursiva aspekterna av studien ska placeras och förstås.  

Teori – Diskursanalys 

Ett av denna studies stora dilemman, och således en av dess svagare punkter, har varit hur den 
nya ekonomin ska kunna förstås och tolkas både som en socialt konstruerad diskurs och en 
fristående reell institution vilken utövar inflytande på samhället i stort. Med hjälp av 
resonemangen som följer hoppas jag på ett godtagbart vis kunna redogöra för denna tvetydighet. 
   Inom den kritiska diskursanalysen, från vilken jag hämtat mest inspiration, ses diskursiva 
praktiker som viktiga sociala skeenden vilka bidrar till att konstituera den sociala världen, 
inklusive sociala identiteter och sociala relationer. Olika diskurser kan sägas forma och omforma 
sociala strukturer samtidigt som de är en spegel av andra sociala och samhälleliga förhållanden. 
Diskursen skall alltså inte uppfattas som den enda kraft som skapar sociala förhållanden och 
strukturer utan står i ett dialektiskt förhållande till andra samhälleliga dimensioner. Utmärkande 
för den kritiska diskursanalysen är med andra ord att diskurs ska ses som både konstituerande 
och konstituerad. I en kritisk diskursanalys tas hänsyn till att diskursen påverkas av 
samhällskrafter som inte bara har en diskursiv karaktär. I denna studie ska den nya ekonomin 
förstås som en delvis ickediskursiv social struktur som har inverkan på diskursen. Förhållandet 
mellan arbetare, arbetsköpare och kund är delvis diskursivt konstituerat, men samtidigt är 
ekonomin och arbetsmarknaden en verklig institution med konkreta praktiker, existerande 

                                                 
15Normann, Richard, Service management, ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Liber ekonomi, Malmö (1997) s. 29 
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relationer och identiteter. Ursprungligen är dessa praktiker, relationer och identiteter diskursivt 
konstruerade men har efter hand skapat institutioner och praktiker av ickediskursiv karaktär.16                        
Det är en svår balansgång att inte tolka diskursens betydelse alltför deterministiskt så den endast 
blir en reflektion av en djupare social verklighet. En alltför idealistisk tolkning av diskurs medför, 
enligt Fairclough, också problem då en sådan ofta tenderar att reducera sociala verkligheter 
(såsom det ekonomiska systemet) till något som endast existerar i människors huvuden. Därför är 
det av yttersta vikt att betrakta relationen mellan diskurs och sociala strukturer som ett dialektiskt 
förhållande där diskursen formas av sociala strukturer samtidigt som den ger form och innehåll åt 
de sociala strukturerna.17 
   Att låta forskning från andra discipliner än den diskursanalytiska utgöra ramverk, eller stå som 
bakgrund, för själva analysen av diskurser är ett grepp som nyttjas inom Faircloughs skola av den 
kritiska diskursanalysen. Fairclough använder sig av termen sociala praktiker för att beskriva 
större sociala och kulturella strukturer inom vilka diskursiva praktiker befinner sig.18 Då jag 
använder mig av sociologiska teorier som kontextualiserande bakgrund (social praktik) för min 
analys är detta perspektiv användbart.  
   Empiriska analyser är alltså tänkta att fogas samman till en diskussion med existerande teorier 
inom ämnesområdet. Min förhoppning är att de teoretiska tankegångarna som presenteras ska 
skapa ett sammanhang åt analysen och göra den mer begriplig och stringent.19 Genom detta 
tillvägagångssätt blir empiri och teori tätt sammanlänkade och konverserar med varandra löpande 
genom arbetet, vilket förhoppningsvis bidrar till en levande och intressant analys. Vidare teoretisk 
orientering rörande samtiden, den nya ekonomin och dess betydelse för det sociala livet sker 
under rubriken Teoretiskt ramverk.   
   Ett annat viktigt användningsområde för den kritiska diskursanalysen är att synliggöra de 
diskurser som upprätthåller ojämlika maktförhållanden i samhället. I och med detta blir inte 
denna riktning politisk neutral utan ställer sig på de undertryckta samhällsgruppernas sida. 
Resultaten från kritisk diskursanalytisk forskning ska med fördel kunna användas i arbetet med 
social och samhällelig förändring. 20  Då jag inte uppfattar mig själv som helt objektiv, eller 
neutral inför studiens fokus anser jag detta perspektiv vara högst träffande.  

                                                

Metod - diskursanalys   
Metoden som används för analys av det empiriska materialet är diskursanalys. Detta val medför 
ett par grundläggande utgångspunkter för arbetet. För det första bör diskursanalys betraktas som 

 
16 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
66ff 
17 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 64f 
18 Ibid, s. 237 
19 Närvänen, Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text, Studentlitteratur, Lund, (1999) s. 48 
20 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
70 
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en paketlösning där analysmetoden inte går att använda helt lösryckt från de filosofiska 
grundpremisser valet medför. Dessa filosofiska grundförutsättningar utgår från förståelsen att  
”sättet att tala” om olika företeelser i vår värld inte är objektiva utsagor om hur världen faktiskt 
ter sig. Snarare konstrueras vår förståelse av oss själva, våra relationer och vår identitet av sättet vi 
beskriver vår värld. Diskursanalys som metod grundar sig alltså på en socialkonstruktivistisk 
teoretisk grund.21 Språket blir således till (med)skapare av ”verkligheten”.22 Utifrån denna 
förståelse blir det intressant att se hur idealarbetaren språkligt skapas genom eftertraktade 
egenskaper och beskrivningar inom det valda empiriska fältet.  
   Diskursanalys är ingen enhetlig metod och teori som endast kan tillämpas och tolkas på ett 
allmänt och vedertaget vis. Av de olika riktningar som finns har jag funnit mest inspiration i 
Faircloughs kritiska diskursanalys.23 Jag bekänner mig inte fullt ut till någon speciell riktning inom 
det diskursanalytiska spektrumet utan nöjer mig med att konstatera att min analysmetod är starkt 
influerad av Faircloughs kritiska diskursanalys. Av denna anledning blir det nödvändigt med en 
mycket komprimerad genomgång av vissa centrala och typiska analysverktyg inom denna 
riktning. Dessa presenteras kort under nästkommande rubriker.     

Modalitet 
Modalitet kan sägas vara ett mått på graden av instämmande producenten av en text har i ett visst 
påstående. Exempelvis kan påståendet för denna tjänst krävs flexibilitet anses ha hög grad av affinitet. 
Då inget subjekt uttalas kallas detta för objektiv modalitet, vilket ofta indikerar någon form av 
maktutövande. Samma påstående uttryckt med subjektiv modalitet och en lägre grad av 
instämmande skulle kunna uttryckas som att vi tror att du för denna tjänst bör vara flexibel. Modalitet 
spelar en central roll inom diskursanalysen då den kan ge indikatorer på hur öppen för 
förhandling eller förändring ett påstående är.24 

Transitivitet 
Transitivitet anger hur processer och händelser förbinds mellan subjekt och objekt. När man 
analyserar transitivitet är man intresserad av vilka ideologiska konsekvenser olika typer av 
framställningar kan få. För att exemplifiera tänker vi oss påståendet stressnivån på arbetet är tidvis 
hög. Påståendet saknar agent och uppfattas därför som något som ”bara är”. Uttryckt på detta sätt 
fråntas agenten ansvaret och tonvikten läggs på effekterna av händelserna eller processerna som 
lett fram till den höga stressnivån. Ett annat sätt uttrycka påståendet på skulle kunna vara; Då vi är 
underbemannade och företagets VD visar bristfälligt intresse för organisation är stressnivån på arbetet tidvis hög. 

                                                 
21 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
10ff 
22 Ibid, s. 7  
23 För en överblick av Fairclough och kritisk diskursanalys se: Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, 
Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 66-96  
24 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 158ff 
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Här ser vi en tydlig agent som kan ställas till svars för de processer som lett till den stressiga 
situationen.25  

Empiriskt material  
Då empirins primära uppgift blir att stå som förespråkare för vilka personliga egenskaper som 
eftertraktas inom det berörda området finner jag platsannonser från relevanta företag och för 
frågan intressanta företags beskrivningar av sig själva som högst lämplig empiri att analysera. 
Utvalda delar av arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar26 utgör också en del av det empiriska 
materialet. Själva processen att välja ut empiri har varit selektiv.  
   För att bilda en bredare förståelse av det empiriska fältet har en ansenlig mängd platsannonser, 
företagspresentationer och yrkesbeskrivningar studerats. Denna process skapar en överblick av 
och förståelse för diskursen som ska analyseras. Fairclough benämner denna breda 
empirinsamling som en construction of a corpus of discourse samples.27 Inom denna corpus har sedan 
trettio platsannonser, fyra företagsbeskrivningar och sex yrkesbeskrivningar som bedömts 
intressanta för studien valts ut för mer djupgående analys. I studien redovisas inte det empiriska 
materialet i sin helhet utan det är noggrant utvalda axplock av empirin som blir synliga i analysen. 
De fakta att kritisk diskursanalys är utarbetad för detaljerad analys av en mindre mängd empiri28 
och att denna studie lägger stor vikt vid de teoretiska resonemangen gör att relativt små mängder 
analyserat material lämpar sig väl. 

