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Abstract  

Författare: Tyra Lundquister 

Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp 

Vårterminen 2022 

Handledare: Jan-Olof Nilsson  

Titel: ”Hårda krav med mjuka värden? En diskursanalys av platsannonser med fokus på vilka 

kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster i den offentliga sektorn” 

Sammanfattning:  

 

De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket 

i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen 

över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld 

som ständigt är i förändring. Utvecklingen har bidragit till ett behov av nya kompetenser på 

arbetsmarknaden. I början på 2000-talet etablerades distinktionen mellan mjuka kompetenser 

(soft skills) och hårda kompetenser (hard skills). Historiskt sett har det funnits ett antagande att 

en arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och behålla 

en anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har detta scenariot 

förändrats och mjuka kompetenser (personliga egenskaper och social förmåga) har blivit allt 

viktigare på arbetsmarknaden. 

 

Syftet med denna magisteruppsats är att studera platsannonser som är publicerade under året 

2021 inom offentlig sektorn och som riktar sig mot HR-tjänster. Vidare syftar studien till att 

med hjälp av en diskursanalys studera vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster 

samt hur platsannonsernas konstruktion relaterar till generella samhällsförändringar. Resultatet 

i föreliggande studie återspeglar att utvecklingen mot att arbetsgivare tillerkänner mjuka 

kompetenser högre värde än tidigare även förekommer inom den offentlig sektorn. Samtidigt 

påvisas, det genom sättet som platsannonserna konstruerats på, ett samband mellan HR-yrkets 

relativt låga status på arbetsmarknaden och att HR som forskningsfält till viss del undermineras 

av arbetsgivare.  

 

 

Nyckelord: Human Resources, HR-yrket, offentlig sektor, platsannonser, mjuka kompetenser 

och hårda kompetenser. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Som en sistaårsstudent på magisterprogrammet med inriktningen personal- och arbetslivsfrågor 

har jag på senare tid ställt mig frågan “vilka kompetenser är det egentligen som efterfrågas inom 

HR på dagens arbetsmarknad?”. När jag själv inom en snar framtid ska ta mig ut i det “riktiga” 

arbetslivet samt hantera de utmaningar som en ställs inför på arbetsmarknaden, fann jag ett 

intresse i att studera vilka kompetenser som arbetsgivare efterfrågar i platsannonser för HR-

tjänster. Till min förvåning visade sig HR-yrket vara ett yrke vars kompetenskrav i 

platsannonser hittills varit ett relativt outforskat forskningsområde.  

 

Under de senaste decennierna har det funnits ett ökat intresse för att studera de relativt nya 

begreppsdefinitionerna mjuka och hårda kompetenser. Historiskt sett har det funnits ett 

antagande att arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och 

behålla en anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har detta 

scenariot förändrats och mjuka kompetenser (personliga egenskaper och social förmåga) har 

blivit allt viktigare på arbetsmarknaden.  

 

Denna magisteruppsats syftar till att studera platsannonser som är publicerade under året 2021 

inom offentlig sektor och som riktar sig mot HR-tjänster. Vidare syftar studien till att med hjälp 

av en diskursanalys att studera vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster samt hur 

platsannonsernas konstruktion relaterar till generella samhällsförändringar. Ambitionen med 

denna studien är att i viss mån bidra till forskningsfältet som avser relationen mellan efterfrågan 

på kompetenser i platsannonser inom HR-tjänster, med fokus på tjänster inom offentlig sektor.  
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1. Inledning  

Globaliseringen och framstegen inom teknik har förändrat arbetsmiljön på arbetsmarknaden. 

Förändringen mot att arbete idag bedrivs med allt mer fokus på flexibilitet och individuellt 

ansvar har medfört att arbetstagare behöver utveckla nya kompetenser för att hantera dagens 

arbetsmarknad (SOU 1999:69, Piercy & Steele, 2016 och Mishra, 2014). I dagens samhälle 

värdesätts arbetssökandes och arbetstagares anställningsvärde utifrån vilka kompetenser de 

innehar. Historiskt sett har arbetsgivare prioriterat att en arbetstagare ska inneha de hårda 

kompetenserna som efterfrågas för ett visst yrke. Hårda kompetenser beskrivs av forskare som 

de tekniska kunskaperna som en arbetstagare behöver för att kunna utföra en arbetsuppgift. 