Tidigare forskning, teoretiskt ramverk och centrala begrepp 
Tidigare forskning om vår samtids arbetsmarknad och särdragen i den aktuella fasen av 
kapitalismens utveckling finns det ett rikligt utbud av. En stor del av denna forskning utgörs av 
ekonomiska studier, organisationsteori och managementforskning vars syfte är att effektivisera 
och omorganisera företag för att öka dess lönsamhet. Forskning som kritiskt analyserar 
förhållanden på arbetsmarknaden och i ekonomin utan något intresse av företagsvinster törs jag 
påstå är ovanligare. Det betyder inte att sådan forskning inte finns, eller endast finns i väldigt liten 
mängd. Det forskas mycket kring ämnet även från ett kritiskt perspektiv. Däremot har jag haft 
svårt att finna relevanta studier som, på djupet, berör just önskvärda eller eftertraktade personliga 
egenskaper hos arbetare inom service- och tjänsteyrken.  
   Nedan presenteras kortfattat de teorier som huvudsakligen använts som social praktik och 
teoretisk bakgrund för själva studien. Först förs en kort sammanfattande diskussion om några 
huvuddrag i vår tids ekonomi, främst utifrån Richard Sennetts resonemang inom fältet. Därefter 
                                                 
25 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
87 
26http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.
se/yrken/  Besökt 08-04-17 
27 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 226f 
28 Ibid, s. 230 
 

http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.se/yrken/
http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.se/yrken/
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ges en bild av framförallt Zygmunt Baumans teorier om några utmärkande drag för vår tid. Detta 
är av vikt för att läsaren lättare ska kunna kontextualisera analysen och förhoppningsvis också få 
en djupare förståelse av arbetet. Sedan förklaras och preciseras för studien centrala begrepp 
hämtade från olika teorier.  

Den nya ekonomin och det samtida samhället 
Eftersom studien är tänkt att förstås i ett svenskt sammanhang börjar vi med en snabb och ytlig 
inblick i några av de grundläggande förändringar som skett inom samhället och ekonomin de 
senaste decennierna ur ett svenskt perspektiv, och vad som kan sägas särskilja Sverige från andra 
delar av västvärlden inom dessa frågor. 
   Sverige skiljer sig från stora delar av övriga västvärlden genom att vi här har en större och mer 
utbredd offentlig sektor än i exempelvis USA och Storbritannien. Den största ökning inom 
tjänstesektorn har i Sverige skett i form av så kallade sociala tjänster. Dit hör bland annat sjukvård 
och utbildning vilket är verksamheter som, än så länge, till största del utförs i offentlig regi. 
Sysselsättning inom den privata tjänstesektorn är också ökande men det sker och har skett i ett 
långsammare tempo. Den traditionella industrin har fortfarande stor ekonomisk betydelse för 
Sverige, men i fråga om antal förvärvsarbetande har den passerat sin topp.29  
   Då denna studie inte är av renodlad ekonomisk art, utan mer är inriktad på de sociala följderna 
av det ekonomiska systemets funktionssätt, läggs inte särskilt mycket fokus på de rent 
ekonomiska frågorna. Min förståelse av den samtida ekonomin och dess betydelse för det sociala 
livet grundar sig till stor del på Richard Sennets teorier av densamma30. Resonemang är även 
hämtade från andra teoretiker inom samma område, men själva grunden utgår ifrån Sennett. För 
att skapa ytterligare teoretisk bredd kring vår samtids specifika egenheter har mycket inspiration 
hämtats från delar av Zygmunt Baumans studier av, och tankar kring samtiden. Båda dessa herrar 
målar upp en bild av samhället som flyktigt och kortsiktigt. Sennett beskriver en orolig ekonomi 
som suktar efter snabba vinster, snarare än långsiktiga investeringar. Företag som är dynamiska 
och förändringsbenägna prisas, medan stabila, långsiktiga och byråkratiska organisationer ofta 
anklagas för att vara bakåtsträvande och rigida.31  
   För denna studie blir det högst intressant när Sennett lyfter in karaktärsbegreppet i analysen. 
Med karaktär åsyftas en långsiktig aspekt av personligheten. Hit hör tillexempel förmågan att 
arbeta för ett långsiktigt mål eller viljan att engagera sig i långsiktiga mänskliga förhållanden. 
Följaktligen uppstår det ett dilemma för den långsiktiga karaktären när människor verkar i ett 
samhälle som är inriktad på det omedelbara nuet, i en ekonomi som föredrar kortsiktiga värden 

                                                 
29 Ahrne Göran, Franzén Mats, Roman Christine, Det sociala landskapet, En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-
talet till början av 2000-talet, Bokförlaget Korpen, Göteborg, (2003) s. 223f 
30 Teoretiska tankar är främst hämtade från Sennetts två böcker Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, 
Stockholm, (2007) och När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) 
31 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 35ff 
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och när många av oss spenderar stora delar av vår tid i organisationer som ständigt splittras och 
omorganiseras.32 
   Bauman lyfter fram den starka individualisering som råder i vår tids västerländska samhällen. 
Allt som händer och sker i en människas liv har hon bara sig själv att tacka för. Eller för den 
delen skylla sig själv för, om det som sker inte är av angenäm natur. Ett utmärkande drag för vår 
tid är att kopplingen mellan individers livsberättelser och samhällets sätt att fungera tycks vara 
som bortblåst. När de samhällsstrukturer som sätter spelreglerna för den individuella livsbanan 
tycks vara osynliga för många av oss blir det svårt att se nyttan i kollektivt handlande. På detta vis 
blir samhällets funktioner något som är svårt att kritisera eller ifrågasätta och betraktas ofta som 
”döda fakta” i förhållande till individens livsberättelse.33  
   Kortsiktighet, flyktighet och en stark individualisering är några av de teoretiska grunddrag som 
ska hjälpa läsaren att förstå i vilket sammanhang studien tagit form. Det teoretiska resonemanget 
kommer fortlöpande att utvecklas under analysens gång. 

Personliga egenskaper 
Begreppen ”personliga egenskaper” och ”karaktär” är centrala för denna studie. I analysen av det 
empiriska materialet har jag letat efter stycken där just sådant som personliga egenskaper och 
karaktärsdrag har skymtats. Det kan röra sig om hur ett företags kultur beskrivs i adjektiv. Eller 
hur en arbetssökandes personlighet helst bör vara beskaffad för en viss tjänst, eller 
arbetsförmedlingens beskrivningar av olika yrkens specifika karaktärsdrag. I empirin används 
sådana beskrivningar tämligen oproblematiskt. Jag föreställer mig att innebörden av de olika 
beskrivningarna ofta tas för givet både av dem som konsumerar texterna såväl som av de som 
producerat dem. Jag anser det däremot vara av största vikt att problematisera de förgivet tagna 
föreställningarna om vad personliga egenskaper och liknande företeelser kan tänkas innebära.  
   Då studien vilar på en socialkonstruktivistisk grund blir utgångspunkten att personliga 
egenskaper och karaktärsdrag hos människor inte är något av naturen givet eller något 
oföränderligt vi fått med oss från födseln. Frågan ”vem är jag egentligen”? som för vissa skulle 
kunna ge svar på en människas karaktärsdrag tappar således i betydelse. Desto intressantare i 
sammanhanget är vad egentligen i den ställda frågan innebär.34 Thomas Hylland Eriksen menar att 
det som kan kallas naturligt, eller egentligt i det här fallet, är människans benägenhet att spontant 
identifiera sig med och lära sig av andra i ens omgivning.35 Vad som lärs in, eller vilka 
identifikationer man gör beror i sin tur på i vilket sammanhang, i vilken kultur, eller kontext detta 
sker. En utgångspunkt för studien blir således att vi skapar oss själva socialt genom vår omgivning 
oavsett kulturellt eller historiskt sammanhang. Hur vi skapar vår personlighet i samspel med 
omgivningen blir däremot bundet till den specifika kontext vi befinner oss i.  

                                                 
32 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) s. 18f 
33 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, (2002) s. 18 
34 Hylland, Eriksen, Thomas, Rötter och fötter, identitet i en föränderlig tid, Nya Doxa, Nora (2004) s.10 
35 Ibid s. 39 
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Makt 
Då maktbegreppet innehar en viktig position i denna studie är det viktigt med en redogörelse för 
vad som i detta sammanhang menas med makt. Studien utgår från en relativt enkel förståelse av 
maktbegreppet. För det första ska makten förstås relationellt, som något som påverkar relationen 
mellan två eller fler parter. Maktförhållandet mellan parter är inte sällan underförstått, subtilt och 
taget för givet. Makt utövas alltså inte alltid direkt och konkret. För att en maktrelation ska uppstå 
krävs ett beroende i någon mening. Som regel är det den som är mest beroende som har minst 
makt och vice versa. I maktförhållandena som är mest relevanta för denna studie utgås det från 
att arbetsgivaren oftast är mindre beroende av en specifik anställd än den anställde är beroende av 
sitt jobb, alltså arbetsgivaren. På så vis får arbetsgivaren ett maktövertag i relationen.36  

Socialt kapital, lojalitet och tillit 
Institutionell lojalitet och informell tillit är två olika sociala underskott som är vanliga på många 
arbetsplatser idag. Dessa sociala underskott skall förstås i relation till begreppet socialt kapital. 
Enligt Sennetts tolkning kan socialt kapital i sammanhanget ses som ett mått på hur människor 
bedömer sitt engagemang i olika situationer. Upplever en arbetare mycket engagemang i de 
sociala relationerna på arbetsplatsen har han högt social kapital och vice versa. Ett bra mått på 
nivån av socialt kapital är lojaliteten gentemot institutionen i fråga. Om den anställde upplever att 
han eller hon får klara svåra situationer på egen hand, eller att graden av deltagande i arbetets 
utformande upplevs vara låg kommer således den institutionella lojaliteten sjunka. Ömsesidiga 
och långvariga relationer mellan anställda och mellan anställda och företaget är förutsättningar för 
att den institutionella lojaliteten skall tillåtas bli stark.37  
   När vi pratar om tillit ska vi skilja på två olika sorter, nämligen formell och informell tillit. Den 
första varianten handlar om att man tror sig kunna lita på en motpart som man ingår ett avtal 
med. Informell tillit är lite mer komplex och visar sig ofta när en grupp befinner sig under press 
av något slag. Här handlar det om att man vet vem man kan lita på, och inte lita på i den pressade 
situationen. Låg informell tillit är vanligt på arbetsplatser som på grund av ständiga fluktuationer i 
efterfrågan anser sig tvungna att ständigt variera arbetsstyrkan efter behovet för tillfället.       
Informell tillit uppkommer när man på djupet känner varandra och vet hur personer i ens 
omgivning reagerar och agerar under olika omständigheter. Sådan form av tillit uppstår inte under 
en natt utan byggs gradvis upp under långsiktiga och beständiga förhållanden. Låg informell tillit 
inom en arbetsgrupp minskar det sociala kapitalet och därmed engagemanget hos de verksamma 
inom organisationen.38 