Under de senaste årtiondena har arbetsgivares prioritering angående efterfrågade kompetenser 

skiftat från hårda kompetenser till mjuka kompetenser. Mjuka kompetenser kan beskrivas som 

de färdigheter som kännetecknar en individs personliga egenskaper och emotionella intelligens 

(Robels, 2012 och Piercy och Steele, 2016). Urciuoli (2008) beskriver att dagens arbetstagare 

uppmuntras till att betrakta sig själv som “bundle of skills” (svensk översättning; buntar av 

kompetenser) som kan anpassa sig efter organisationens behov. Vidare redogör Urciuoli (2008) 

för att den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har bidragit till att arbetstagarna är i behov 

av att erhålla mjuka kompetenser samt att arbetstagare bör se varje anställning som en chans att 

utveckla nya kompetenser.  

 

Denna studiens syftar till att studera hur arbetsgivare konstruerar mjuka och hårda kompetenser 

i platsannonser för HR-tjänster tjänster samt hur platsannonsernas konstruktion relaterar till 

generella samhällsförändringar. Kompetenskrav i platsannonser har framförallt studerats 

utifrån ett övergripande perspektiv, vilket har lett till att analys av kompetenskrav inom 

specifika yrken och sektorer fortfarande i stor utsträckning är outforskat. De flesta befintliga 

studier som berör HR fokuserar på privata företag eller “stora organisationer” utan att 

specificera vilken sektor som organisationerna opererar inom (Vanhala och Stavrou, 2013). Det 

har lett till att det finns begränsat med forskning som syftar till att studera HR-yrket i relation 

till den offentliga sektorn. Denna studien är tänkt att bidra till kunskap om vilka mjuka och 

hårda kompetenser som efterfrågas inom platsannonser som är publicerade av offentlig sektor 

och berör HR-tjänster.  
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1.1. HR-yrket och dess status på dagens arbetsmarknad  

I vår tids organisationer framhålls personalen som organisationens främsta resurs och en viktig 

del för att skapa konkurrensmässiga fördelar på arbetsmarknaden. Till följd av det nya 

förhållningssätt till personalen har den tidigare benämningen personalfunktion på senare år 

kommit att ersättas av Human Resources (HR) (Löfgren Martinsson, 2008). Uttrycket Human 

Resource indikerar att HR-arbetet handlar om att betrakta all personal och dess kompetens som 

en avgörande resurs samt att HR-funktionen är viktig del i arbetet att utvinna och förädla denna 

tillgången (Alvesson & Lundholm, 2014). Med utgångspunkt i denna uppfattning är det rimligt 

att tänka att HR-funktionen är en självklar yrkeskategori som värderas högt inom samtliga 

organisationer. Löfgren Martinsson (2008) beskriver att denna uppfattning emellertid inte 

förefaller på arbetsmarknaden utan att HR-yrket istället är en yrkesgrupp som ofta bemöts med 

ett visst tvivel. Många upplever att det finns en otydlighet kring vad HR-funktionen egentligen 

kan och gör. Alvesson och Lundholm (2014) beskriver att det delvis kan förknippas med att 

HR-yrket innehar en osäker eller låg status på arbetsmarknaden. Det har i sin tur resulterat i att 

yrkesgruppen ofta får strida för att rättfärdiga sin status och professionella identitet (Löfgren 

Martinsson, 2008).  

 

Inom forskningsområdet finns det inget enhetligt synsätt kring definitionen av HR-arbete. 

Snarare beskrivs HR-arbete som en samling av olika aktiviteter, vilka mer eller mindre är 

sammanhängande, som relaterar till personalen i organisationen. Traditionellt sett förknippas 

HR-arbetet med en administrativ servicefunktion, vars arbetsuppgifter rör sig om lönefrågor 

och förmåner. En ytterligare aktivitet berör det arbetsrättsliga ramverk som varje HR-praktiker 

behöver ha kunskap om och förhålla sig till samt hanteringen av fackliga förhandlingar 

(Alvesson & Lundholm, 2014). HR-arbetet handlar till stor del om rekrytering, vilket avser att 

locka till sig potentiella medarbetare och rekrytera ny personal (Alvesson & Lundholm, 2014 

och Kahlke & Schmidt, 2015). Därutöver är en HR-aktivitet att bidra till organisationens 

kompetensbehov samt förändringsarbete, inom såväl kultur som struktur. Slutligen är en av 

HR-funktionens främsta arbetsuppgift att agera som stöd till organisationens chefer, vilket 

exempelvis kan innefatta hantering av konflikter, sjukdomsfall eller rehabiliteringsärenden 

(Alvesson & Lundholm, 2014).  