                                                 
36 Ahrne Göran, Franzén Mats, Roman Christine, Det sociala landskapet, En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-
talet till början av 2000-talet, Bokförlaget Korpen, Göteborg, (2003) s. 25f 
37 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 50f  
38 Ibid, s. 52ff 
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Hantverksskicklighet    
Ytterligare ett av Sennetts begrepp som återkommer i studien är hantverksskicklighet. Begreppet 
ska i sammanhanget inte förstås i den vardagliga betydelsen att någon är duktig på ett manuellt 
hantverk. Hantverket kan här vara både av manuell, intellektuell eller social natur. I korthet kan 
innebörden beskrivas som viljan att göra någonting bra för dess egen skull. En arbetare som har 
djupt kunnande inom sitt arbetsområde och utför det på ett för honom eller henne 
tillfredsställande vis kommer också att tillskriva arbetet i sig ett högre värde. Sennett tar upp ett 
exempel med dåligt betalda svarta städerskor som ofta behandlades illa av sin vita arbetsgivare. 
Dessa kvinnor kände vid arbetsdagens slut ändå en värdighet över att de städat ett hus bra. 
Skicklighet är någonting värt, det är både ett konkret och opersonligt mått: rent är rent.39 

Hegemoni 
Hegemoni är ett för studien relevant teoretiskt begrepp, då det inom det studerade fältet för 
tillfället råder en stark hegemoni. Hegemoni ska här förstås som ett brett samtycke kring hur en 
viss sfär av samhället för tillfället är organiserat. När en viss världsåskådning får en hegemonisk 
ställning i samhället uppfattas den som naturlig, eller som ”sunt förnuft” av flertalet och sätter på 
så vis gränser för vad som är möjligt att artikulera.40 Ett hegemoniskt tillstånd ska inte förstås 
som stelt och fast utan är ständigt under förhandling av olika aktörer. Det rådande samförståndet 
är med andra ord alltid en gradfråga. Hegemonibegreppet används flitigt inom den kritiska 
diskursanalysen och ger en möjlighet att analysera förhållandet mellan diskursiva och sociala 
praktiker. Detta sätt att tolka hegemoni ger utrymme för hegemonisk kamp kring en viss diskurs 
där dess betydelse både kan reproduceras och transformeras.41 

Etiska reflektioner 
En fråga som väckts under arbetes gång rör anonymisering. Är det oetiskt att namnge de företag 
som varit föremål för analys? Då alla texter som analyserats är tillgängliga för allmänheten via 
internet, utan registrering av något särskilt konto eller dylikt, har jag kommit fram till att det inte 
utgör något etiskt dilemma att namnge företag vid de tillfällen det har upplevts givande för 
sammanhanget. Man kan förvisso ifrågasätta om det någon gång är särskilt givande för 
sammanhanget. Ett tänkbart exempel då det skulle kunna vara givande är om läsaren vill bilda sig 
en egen uppfattning om ett företag som varit föremål för analys och på så sätt bedöma mina 
slutsatser utifrån sin egen horisont. Då det gäller analyserade platsannonser, vilka kommit från en 
stor mängd företag bortser jag dock från den eventuellt givande effekten av att alltid namnge 
dem.   

                                                 
39 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 77f 
40 Gustavsson, Klas, Socialismens liv efter döden, Atlas, Stockholm, (2004) s. 166f 
41 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
79f 
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    Att förhålla sig objektiv i frågor som kan vara starkt värdeladdade är ingen lätt uppgift. Jag ser 
inte heller det som något absolut nödvändigt. Det vore snarare naivt att påstå att man objektivt 
studerar en kultur, eller ett samhälle som man själv lever och verkar i utan någon som helst 
inverkan av personliga preferenser och åsikter. Därav tänker jag mig att det är bättre att inta en 
reflexiv hållning och så öppet som möjligt redogöra för tankegångar och ställningstaganden. På så 
vis blir det enklare för läsaren att utifrån sin egen position bedöma trovärdigheten i analysen. 

Analys 
Nedan följer resultaten av de analyser som gjorts. Först beskrivs lite om maktförhållandena 
mellan de tre, för analysen intressanta, subjektspositionerna arbetsgivare, arbetstagare och 
konsument. Denna maktanalys sker med fokus på vem som har makten att avgöra huruvida en 
arbetssökande besitter önskvärda personliga egenskaper, men även vem som har makten att 
definiera vilka personliga egenskaper som är viktiga för att över huvud taget komma i fråga för en 
viss tjänst. 
   Efter det följer en diskussion om de två begreppen institutionell lojalitet och informell tillit. Dessa 
begrepp används sedan i relation till analysen av platsannonser och yrkesbeskrivningar. Tanken 
om socialt kapital utgör en central punkt i förståelsen av begreppsparet.  
   Sedan rör vi oss mot den del av empirin som riktar in sig på företagens beskrivningar om sig 
själva, sin personal och sina kunder. Här står begreppet flexibilitet i fokus. 
Modalitet är ett användbart textanalytiskt verktyg som sedan introduceras i studien och två 
platsannonser analyseras med fokus på modalitet.  
   Ytterligare två platsannonser analyseras sedan med fokus på begreppen kunskap och förmåga 
och hur dessa begrepp kan tolkas inom ramarna för den nya ekonomin. 
   Sedan introduceras ytterligare ett textanalytiskt verktyg, transitivitet, som varit användbart vid 
analys av arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar. 
   Nästa stycke utgörs av en diskussion kring ålderns betydelse i den nya ekonomin. Vilka 
egenskaper som kan kopplas till en viss ålder, och vad som anses attraktivt från arbetsgivarens 
sida är utgångspunkter för denna diskussion. 
   Analyskapitlet avslutas sedan med en tankemässig kullerbytta där vi vänder upp och ner på de 
normer och förhållanden som är förhärskande inom den analyserade diskursen.  

Makten att definiera personliga egenskaper 
Att det råder en ojämlikhet i maktförhållandet mellan den arbetssökande och den som söker efter 
arbetskraft kan tyckas vara en självklarhet. Ändå finner jag det intressant att nysta lite i hur denna 
maktskillnad tar sig uttryck. Om vi utgår från vissa givna premisser som att det för tillfället råder 
en köparens marknad på arbetsmarknaden så innebär det att arbetsköparen har ett urval av 
sökanden och ges möjlighet att sålla bland utbudet. Detta kanske inte är fallet i vissa högt 
kvalificerade specialistyrken, men inom fältet som här undersöks utgås från detta faktum. För att 
vidare exemplifiera hur maktaspekten mellan arbetstagare och arbetsköpare kan se ut, kan vi 
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tänka på risken att arbetstagaren blir uppsagd. Även om uppsägningsförfarandet i Sverige inte får 
ske godtyckligt och är reglerad i lagtexter är arbetsköparen den som har makten att avskeda 
någon, eller bestämma hur varaktig en anställning skall bli. Kort sagt törs jag hävda att det i 
mångt och mycket är arbetsköparen som bestämmer spelreglerna för de båda parterna. Detta blir 
särskilt tydligt då den fackliga organisationsgraden i många av de yrken som ingår i servicesektorn 
är låg, och sjunkande.42 I studiens empiriska material kan man se uttryck för maktaspekten på så 
vis att det är den som söker arbetskraft som har befogenhet att precisera vilka egenskaper den 
sökande ska inneha och bedöma om han eller hon faktiskt har dessa egenskaper. För att 
exemplifiera vad som åsyftas är följande citat ur en platsannons som söker säljare till en 
bensinstation träffande. 

Våra värderingar är modig, öppen, engagerad och omtänksam. Vi är övertygade om att det är 
egenskaper som krävs för att utveckla och stärka Statoil nu och i framtiden. Om du kan 
identifiera dig med våra värderingar kan du bli en framgångsrik medarbetare i vårt team.43    

Här ser vi tydligt hur producenterna av platsannonsen utgår från att det finns gemensamma 
värderingar och ett gemensamt mål för dem som arbetar inom koncernen. Detta kan förstås som 
ett led i arbetet med att försöka skapa en företagskultur som är gynnsam för koncernen. För att 
bli upptagen i Statoils gemenskap och dela dess gemensamma mål ska man alltså anse sig själv 
besitta ett antal högst luddiga och svårdefinierade personliga egenskaper. Då kriterier av denna 
karaktär är av högst godtycklig natur och inte enkelt låter sig styrkas eller bevisas blir det helt upp 
till den som anställer att avgöra om den sökande är lämplig eller ej. 
   Som en liten anekdot vill jag nämna att man lockar den lycklige som blir tilldelad tjänsten med 
möjligheten att bli en framgångsrik medarbetare i Statoils team. Detta kan i sammanhanget anses 
en aning ironiskt då tjänsten gäller visstidsanställning vid behov. Jag gissar att en tidsbestämd 
behovsanställning inte är något som de flesta förknippar med framgång på arbetsmarkanden. 
     Det är inte bara maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsköpare som är intressant i 
sammanhanget. Många, för att inte säga de allra flesta, yrken som ingår i urvalet har en tät kontakt 
med människor i olika situationer. Arbetarens främsta uppgift är ofta att behaga en kund på ett 
eller annat vis. Oavsett om det är något som ska säljas eller om det är en tjänst som ska utföras så 
är sociala relationer och interaktioner ofta en stor del av yrkets vardag. Zygmunt Bauman 
beskriver träffande relationen mellan den som säljer och den som köper en tjänst på följande vis;  

Främlingarna driver restauranger som utlovar ovanliga och spännande upplevelser för 
smaklökarna, säljer konstiga föremål som kan bli samtalsämnen på nästa party, erbjuder 
tjänster som andra människor inte skulle nedlåta sig till att erbjuda, frestar med visdom som på 
ett uppfriskande sätt skiljer sig från det rutinartade och tråkiga. Främlingar är människor som 
man betalar för tjänster de utför och för rätten att avsluta deras tjänster när de inte längre 
bringar njutning. Inte i något ögonblick äventyrar främlingarna friheten för dem som 
konsumerar deras tjänster. Liksom turisten, mecenaten och kunden är konsumenten av tjänster 

                                                 
42 Läs mer om facklig organisationsgrad inom privat tjänstesektor på: 
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/D1D51A27B9FC837FC12573A6003FBDA8/$file/E
n%20mer%20strategisk%20LO.pdf Besökt 08-04-29 
43 Publicerad på www.amv.se 2008-04-15, Annons-ID: 5187701 

http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/D1D51A27B9FC837FC12573A6003FBDA8/$file/En%20mer%20strategisk%20LO.pdf
http://www.handels.se/home/handels2/home.nsf/unidView/D1D51A27B9FC837FC12573A6003FBDA8/$file/En%20mer%20strategisk%20LO.pdf
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alltid den som styr: hon efterfrågar, fastställer reglerna och, framför allt, avgör när mötet 
påbörjas och när det slutar.44 

Vi kan alltså konstatera att konsumenten i detta fall har en överlägsen maktposition i det sociala 
mötet som sker mellan säljare och köpare. Kravet från arbetsköparen blir som en följd av detta 
att du som säljare av en tjänst skall behaga konsumenten och ständigt vara tillmötesgående 
gentemot dennes behov. Ofta förväntas detta ske i alla situationer, gärna under paroller om att 
man är företagets ansikte utåt eller att kunden alltid har rätt. I annonsen från Statoil uttrycker man 
denna aspekt av yrket som att;  

Kundnöjdheten blir ditt ansvar. Det är dig som kunderna talar med när de behöver hjälp och 
det är du som ska ge dem en trevlig paus i vardagen.45  

Viljan att stå till tjänst, med ett leende på läpparna, oavsett omständigheter är färdigheter som 
uteslutande värderas högt i de platsannonser som studerats. Intressant att nämna i sammanhanget 
är att företagets ansvar att tillhandahålla goda möjligheter för de arbetande att utveckla eller 
bibehålla sådana färdigheter, exempelvis i form av en bra arbetsmiljö eller internutbildning av 
anställda mycket sällan omnämns i de undersökta annonserna.  
   Vi har här sett några exempel på hur maktförhållandena mellan yrkesutövare, arbetsköpare och 
konsument kan vara ojämlikt fördelade. Den som rekryterar arbetskraft har makten att avgöra 
huruvida en arbetssökande eller arbetande besitter de personliga egenskaper som han eller hon 
har ställt upp som krav för en viss tjänst. Det föreligger en stor risk att detta avgörande sker 
högst godtyckligt då personliga egenskaper i sig sällan låter sig styrkas. I mötet med kunden 
kommer yrkesutövaren återigen i underläge då konsumenten ytterst besitter makten att avgöra 
huruvida personen som ska sälja något, eller utföra en tjänst, har upplevts som tillräckligt 
serviceinriktad eller kundorienterad.  
   Förutom servicearbetarens kunder och arbetsgivare finns det ytterligare en instans som är med 
och skapar föreställningar om hur man som person bör vara beskaffad för att över huvud taget 
söka sig ett jobb inom ett visst yrke. På arbetsförmedlingens hemsida presenteras en mängd olika 
yrkesbeskrivningar.46 Dessa beskrivningar talar bland annat om för läsaren vilka personliga 
egenskaper som är viktiga, eller nödvändiga inom yrket. Arbetsförmedlingen blir på så vis också 
en aktör i skapandet och upprätthållandet av diskursen om önskvärda egenskaper i arbetslivet.           
För att belysa en del av maktaspekten mellan den arbetssökande och arbetsförmedlingen kan det 
vara av vikt att titta närmare på ett par premisser som en arbetslös lever under. 
    Den 30 Maj 2007 beslutade riksdagen att arbetslösa måste söka jobb utanför sin hemkommun 
och utanför de yrkesområden inom vilka de har erfarenhet eller utbildning för att bli berättigade 

                                                 
44 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, (2002) s. 113 
45 Publicerad på www.amv.se 2008-04-15, Annons-ID: 5187701 
46http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B65
6E2F Besökt 08-05-04 

http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B656E2F
http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F79726B656E2F
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till ersättning från arbetslöshetskassan.47 En del av arbetsförmedlingens uppgift blir här att 
kontrollera så dessa regler efterföljs.  
   Den av arbetsförmedlingen bestämda yrkeskategorin Säljare i butik och varuhus48 får stå som 
exempel på hur det kan låta när de beskriver önskvärda personliga egenskaper.  

Som alla säljjobb är ditt arbete fyllt av kontakter. Du måste klara att ge god service och vara på 
gott humör trots att du är stressad eller att kunden är besvärlig. Andra viktiga egenskaper är 
ansvarskänsla och ordningssinne.49 

Här ser vi att även arbetsförmedlingen trycker på vikten att bemöta kunden på ett för denne 
angenämt vis även om kunden i sig är allt annat än angenäm.  
   Att det som anställd måste vara svårt, om inte omöjligt, att konsekvent leva upp till de höga 
krav på serviceanda som frekvent konstrueras i annonserna och yrkesbeskrivningarna kan vi 
betrakta som en realitet. Med realitet menar jag här att det förmodligen är verkligt svårt att leva 
upp till den socialt konstruerade bilden av idealarbetaren. Om vi lyfter in Sennetts resonemang 
om institutionell lojalitet och informell tillit i analysen kan vi belysa några fenomen som gör den 
beryktade serviceandan än svårare att outtröttligt leverera.  

Institutionell lojalitet och informell tillit    
Institutionell lojalitet och informell tillit är två aspekter av arbetslivet där det råder ett socialt 
underskott. Med hjälp av begreppet socialt kapital kan vi undersöka hur de förhåller sig till 
varandra. Socialt kapital tolkas här, enligt Sennetts något snäva definition, som ett mått på hur 
människor bedömer sitt engagemang i olika situationer. Upplever en arbetare mycket 
engagemang i de sociala relationerna på arbetsplatsen har han högt social kapital och vice versa. 
Ett bra mått på nivån av socialt kapital är lojaliteten gentemot institutionen i fråga. Inom 
försvarsmakten kan vi se hög institutionell lojalitet då de verksamma inom området är beredda att 
gå i döden för institutionen. Inom många av dagens företag råder helt andra förhållanden. Om 
den anställde upplever att han eller hon får klara svåra situationer på egen hand, eller att graden 
av deltagande i arbetets utformande upplevs vara låg kommer således den institutionella 
lojaliteten sjunka.  Lojaliteten främjas alltså av ömsesidiga och långvariga relationer mellan 
anställda och mellan anställda och företaget.50 
   Om vi återgår till arbetsförmedlingens beskrivning av yrkeskategorin säljare i butik och varuhus 
och tittar på hur de beskriver vissa förhållanden inom branschen ser vi att; 

Personalomsättningen inom handeln är hög eftersom många efter en tids arbete söker sig 
vidare till andra arbeten. Trots det är det konkurrens om jobben som säljare i butik. Det finns 

                                                 
47 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=11015&id=3545 Besökt 08-04-30 
48http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.
se/yrken/ Besökt 08-04-30 
49 Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar, yrke: Säljare i butik och varuhus. http://afi3.ams.se/go.aspx?c=42201 
Besökt 08-04-30 
50 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 50f  

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=11015&id=3545
http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.se/yrken/
http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.se/yrken/
http://afi3.ams.se/go.aspx?c=42201
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alltså betydligt fler sökande än det finns lediga jobb. Arbete på deltid, på kvällar och helger är 
vanligt förekommande.51 

Dessa förutsättningar kommer med största sannolikhet att bidra till en minskad institutionell 
lojalitet.  
   Nästa sociala underskott som är vanligt i många företag idag handlar om tillit. Vi kan här 
urskilja två sorters tillit, nämligen formell och informell tillit. Den första varianten handlar om att 
man tror sig kunna lita på en motpart som man ingår ett avtal med. Informell tillit är lite mer 
komplex och visar sig ofta när en grupp befinner sig under press av något slag. Här handlar det 
om att man vet vem man kan lita på, och inte lita på i den pressade situationen. Informell tillit 
uppkommer när man på djupet känner varandra och vet hur personer i ens omgivning reagerar 
och agerar under olika omständigheter. Sådan form av tillit uppstår inte under en natt utan byggs 
gradvis upp under långsiktiga och beständiga förhållanden. Låg informell tillit inom en 
arbetsgrupp minskar det sociala kapitalet och därmed engagemanget hos de verksamma inom 
organisationen.52 
   Om vi åter vänder blicken mot arbetsförmedlingens beskrivning av yrkeskategorin säljare i butik 
och varuhus, där det påpekas att personalomsättningen är hög, krävs det inte mycket 
tankeverksamhet för att dra slutsatsen att Sennetts definition av låg institutionell lojalitet och låg 
informell tillit ofta är utmärkande drag på dessa arbetsplatser. Som en följd av detta ökar risken 
att de arbetande innehar ett lågt socialt kapital och därmed ett minskat engagemang för arbetet.53  

Företags självbeskrivningar 
Nedan följer ett analyskapitel med utgångspunkt i två olika företags hemsidor. Båda företagen är 
verksamma i den så kallade bemanningsbranschen. Ett utmärkande drag i den sortens verksamhet 
är att den i stort sett lever på kundföretagens behov av flexibilitet, eller mer preciserat, 
kundföretagens önskan om en numerärt flexibel arbetsstyrka.   