 

Vidare förväntas yrkesverksamma inom HR att inneha en expertis inom området 

kommunikation och den mänskliga resursen samt en förståelse för hur människor fungerar i 
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relation till varandra (Engström & Lundin, 2018 och Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Forskning inom området framför att HR-arbetet bör betraktas som en specialistfunktion vars 

syfte är att arbeta för organisationens lönsamhet och effektivitet såväl som medarbetarnas 

utveckling och välbefinnande (Akademikerförbundet SSR, 2015). En återkommande 

diskussion inom forskningsområdet är att HR-yrket har utvecklats från att främst hantera 

uppgifter av administrativ karaktär till att driva mer strategiska och övergripande frågor 

(Berglund, 2002). En förutsättning för att det ska vara möjligt för yrkesverksamma inom HR 

att fokusera på det strategiska arbetet är en ansvarsförskjutning av det traditionellt operativa 

personalarbetet till linjechefer. Ansvarsförskjutningen som återfinns inom HR-yrket innebär 

med andra ord en ökad decentralisering av personalansvaret till linjechefer. Dock finns det 

tendenser som antyder att det finns ett ökat samarbete och en strävan mot ett delat ansvar mellan 

yrkesverksamma inom HR och linjechefer (Löfgren Martinsson, 2008). Idag betraktas HR-

funktionen som en del i främjandet av den interna effektiviteten och förändringsarbete. HR-

chefens uppgifter karakteriseras av det att vara ytterst ansvarig för att företräda den strategiska 

aspekten samt att vara ett ledningsorgan med en övergripande förståelsen för verksamheten 

(Alvesson & Lundholm, 2014). I CRANET-rapporten1 från 2017 redogörs det för att HR-chefer 

har fått en högre representation i ledningsgrupper. Det presenteras även att Sverige är ett av de 

länder som har högst andel HR-chefer i ledningsgruppen. En slutsats som författarna till 

rapporten drar är att denna förändringen indikerar att HR-frågor börjar få ett allt större fokus i 

dagens organisationer. Ytterligare beskrivs det att frågor som berör rekrytering, 

kommunikation, kompetensutveckling och flexibla arbetsformer är viktiga och att dessa spelar 

en avgörande roll i en organisations framgång. Avslutningsvis beskriver författarna i rapporten 

att ett ökat fokus på HR-arbetet kan vara en trend som är här för att stanna (Lindeberg & 

Månson, 2017).  

 

I relation till denna studien är det av vikt att belysa att det finns många olika benämningar på 

de som arbetar med HR-frågor, vilket har lett till att det råder en förvirring på dagens 

arbetsmarknad. Tidigare formulerades befattningar efter uttrycket personalvetare, till exempel 

personalchef, personalstrateg eller personalansvarig. På senare år har dessa kommit att ersättas 

av titlar som HR-chef, HR-specialist, HR-konsult eller HR-generalist (Löfgren Martinsson, 

2008 och Akademikerförbundet SSR, 2015). Vilka tjänstebefattningar som är mest 

 
1 CRANET (The Cranfield Network on Human Resource Management) är ett globalt forskningsnätverk inom området 

personalarbete eller HR. Det är en återkommande enkätundersökning som kartlägger hur organisationer, såväl offentliga 

som privata, i Sverige och Europa arbetar med HR-frågor. 
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förekommande inom en bransch kan bero på om anställningen avser arbete inom offentlig- eller 

privat sektor (HR Commitment, 2019). Till följd av att kunskapsområdet HR, eller 

personalvetenskap, inte innehar en så kallad monopolställning i samhället utförs inte enbart 

HR-arbetet av personer som innehar en HR-examen utan det finns även ett intresse att arbeta 

med HR-frågor hos personer med en annan utbildningsbakgrund, exempelvis ekonomer och 

socionomer (Löfgren Martinsson, 2008). Vidare i denna studien kommer uttrycket HR-arbete 

att användas när formen och innehållet berör arbete med personal- och arbetslivsfrågor. För att 

bidra med en övergripande granskning av HR-yrket, och därmed inte begränsa studien till 

specifika titlar, kommer benämningen yrkesverksam inom HR att användas för att beskriva de 

som utför HR-arbete. Studiens målsättning är att i viss mån bidra till ett förtydligande kring 