Flexibilitet    
Ett nyckelord när man läser dessa två företags beskrivningar av sig själva och sina respektive 
verksamheter är flexibilitet. Själva ordet flexibilitet härstammar från ett träds förmåga att röra sig i 
vinden. Att grenarna efter böjning fjädrar tillbaka till sitt utgångsläge, både ger efter och rätar upp 
sig. Tyvärr är människors flexibilitet inte alltid lika hållfasta som trädens. För de flesta av oss är 
det inte helt oproblematiskt att ständigt anpassa sig till föränderliga situationer och 
omständigheter som vi själva inte råder över. Att flexibilitet inte är någon ny tanke inom 

                                                 
51 Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar, yrke: Säljare i butik och varuhus. http://afi3.ams.se/go.aspx?c=42201 
Besökt 08-04-30 
52 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 52ff 
53 Ibid s. 50ff 

http://afi3.ams.se/go.aspx?c=42201
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ekonomin visar det faktum att nationalekonomer redan på 1800-talet jämförde entreprenörens 
flexibilitet med industriarbetarens tröga lunk.54  
   Den sortens personliga flexibilitet är dock inte det mest utmärkande hos företagens 
självbeskrivningar. Här handlar det mycket om att visa att man levererar arbetskraft helt efter 
kundens önskemål. Som företaget PEMA arbetskraft själva förklarar det;  

Produktionstoppar, semesterledighet eller sjukfrånvaro. Ibland behöver man extra personal. En 
person eller flera hundra. Några timmar eller flera månader. PEMA Arbetskraft gör snabba 
inhopp eller långsiktiga lösningar. Vår styrka är att snabbt samla ihop arbetskraften du behöver 
– alla tider på dygnet55  

Numerärt och tidsmässigt ges alltså bilden av ett högst flexibelt företag gentemot kunden och 
själva poängen är att kundföretaget också skall ges möjlighet att öka sin numerära flexibilitet 
genom att kunna hyra in personal på kort varsel när det uppstår plötsliga behov.  
   När man klickar sig vidare på PEMA arbetskrafts hemsida och kommer till sidan som riktar sig 
mot potentiell personal dyker orden omväxling och trygghet upp. Att ofta byta arbetsplats, 
arbetskamrater och arbetsuppgifter är ju onekligen en omväxlande arbetssituation. Under 
rubriken Jobba hos oss står följande att läsa; 

Som medarbetare hos PEMA Arbetskraft kommer du att arbeta på olika företag, i olika 
branscher och träffa massor av nya arbetskamrater. Uppdragens längd hos företagen varierar 
från en dag till att du stannar hos dem i flera år. 

Omväxling med trygghet 

Även om arbetet är omväxlande kan du alltid känna dig trygg hos oss. Vi är måna om att finna 
jobbet som du vill ha, t ex när det gäller arbetstider, arbetsuppgifter och längd på uppdraget. Vi 
är mycket måna om att du som anställd är försäkrad, det är en trygghet för alla. Därför har vi 
tecknat AMF-försäkringar och har ansvarsförsäkringar kopplade till våra uppdrag.56  

Från företagets sida utgår man ifrån att arbetets omväxlande karaktär av personalen kan uppfattas 
som något otryggt. För att kompensera för den förmodade otryggheten bygger man upp texten 
som att det är den anställde, i samförstånd med arbetsköparen, som väljer var, när och hur 
arbetsuppdraget skall utföras. Man förklarar även att den anställde är försäkrad, vilket i 
sammanhanget uppfattas som en åtgärd för att minska otrygghet. Hur en försäkring skulle minska 
känslan av otrygghet som kan infinna sig av att arbeta under högst ombytliga förhållanden 
övergår dock mitt förstånd. Däremot är det tydligt hur en ansvarsförsäkring ökar tryggheten för 
arbetsgivaren då den täcker kostnader som uppstår om en anställd begår misstag som orsakar 
stora kostnader för företaget. Kostnader som utan försäkring med största sannolikhet skulle 
behöva betalas av arbetsköparen.  
   Nästa företag vars självpresentation analyserats skiljer sig en hel del från den lokala 
arbetsgivaren PEMA Arbetskraft. Manpower är en internationell bjässe som finns representerad i 
80 länder. I analysen riktas fokus mot den svenska varianten av Manpower Sales & Office vilket 

                                                 
54 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) s. 67f 
55 http://www.pemaarbetskraft.se/ Besökt 08-05-02 
56 http://www.pemaarbetskraft.se/article.asp?article_id=200&infogrp_id=20 Besökt 08-05-02 

http://www.pemaarbetskraft.se/
http://www.pemaarbetskraft.se/article.asp?article_id=200&infogrp_id=20
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är en avdelning av företaget som ägnar sig åt att hyra ut personal inom områdena marknad, 
försäljning, butik, service, administration, kundtjänst och telemarketing. Manpower Sales & 
Office har två sidor på sin hemsida varav den ena riktar sig till kunder med intresse av att hyra 
personal57 och den andra vänder sig till potentiella medarbetare.58 Dessa båda texter är vid en 
första anblick relativt lika varandra. När man studerar dem närmare upptäcker man dock snart 
hur texten som riktar sig till Manpowers potentiella kunder väsentligt skiljer sig från den riktad till 
arbetssökande.    Det framkommer tydligt att kunden är den som ska tillfredställas, och det ska 
ske på dennes villkor. I likhet med PEMA arbetskraft framhäver man förmågan att snabbt 
leverera önskad mängd arbetskraft vid behov. Följande meningar visar på intressanta aspekter av 
förhållandet mellan Manpower, kunder och den uthyrda personalen; 

Snabba, flexibla och kostnadseffektiva bemanningslösningar 

Som kund hos oss har du alltid tillgång till den personal du behöver, när du behöver den. 
Oavsett om det är en extra säljare i samband med en kampanj, eller kanske en vikariepool som 
ser till att du håller en jämn och hög kvalitet i din Call Center-verksamhet. Med över 50 kontor 
runt om landet och mer än 2700 medarbetare inom just Sales & Office kan vi snabbt hitta en 
lösning på dina behov. Vår personal stannar bara så länge du behöver den och du betalar bara 
för arbetad tid.59 

Man kan utröna tre subjektspositioner i texten. Dels är det kunden, som troligtvis är textens 
vanligaste konsument och som ska få sina önskemål uppfyllda. Manpower själva, som är textens 
producent omnämns vi. Vi:ets uppgift är att lösa kundens problem. Den mest anonyma aktören i 
texten är den uthyrda personal, vars uppgift är att utföra Manpowers lösningar på kundernas 
problem. 
   Frasen vår personal stannar bara så länge du behöver den vittnar om den utbytbarhet och kortsiktighet 
som är utmärkande för de arbetande inom denna del av servicesektorn. Här blir Baumans 
resonemang om att det alltid är konsumenten av tjänster som styr relationen, som bestämmer när 
mötet påbörjas och avslutas mycket synligt.60 Om vi tar i beaktande den garanti som Manpower 
lämnar till kundföretaget, vilken innebär att kunden inte behöver betala om han inte är nöjd med 
den uthyrda/inhyrda personalen,61 är inte steget långt att kunna betrakta relationen mellan 
kundföretaget och den inhyrda personalen som en ren konsumtionsvara. En konsumtionsvara 
där långsiktigt, mänskligt och ömsesidigt engagemang överges till fördel för ett ytligt förhållande 
baserat på omedelbar tillfredsställelse som abrupt kan avslutas så fort behovet upphört. 

                                                 
57 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52000&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se 
Besökt 08-05-02 
58 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52050&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se  
Besökt 08-05-02 
59 http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52000&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se 
Besökt 08-05-02 
60 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, (2002) s. 113 
61http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=52014&JobID=&Actio
nQS=JOB Besökt 08-05-03 

http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52000&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52050&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?NodeRef=52000&Ref=SWEDEN_NORDIC&LangID=se
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=52014&JobID=&ActionQS=JOB
http://www.manpower.se/MPNet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&NodeID=52014&JobID=&ActionQS=JOB


 21

    Bauman skriver även om fenomenet med att mänskliga relationer mer och mer uppvisar ett 
konsumtionsmönster. Han gör antagandet att de allt vanligare relationerna av tillfällig karaktär 
blir till en självuppfyllande profetia. Om mänskliga relationer inte betraktas som något som bör 
utvecklas genom långvarig ansträngning försvinner också viljan att anstränga sig och utstå obehag 
för att bygga en långsiktighet i relationen.62 Nödvändigheten att släppa taget och oberörd flyta 
vidare till nästa flexibla projekt må vara svår att trivas med, men en sådan förmåga kan vi 
konstatera är en eftertraktad egenskap för servicearbetare i den nya ekonomin. 

Modalitet 
Modalitet är ett användbart textanalytiskt verktyg inom den kritiska diskursanalysen. Analys av en 
texts modalitet visar på producentens grad av instämmande i ett påstående. Olika grader av 
modalitet får konsekvenser för diskursens konstruktion av sociala relationer.63  
   I analysen av platsannonser framkommer graden av modalitet tydligt när man tittar vilket sätt 
producenten av texten väljer att uttrycka vikten av att den arbetssökande har de rätta personliga 
egenskaperna för jobbet.  
   En tjänst som kontorsassistent uttrycker en i sammanhanget relativt låg grad av affinitet när 
kraven på den sökande beskrivs; 

Vi tror att du har några års erfarenhet från liknande arbete. Vi sätter ett stort värde på din 
arbetsorganisationsförmåga, gedigen noggrannhet, pliktkänsla och självgående tar vi för givna 
egenskaper. Dessutom förväntar vi oss datavana, (Windows office) och flexibilitet. Vi tror att 
dina kunskaper i svenska både tal och skrift är mycket goda.64  

Uttryck som vi tror att du har eller vi sätter ett stort värde på och vi förväntar oss tillåter en viss grad av 
avvikande från de önskvärda egenskaperna och kvalifikationerna hos den sökande. På så sätt kan 
ovanstående annons sägas vara mindre auktoritär och tvingande än exempelvis denna annons för 
ett tidsbestämt deltidsarbete som nanny;  

Som ”Nanny” skall du kunna städa, tvätta och stryka, laga mat, passa barn och sköta enkelt 
omsorgsarbete för äldre. Du arbetar i olika hem som ger dig variation i ditt arbete. Du har 
körkort och tillgång till bil. Du bor i Vellinge eller Trelleborg. Du är självgående och kan ta 
egna initiativ. Du är serviceinriktad. Du pratar och förstår svenska.65 

Här fullkomligt bombarderas läsaren av absoluta krav och det ges inga som helst öppningar för 
avvikande från de ställda kraven. De objektivt formulerade kraven både speglar och förstärker 
textproducentens auktoritet gentemot den som konsumerar/tolkar texten och bidrar på så vis till 
skapandet av den sociala relationen mellan producent och konsument.  

                                                 
62 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, (2002) s. 191f 
63 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
87f 
64 Publicerad på www.amv.se 2008-04-18, Annons-ID: 1317201 
65 Publicerad på www.amv.se 2008-04-10, Annons-ID: 1310985 
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   Meningen; Du arbetar i olika hem som ger dig variation i ditt arbete är intressant då den varken 
handlar om formella krav eller önskvärda personliga egenskaper, utan talar om för den potentiella 
nannyn hur denna ska, eller kommer att uppleva situationen med att arbeta i olika hem.  
   Om vi inför de två begreppen institutionell lojalitet och informell tillit i analysen så kan vi dra 
slutsatsen att den som utför arbetet som nanny förmodligen upplever en låg nivå av socialt 
kapital. Socialt kapital skall här förstås som graden av upplevt engagemang i arbetet. Lojaliteten 
är, som redogjorts för ovan, delvis beroende av graden av upplevt deltagande i arbetssituationen. 
Detta resonemang får bara bärkraft om vi drar den lite långsökta slutsatsen att den sortens 
auktoritära envägskommunikation som gör sig gällande i annonsens språkbruk också säger något 
om hur arbetssituationen kan tänkas vara beskaffad.  
   Den informella tillit som nannyn skulle kunna uppleva blir troligtvis inte heller särskilt hög. Då 
informell tillit kräver bestående sociala relationer under lång tid på sig för att växa fram och 
tjänsten endast gäller för en kortare period, som dessutom sker i olika hem är det föga troligt att 
någon sådan över huvud taget får en chans att infinna sig.  
   Med det sociala underskott och brist på socialt kapital som situationen, enligt dessa 
resonemang, bidrar till att skapa blir det tämligen problematiskt och motsägelsefullt att kräva en 
serviceinriktad nanny som är självgående och tar egna initiativ.  

Gedigen kunskap och potentiell förmåga 
Richard Sennett använder begreppet hantverksskicklighet för att beskriva förmågan och viljan att 
utföra en uppgift riktigt bra. Om uppgiften är av manuell, intellektuell eller social karaktär har för 
sammanhanget ingen betydelse. Det centrala är viljan att bli skicklig inom ett område och utföra 
arbetet noggrant och ordentligt för dess egen skull. En sådan gedigen kunskap går aldrig snabbt 
att lära sig oavsett om det är en relativt enkel uppgift som ska utföras.  
   Den personliga vinningen i att ha gedigen kunskap inom sitt yrkesområde består av att de flesta 
helt enkelt bryr sig mer om något man är duktig på.66 Om en arbetare anser att han eller hon 
tillåts göra ett bra jobb kommer arbetet således att få större betydelse för denne.  
   Här blir det en uppenbar kollision med de kortsiktiga och flexibla betingelser som är 
förhärskande på många av dagens arbetsplatser. Idag värderas en arbetares (potentiella) förmåga 
att snabbt lära sig nya uppgifter och nya tekniska system högt. Att i likhet med konsulten enkelt 
och problemfritt kunna byta team, arbetsgrupp eller plats i en organisation som befinner sig i 
ständig omstrukturering betraktas som värdefulla egenskaper i den nya ekonomin.67 Det är inte 
svårt att förstå hur illa dessa egenskaper rimmar med den gedigna kunskap som 
hantverksskickligheten representerar.  

                                                 
66 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 77f 
67 Ibid, s. 89 
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I de platsannonser som varit föremål för analys har det inte varit svårt att finna exempel som med 
lätthet kan kopplas till resonemangen om kunskap och förmåga. Vi börjar med en närmare titt på 
en annons gällande ett bemanningsföretag68 som söker jourpersonal till en trädgårdskedja; 

Vi söker nu för kunds räkning ett gäng framåt och duktiga konsulter till en trädgårdskedja som 
vill jobba som jourpersonal. Butiken säljer främst växter men har även ett brett sortiment 
trädgårdsmöbler/grill. Just nu söker vi personer som vill jobba i butiker runt om i 
Stockholmsområdet som jourpersonal vilket betyder att man är tillgänglig för jobb under en 
viss tid på morgonen. Får vi då in pass så ringer vi ut jouren till butikerna som behöver 
personal.  

Kravprofil 

Du tycker det är roligt att jobba med människor och service, är kvick och lättlärd samt har en 
hög stresströskel. Du bör åtminstone ha ett intresse för växter och en god vilja att lära dig mer! 
Du måste vara flexibel! Meriterande är om du har kassavana.69 

Innan vi går närmare in på kunskaps- och förmågaaspekten av annonsen är det intressant att 
snabbt gå igenom hur denna annons förhåller sig till ett par av de begrepp vi behandlat ovan.  
   Återigen kan vi konstatera att de som arbetar under premisserna som nämns i annonsen får 
dåliga förutsättningar att bygga upp ett högt socialt kapital genom institutionell lojalitet och 
informell tillit. Att vara tillgänglig för att eventuellt bli inkallad vid behov till någon affär, som 
man i förväg inte vet vilken, kan knappast anses bidra till de långsiktiga och ömsesidiga sociala 
relationer som är en förutsättning för att både institutionell lojalitet och informell tillit ska frodas. 
   Modalitet, som vi nämnt tidigare blir återigen ett användbart verktyg när vi försöker utröna i 
vilken grad producenten av texten står bakom de olika påståendena.70 I meningen du tycker det är 
roligt att jobba med människor och service, är kvick och lättlärd samt har en hög stresströskel skymtar ett 
auktoritärt tonläge som kan sägas vara tvingande. Det lämnas ingen öppning för den sökande att 
uppfatta sig själv som annat än kvick och lättlärd. Om vi istället tittar på meningarna som 
kommer efter; Du bör åtminstone ha ett intresse för växter[…] Du måste vara flexibel! Meriterande är om du 
har kassavana, så ser vi tydligt hur modaliteten förändrats. När det kommer till vad som skulle 
kunna vara en del av det Sennett beskriver som hantverksskicklighet, nämligen ett brinnande 
intresse för, och en djup kunskap om produkten som står i fokus så bör man åtminstone ha ett intresse 
för växter. Att vara flexibel är tydligen viktigare då denna färdighet eller egenskap uttrycks med 
begreppet måste som har en väldigt hög grad av instämmande. Att hantera kassaapparaten är ett 
exempel på en konkret uppgift som ingår i jobbet i fråga. Att vara väl införstådd med 
kassaapparatens funktion och kanske laga den om den krånglar och känna till alla dess finesser 
skulle även det kunna utgöra en form av hantverksskicklighet. Att ha kassavana anses i annonsen 
vara meriterande vilket ger en öppning att söka jobbet även om man inte har använt en 
kassaapparat tidigare.  

                                                 
68 www.qwork.se Besökt 08-05-04 
69 Publicerad på www.amv.se 2008-04-01, Annons-ID: 1302871 
70 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Diskursanalys i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening 
och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, (2005) 
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   Vi kan alltså tolka texten som att diffusa förmågor såsom lättlärdhet och flexibilitet är viktigare 
än gedigna kunskaper inom det område man skall vara verksam. 
   Nästa annons som analyserats utifrån kunskaps- och förmåga perspektivet kommer ifrån det 
multinationella byggvaruhuset BAUHAUS och gäller en butiksmedarbetare på kassa och 
informationsavdelningen. I annonsen beskriver BAUHAUS sig själva som följer;  

BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med över 
200 varuhus i 12 länder. Vi expanderar kraftigt på den svenska marknaden och finns med 
femton varuhus från Sundsvall i norr till Malmö i söder. BAUHAUS affärsidé är att vara det 
kompletta varuhuset för verkstad hem och trädgård genom att erbjuda störst sortiment till 
lägsta pris med bästa service. Ett ledord för oss alla som arbetar på BAUHAUS är att kunden 
alltid står i centrum71     

Det kan i sammanhanget vara värt att poängtera att BAUHAUS, med dess storlek och 
serviceinriktade framtoning, kan anses ligga relativt nära de spjutspetsföretag som Sennett menar 
står som skapare och utvecklare av den nya ekonomins kultur.72  
   I den del av annonsen som riktar sig till arbetssökande står följande att läsa;  

Som butiksmedarbetare på kassa och informationsavdelningen är en av dina viktigaste 
uppgifter att ge god service till våra kunder med ett leende på läpparna, så BAUHAUS är ett 
varuhus dit kunderna gärna kommer tillbaka. Du registrerar varubeställningar, svarar i 
telefonen och hjälper de kunder som kontaktar informationen med beställningar och 
reklamationer. 

   Vår målsättning är att ha branschens bästa kundservice. Därför ska du kunna möta många 
människor, som alla har en förväntan att bli hjälpta snabbt, effektivt och vänligt, även när det 
är mycket att göra. Du behöver vara stresstålig, flexibel och noggrann. Har du erfarenhet av 
kassaarbete, administrativt arbete och detaljhandeln är det en fördel[…]73 

Återigen ser vi att graden av affinitet är högre när de önskvärda personlighetsdragen preciseras än 
när krav på yrkesskicklighet och erfarenhet efterfrågas. Nyckelorden i sammanhanget är du behöver 
vara när gäller eftertraktade egenskaper och har du erfarenhet av […] är det en fördel rörande kunskap 
om själva arbetsuppgifterna. De personliga egenskaperna beskrivs i tvingande form medan det 
lämnas öppningar för sökande utan erfarenhet av liknande arbete.  
   En intressant iakttagelse med annonsen är att önskemål om kunnighet inom, eller åtminstone 
intresse för exempelvis byggnadsmaterial eller andra produkter som saluförs på BAUHAUS 
fullständighet lyser med sin frånvaro. Detta fenomen är inget unikt för just BAUHAUS annons 
utan återkommer i många av texterna. Det samlade intrycket för denna företeelse blir att den som 
bedöms besitta de rätta personliga kvalitéerna i stort sett kan jobba inom de flesta serviceyrkena. 
Att vara serviceinriktad, stresstålig, driven, flexibel och på glatt humör värderas helt enkelt högre 
än gedigna och konkreta fackkunskaper. 