HR-arbetets innebörd. Detta med hjälp av en diskursanalys av platsannonser som berör HR-

tjänster samt vilka kompetenser som efterfrågas från arbetsgivarsidan.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studien är att studera hur offentlig sektor, som arbetsgivare, efterfrågar 

kompetenser och hur dessa konstrueras i platsannonser för HR-tjänster. Vidare ämnar studien 

att, med hjälp av en diskursanalys, studera hur platsannonsernas utformande kan kopplas till 

generella samhällsförändringar. Ambition med studien är att i någon mån bidra till 

forskningsfältet genom att problematisera arbetsgivares efterfråga på kompetenser inom HR-

yrket, med fokus på offentlig sektor. I denna studien omfattas endast platsannonser som är 

publicerade av offentlig sektor, i detta fall Malmö stad.  

 

Följande frågeställningar har legat till grund för studiens utformning:  

 

• I vilken omfattning framställs mjuka kompetenser i platsannonser för HR-tjänster? 

• Hur konstruerar arbetsgivare mjuka och hårda kompetenser i platsannonser för HR-

tjänster?  

• Hur utformas platsannonser för HR-tjänster i enlighet med utvecklingstrender i 

samhället?  
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1.3. Studiens disposition  

Denna magisteruppsats är disponerad på följande sätt, i kapitel två redogörs det för en 

forskningsöversikt samt tidigare forskning som är relevant utifrån studiens syfte. I kapitel tre 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Det fjärde kapitlet omfattar en diskussion kring 

studiens forskningsmetod och metodologiska överväganden. Därefter följer kapitel fem som 

omfattar en presentation av studiens resultat. I det sjätte kapitlet Analys och diskussion knyter 

jag som forskare ihop befintlig teori och samhällsutveckling med studiens resultat, med syftet 

att tillföra ett sociologiskt perspektiv till uppsatsen. I det sjunde kapitlet följer en redogörelse 

av studiens slutsatser. Det åttonde och avslutande kapitlet innehåller förslag till framtida 

forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

I ett inledande skede användes Lunds universitets söktjänst Lubsearch för att skapa mig en 

bredare förståelse för forskningsområdet och kunskapsläget. Därefter utarbetades sökord som 

sedan användes för att finna relevant litteratur inom området. De sökord som framförallt 

använts är “soft skills”, “hard skills”, “Human Resources”, “job advertisement” samt “New 

Public Management”. Valet att använda engelska sökord var för att det bidrar till ett vidare 

sökfält inom forskningsområdet. Forskning som relaterar till HR-yrket och efterfrågan på 

kompetenser i platsannonser visade sig vara ett relativt outforskat ämne. Det resulterade istället 

i att en värdefull ingång har varit att strategiskt, baserat på syftet och frågeställningar, fokusera 

på att söka efter litteratur ur flera aspekter. Exempelvis har en aspekt utgjorts av tidigare 

forskning kring mjuka och hårda kompetenser i en vid mening samt forskning där platsannonser 

har studerats ur ett generellt perspektiv. Vidare gjordes en granskning av litteraturkällornas 

referenser. Granskningen gjordes av två anledningar, dels för att studera vilka källor författaren 

har använt sig av och dels för att berika studien med ytterligare användbara forskningskällor.  

 

2.1. Utvecklingstrender i arbetslivet  

Sedan slutet på 1900-talet har arbetslivet kommit att förändras till vad Allvin et al. (2013) 

benämner som det “nya arbetslivet”. Under större delen av 1900-talet kännetecknades arbetets 

organisering av generella och stabila regelverk och normer. I dagens arbetsliv ser vi en 

förändring mot att arbetsvillkoren i mindre utsträckning är givna och allmängiltiga, vilket har 
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lett till att individen i allt större utsträckning själv måste genomföra, planera, motivera, initiera 

och ansvara för sitt arbete. Till skillnad från arbetslivets tidigare förutsättningar där individen 

utgjorde en del av ett kollektiv och en gemenskap har det nya arbetslivet inneburit en skiftning 

till att arbetet idag betraktas som ett projekt bestående av personlig utveckling eller att överleva 

på arbetsmarknaden (Allvin et al, 2013).  