                                                 
71 Publicerad på www.amv.se 2008-04-11, Annons-ID: 5186742 
72 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 16 
73 Publicerad på www.amv.se 2008-04-11, Annons-ID: 5186742 
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Transitivitet 
När man analyserar texter utifrån dess transitivitet letar man efter hur processer och händelser 
som står i förbindelse med andra aktörer i texten uttrycks.74 Den delen av empirin jag funnit mest 
fruktsam att analysera med transitivitet för ögonen har varit arbetsförmedlingens 
yrkesbeskrivningar.75 Flertalet gånger då arbetssituationen beskrivs som stressig uttrycks satsen i 
passiv form och någon agent som kan tänkas vara ansvarig för den stressiga arbetssituationen 
nämns inte. I beskrivningen av arbetet som trafikassistent blir detta sätt att uttrycka situationen på 
tydligt; Arbetstakten är hög och stressiga situationer är vanliga[…]. Stressiga situationer beskrivs här som 
någonting som uppstår utan vare sig orsak eller någon som kan hållas ansvarig för situationen. 
Det blir så att säga till en ”naturlig” del av arbetet. Man kan med lätthet tänka sig att stressiga 
situationer skulle, om inte försvinna, så åtminstone lindras av att arbetsplatsen har en god 
organisation och tillräcklig personalstyrka.  
   Ytterligare ett exempel av liknande meningsuppbyggnad återfinns i beskrivningen av 
arbetssituationen för säljare i butik och varuhus;  

Personalomsättningen inom handeln är hög eftersom många efter en tids arbete söker sig 
vidare till andra arbeten. […] Arbete på deltid, på kvällar och helger är vanligt 
förekommande.76   

Här är det händelsen personalomsättning som uttrycks utan agent och på så vis lätt tolkas som ett 
skeende utan koppling till arbetssituationen inom branschen. Orsaken som anges är att många 
efter en tid söker sig till andra arbeten, varför många gör det framkommer inte av texten. Det 
uttrycks inte heller någon koppling mellan det faktum att deltidsarbete är vanligt förekommande 
och arbetsköparens eventuella intresse i detta.  
   Att uttrycka skeenden (stress, personalomsättning etcetera) på detta sätt tyder på en hög grad av 
nominalisering. Med nominalisering menas att ett skeende ofta beskrivs som objektiva tillstånd utan 
uttalade aktörer. Det är alltså ett sätt att tona ned agentskap och på så vis framkommer inte vem 
som gör vad mot vem.77   

Ung och flexibel, gammal och rigid 
Ungdom har ända sedan kapitalismens tidiga dagar varit något som av arbetsköpare ansetts 
attraktivt. Förr anställdes gärna yngre människor av den enkla anledningen att de var beredda att 
arbeta för lägre lön än sina vuxnare kollegor. Låglönetänkandet finns inom vissa branscher kvar 
även idag, men föreställningar och fördomar om ålderns betydelse har fått ytterligare dimensioner 
i dagens kapitalistiska kultur.  

                                                 
74 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 226f 
75http://afi3.ams.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=http://afi3.ams.
se/yrken/ Besökt 08-05-06 
76 Ibid, Besökt 08-05-06 
77 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 179ff 
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   Sådana fördomar kan ta sig uttryck i åsikter om att äldre arbetare har ett stelbent tänkande och 
är obenägna att ta risker, medan yngre är lättlärda och hungriga. Egenskaper av denna sort 
värderas ofta högt i en flexibel organisation. Ungdom förknippas gärna med flexibilitet och 
ålderdom med rigiditet. Ett av de syften som en sådan kategorisering av arbetskraften tjänar är att 
äldre blir en lättidentifierbar grupp när företag ska skära ner i arbetsstyrkan. Ytterligare en aspekt 
som berör åldern är att äldre arbetare som varit anställda länge på ett företag oftare tenderar att 
kritisera överordnade och protestera mot sådant de uppfattar som dåligt beslutsfattande. Yngre 
anses generellt vara mer försiktiga i arbetslivet och lämnar hellre en arbetsplats de vantrivs på än 
försöker förändra organisationen.78  
   En faktor till, som innebär att äldres kompetens inte värdesätts på samma vis som tidigare, 
handlar om kunskapers allt kortare livslängd, i kunskapssamhället får kompetenser kortare bäst 
före datum. Som en följd av detta innebär inte en gedigen utbildning, eller lång erfarenhet av ett 
yrke alltid att man har en tryggare position inom företaget. Detta fenomen bör kopplas samman 
med en arbetsmarknadsekonomisk aspekt som innebär att det ofta är billigare att nyanställa en 
ung människa som har färsk utbildning och redan är ”up to date” än att omskola en femtioåring. 
Detta beror både på att omskolningsprogram i sig är dyra och att en äldre arbetare kommer ha 
högre grundlön.79 Potentiell förmåga att lära sig nya uppgifter värderas under sådana 
förutsättningar högre än kompetens baserad på erfarenhet.  
   I studiens empiri återfinns explicita önskemål om en högsta ålder endast i en platsannons. I det 
fallet söktes ett bensinstationsbiträde. Formuleringen som användes antydde inte högsta graden 
av instämmande då formuleringen inte var tvingande; Vi ser gärna att den som söker är mellan 20 och 
30 år.80 Någon närmare förklaring till varför den sökande helst skulle vara mellan 20 och 30 år 
lämnades inte. 
    Däremot var det vanligt med önskemål om egenskaper som enligt resonemangen ovan gärna 
premierar yngre sökanden. Utan att göra anspråk på några större kvantitativa innebörder fann jag 
det intressant att undersöka hur många gånger ett antal egenskaper, som kan kopplas till 
föreställningar om ungdomlighet, återfanns i de analyserade platsannonserna. Egenskaperna jag 
valt att koppla till ungdomlighet är i tur och ordning; flexibel, stresstålig, snabb, driven, god fysik 
och lättlärd.  
   Den egenskap som efterfrågades i flest annonser var flexibilitet. Sådana önskemål uttrycktes i 
tretton av de trettio annonserna. Stresstålighet sågs som en önskvärd egenskap i elva annonser 
och snabbhet i fem. Fyra annonser uttryckte önskemål om en driven personal och god fysik sågs 
som eftertraktad i tre. Lättlärdhet formulerades som önskemål i två annonser.  
   Det kanske är svårt att dra några djupare slutsatser av detta, men det väcker förhoppningsvis en 
del intressanta tankegångar. Genom att koppla ålder och eftersträvansvärda egenskaper till teorier 

                                                 
78 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar, om människan i den nya ekonomin, Atlas, Stockholm (1999) s. 129f 
79 Sennett, Richard, Den nya kapitalismens kultur, Bokförlaget Atlas, Stockholm, (2007) s. 70f 
80 Publicerad på www.amv.se 2008-04-15, Annons-ID: 0008-117322 
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om vilka normer som är förhärskande inom den nya ekonomin har förståelsen av egenskaperna 
berikats med ytterligare en dimension.  

Rättighet eller skyldighet 
Analysen i detta arbete kan tyckas ifrågasätta något som många kanske tar för givet. Nämligen att 
en arbetsgivare har rätt att ställa vissa krav på den som han eller hon ska betala för att utföra ett 
visst jobb. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men det betyder inte att det är obefogat att 
analysera förhållandet. Jag anser snarare tvärtom, att företeelser som de flesta inte ägnar mycket 
tankverksamhet och som många finner självklara är desto mer angelägna att analysera då sådant 
ofta kan visa på intressanta aspekter av den värld vi lever i. Det är i sådant som alla håller med 
om, det som inte ifrågasätts, inom diskurser där den hegemoniska kampen går på lågvarv, som 
det riktiga förtrycket står att finna.81 När det i vårat samhälle råder en näst intill fullständigt 
hegemonisk diskurs om individers skyldighet att försöka göra rätt för sig, företrädelsevis genom att 
se till att ha ett jobb som ger så pass mycket betalt att man klarar sin försörjning och slipper ligga 
samhället till last blir det intressant att vända lite på perspektivet.  
   Om vi, med inspiration från analysmetoden grounded theory, gör en tankemässig kullerbytta, 
eller en flip-flop som det kallas inom grounded theory, och tänker på arbete som en medborgerlig 
rättighet utan skyldighetsaspekten blir situationen annorlunda. Denna teknik, att föreställa sig ett 
motsatt förhållande, kan synliggöra viktiga och intressanta aspekter av det fält som studeras.82 
Om vi dessutom föreställer oss att förhållandet med många antal sökande till de allra flesta lediga 
arbetstillfällena vore tvärtom. Om endast ett fåtal lediga arbeten hade några som helst sökande, 
om det rådde en säljarens marknad istället för, som idag, en köparens marknad.  
   Hade platsannonser under sådana förhållanden haft ett helt annat utseende? Hade kraven på 
flexibilitet och stresstålighet då varit lika frekventa? Kanske hade annonserna varit mer präglade 
av beskrivningar om en trevlig arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och höga löner?  
   För att få en liten ledtråd om hur platsannonser under sådana förhållanden kan tänkas vara 
utformade kan vi titta på vårt grannland Norge där det inom vissa branscher råder mer eller 
mindre brist på arbetskraft. I en annons, upplagd av en norsk arbetsgivare på svenska 
arbetsförmedlingen, som söker servitörer/servitriser ser vi tydligt hur arbetsköparen poängterar 
att arbetsplatsen erbjuder något åt den sökande, och beskriver arbetsplatsen i termer som är tänkta 
att uppfattas positivt av textens konsumenter;  

Arbetsplatsen erbjuder en meriterande och professionell arbetsplats med goda arbetskamrater. 
Arbetsmiljön är i en helt nyrenoverad restaurang med imponerande vin och mat menyer.83 

 

                                                 
81 Gustavsson, Klas, Socialismens liv efter döden, Atlas, Stockholm, (2004) s. 166 
82 Corbin Juliet, Strauss Anselm, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, Sage 
publications, London, (1998) s. 94 
83 Publicerad: 2008-05-12, Annons-ID: 1335483 
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Avslutande reflektioner   
I det avslutande kapitlet sammanfattas först studiens viktigaste frågor och slutsatser. Efter det 
formuleras förslag på framtida fördjupningar inom området. Slutligen ges en beskrivning av de 
problem som har uppkommit under arbetets gång.  

Sammanfattning och slutsatser 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste slutsatser som var och en av studiens olika 
kategorier kommit fram till. 
   I första kapitlet såg vi hur både arbetsgivaren och kunden står i en överlägsen maktposition 
gentemot servicearbetaren. Arbetsgivaren är den som har makten att både formulera de 
önskvärda personliga egenskaperna och sedan avgöra huruvida den sökande besitter dessa eller ej. 
Detta blir problematiskt då personliga egenskaper är av sådan natur att de inte låter sig styrkas.  
Kundens position i detta sammanhang kan beskrivas som den som ska behagas för att köpa en 
viss vara eller tjänst. Kunden har alltså makten att avgöra om servicearbetaren har varit tillräckligt 
tillmötesgående, kundorienterad eller serviceinriktad för att få leverera tjänsten eller varan. Om 
servicearbetaren för tillfället står utan arbete är arbetsförmedlingen en tredje instans som utövar 
makt över denne. Denna makt tar sig dels uttryck i form av kontroll av att den arbetssökande 
efterlever de regler för ersättning från a-kassan som regeringen fastställt. Arbetsförmedlingen är 
även, i form av sina yrkesbeskrivningar, medskapande i diskursen om den ideala servicearbetaren.  
   Förutsättningarna för att skapa högt socialt kapital hos yrkesutövare inom berörda områden har 
visat sig vara bristfälliga. Detta visade sig främst genom tjänsternas instabila karaktär i form av 
tillfälliga och tidsbestämda arbeten. Att ofta byta arbetsplats, vilket är vanligt hos 
bemanningsföretag, bidrar till att den långsiktighet som krävs för att den institutionella lojaliteten 
och den informella tilliten skall växa får dåliga förutsättningar att infinna sig. Här kan vi se en 
paradox i att arbetsköparen ofta kräver och förväntar sig en engagerad och driftig anställd. Då 
socialt kapital här ska förstås som ett mått på upplevt engagemang i arbetet, kan vi dra slutsatsen 
att det dåliga utgångsläget för socialt kapital att växa gör det problematiskt för arbetaren att ha ett 
gediget och djupt engagemang för sitt arbete.  
   När de två bemanningsföretag som analyserats skulle beskriva sig själva och sin verksamhet för 
sina potentiella kunder kunde en tyngdpunkt på att snabbt och smidigt leverera numerär 
flexibilitet till kundföretaget konstateras. Ett av företagen ansåg att arbetets omväxlande karaktär 
kunde upplevas som otryggt av personalen. Detta försökte man kompensera för genom att 
formulera sig som att arbetsgivaren och arbetaren tillsammans och i samförstånd bestämde 
arbetsplats, arbetstider och arbetsuppgifter. Man formulerade sig även som att företaget hade en 
försäkring som kunde minska känslan av otrygghet som antogs uppstå av arbetets omväxlande 
karaktär. Det andra bemanningsföretaget gav kundföretagen en garanti om att få pengarna 
tillbaka om man inte var nöjd med personalen som hyrts in. Detta kan kopplas till teorier om att 



 29

mänskliga relationer allt mer får likheter med konsumtionsmönster, där mänskliga relationer lätt 
kan bytas ut när de inte längre tillfredsställer behoven.84  
   Vi har även sett hur modaliteten har betydelse för skapandet av sociala relationer mellan 
konsument och producent av platsannonser. En hög grad av instämmande i hur kraven på de 
önskvärda personliga egenskaperna uttrycks tyder på en auktoritär position från producenten 
gentemot konsumenten.  
   Hur en djupgående och gedigen kunskap inom ett visst område, från arbetsgivarens sida inte 
värderas lika högt som svårdefinierade personliga egenskaper såg vi i två annonser som 
analyserats med Sennetts resonemang om hantverksskicklighet för ögonen. 
   Att arbetsförmedlingen beskriver oangenäma arbetssituationer inom analyserade 
yrkesbeskrivningar som något som ”bara är” utan att någon eller något är orsak till förhållandet 
såg vi genom att använda det textanalytiska verktyget transitivitet.  
   En analys av kopplingen mellan personliga egenskaper och föreställningar om ålder och 
ungdomlighet visar hur egenskaper som förknippas med ungdom ofta premieras i 
platsannonserna. I ljuset av den nya ekonomins förkärlek för ungdomlighet och nedvärderande 
av äldre medarbetare med lång erfarenhet bidrar detta till ytterligare en dimension av förståelsen 
om de önskvärda personliga egenskaperna.  
   Slutligen vänds de hegemoniska uppfattningarna om att alla bör ”göra rätt för” sig och 
arbetsgivares självklara rätt att sålla bland arbetssökande upp och ner vilket mynnar ut i några 
intressanta frågor om hur en platsannons hade kunnat se ut om förhållandena hade varit 
annorlunda. 
   Det finns tydliga likheter i hur de olika delarna av empirin är formulerade. Platsannonserna som 
egen kategori visar liten intertextuell variation. Även arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar bär 
på många gemensamma drag med både de delar av företagens egna beskrivningar som riktar sig 
till potentiell personal, och med platsannonserna. De gemensamma dragen utmärks av att 
personliga egenskaper anses vara av stor vikt och att de formuleras tämligen oproblematiskt. 
   Att de analyserade platsannonserna, yrkesbeskrivningarna och företags självbeskrivningar 
påminner mycket om varandra i utformning och upplägg kan antas vara en indikator på att det 
råder stark hegemoni inom diskursen. Att texter inom en genre är av reproducerande karaktär 
och intertextuellt påminner om varandra, och att diskurser blandas på ett redan etablerad vis 
tyder ofta på att den rådande ordningen inom diskursen är tämligen ohotad.85 De ojämlika 
maktförhållanden som har identifierats mellan studiens olika positioner kan därför tolkas som 
relativt stabila.     

                                                 
84 Bauman, Zygmunt, Det individualiserade samhället, Daidalos, Göteborg, (2002) s. 113 
85 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
77 
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Förslag på framtida fördjupningar 
Ett område som denna studie endast snuddat vid, som skulle vara intressant att analysera med 
kritisk diskursanalys, är hur debatten om hushållsnära tjänster förts i medierna och från politiskt 
håll. Den debatten kan tolkas som att den även berör någonting mycket bredare än just den 
tekniska frågan om skatteavdrag för sådana tjänster är försvarbart eller ej. Här skulle det vara av 
intresse att analysera en högerinriktad framställning och föreställning om hushållsnära tjänster 
och den privata tjänstesektorns betydelse som något mycket positivt och kontrastera det mot 
vänsterpolitiska argument och farhågor om låglönejobb och ökande klassklyftor.  
    Att utöka denna studie och göra en jämförande analys mellan eftersträvansvärda egenskaper 
inom mer traditionell tillverkningsindustri och servicearbeten kunde vara intressant för att se om 
servicearbetenas sociala karaktär innebär andra eller fler önskemål om personliga egenskaper.  
   En liknande studie med annan metod, företrädelsevis någon kvantitativ metod, kunde också 
vara av intresse för att statistiskt kunna belägga och kartlägga önskvärda egenskaper. Resultaten 
av en sådan studie kunde sedan med fördel integreras i en kvalitativ studie.  
   Att utöka studiens empiri till att även innefatta ett kronologiskt perspektiv under en utvald 
tidsperiod för att se vilka förändringar som skett, eller inte skett, inom diskursen är en tänkbar 
framtida studie inom fältet. Detta kunde vara av intresse då det i denna studie framkom 
indikatorer på att det råder relativ stabilitet inom området.  

Problem med studien 
Kritisk diskursanalys är ett tvärvetenskapligt angreppssätt där både på samhälls- och kulturteorier 
och lingvistiska metoder utvecklade inom språkvetenskaper är viktiga inslag.86 Det faktum att 
mina lingvistiska kunskaper är minst sagt begränsade har medfört att användandet av metoden 
stundtals har upplevts som aningen begränsat.  
   I enlighet med vad Winther och Phillips påpekar, har det under studiens gång varit svåra 
problem att få en bild av vad som kan tänkas vara ickediskursiva respektive diskursiva praktiker. 
Fairclough erbjuder heller ingen modell för hur det dialektiska förhållandet mellan dessa praktiker 
kan ta sig uttryck87, så detta blir upp till läsaren att tolka och författaren att försöka uttrycka.  
   Att avgränsa syftet med studien till att främst beröra personliga egenskaper har under analysens 
gång upplevts som en besvärande begränsning. Det vore meningsfullt att analysera platsannonser 
i sin helhet, utan en specifik fokus riktad mot en utvald del annonsen, då fler aspekter av de 
sociala relationerna mellan konsument och producent förmodligen hade framkommit.  
    Det faktum att min yrkeserfarenhet inom det studerade fältet är begränsad till några feriejobb i 
tonåren föreställer jag mig har viss betydelse för den praktiska förståelsen av de teoretiska 
resonemangen. Kanske hade resonemangen sett annorlunda ut om jag varit mer bevandrad inom 

                                                 
86 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, (1992) s. 1 
87 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, (2000) s. 
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fältet. Att ha långvarig praktisk erfarenhet av de områden som analyseras och studeras skänker en 
sorts insikt och förståelse om betydelsen och sammanhanget av de teoretiska tankegångarna som 
inte är möjliga att läsa sig till.  
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