 

Det nya sättet att organisera arbete har i stor utsträckning påverkats av den globalisering och 

digitalisering som har skett världen över (SOU 1999:69 och Succi, 2015). Företag, myndigheter 

och institutioner i dagens samhälle genomgår allt oftare omstruktureringar av sin verksamhet 

för att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring (Allvin et al, 2006). Det 

finns fyra centrala utvecklingstrender som utmärker dagens arbetsliv; flexibilisering, 

individualisering, informalisering samt New Public management. Fexibiliseringen är en 

förutsättning i dagens arbetsliv för att kunna tillhandahåll den konkurrenskraft, effektivitet och 

produktivitet som behövs på marknaden (Gillberg, 2018). Flexibiliseringstendensen synliggörs 

i att arbetstagare med hjälp av tillgången på digital teknik blir allt mer oberoende av tid och 

plats (Aronsson, 2020 och Coenen & Kok, 2013). Flexibiliteten i arbetslivet visas även i 

avregleringen av relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den tidigare etablerade 

normen om en fast tillsvidareanställning ersätts allt oftare av anställningskontrakt som är 

tidsbegränsade anställningar exempelvis vikariat eller projektanställning (Gillberg, 2018 och 

SOU 1999:69). Dessa typer av anställningsförhållande medför att arbetsgivaren blir mer 

konkurrenskraftiga och får större möjlighet att möta marknadens krav och behov. Vidare 

handlar flexibilisering om att organisationen kan anpassa de tiderna som de anställda arbetar 

utefter verksamhetens behov (Aronsson, 2020). Arbetsgivaren kan på så vis optimera 

utnyttjandet av arbetskraften på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt som tidsbegränsade 

anställningsformer leder till att arbetsmarknaden blir mer flexibel framför forskarna Gillberg 

(2018) och Allvin et al. (2013) att det kan leda till att individen emellertid upplever 

anställningsotrygghet.  

 

På senare år har trenden mot en ökad individualisering av samhället blivit allt tydligare och 

denna förändringen blir även märkbar på arbetsmarknaden (Gillberg, 2018). Det har skett en 

ansvarsförskjutning från det kollektiva till individen, vilket har resulterat i att den enskilda 

arbetstagarens förmåga att planera och organisera sina arbetsuppgifter samt arbetstid blivit 

viktigare. På dagens arbetsmarknad placeras det ett stort ansvar på att individen ska leva upp 

till arbetsgivarens förväntningar för att göra sig själv anställningsbar samt att individen på egen 
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hand ansvarar för sin karriärutveckling (Gillberg, 2018). Begreppet anställningsbarhet beskrivs 

inom forskningsområdet som ett centralt begrepp för att skapa sig en förståelse för det 

arbetsmarknads-tänk som kännetecknar det nya arbetslivet. Begreppet anställningsbar 

inbegriper individens egen förmåga att framstå som en attraktiv arbetstagare på 

arbetsmarknaden (Von Otter, 2004). Anställningsbarhet definieras i en vidare mening som en 

individs möjlighet att få och behålla en anställning (Löfgren Martinsson, 2008). Löfgren 

Martinsson (2008) redogör ytterligare för att anställningsbarhet kan omfatta en individs 

kunskapsbas och däribland akademiska förmågor, till exempel förmågan att uttrycka sig och att 

studera fenomen ur olika perspektiv. Författaren menar att individer som tillägnat sig kunskaper 

och färdigheter på en hög utbildningsnivå kan medföra en positiv betydelse för individens 

anställningsbarhet. Nilsson (2017) uttrycker å andra sidan att utbildning generellt sett ses som 

en nödvändig förutsättning för att en individ ska få tillträde till många positioner på 

arbetsmarknaden. Vidare beskriver Nilsson (2017) att utbildningsnivå förknippas med den 

formella kompetensaspekten av en individs anställningsbarhet samt att arbetsgivare kan 

använda utbildning som en sorteringsmekanism.  

 

I anknytning till individualiseringen finner vi trenden informalisering. Denna förändring 

uttrycks i form av att informella kriterier, exempelvis personliga egenskaper och social 

förmåga, har fått en större betydelse i arbetslivet. I kompetensbegreppet inkorporeras faktorer 

som till exempel social kompetens och sociala nätverk, vilket också kan få betydelse i 

rekryteringsprocesser. Vidare i denna studien kommer det i avsnittet 2.2. Framväxten av 

distinktionen mellan mjuka och hårda kompetenser att redovisas hur forskare inom området 

kategoriserar kompetenser som mjuka respektive hårda. Däruti beskrivs det exempelvis att 

social förmåga inbegrips i kategorin mjuka kompetenser. Fortsättningsvis finns det även en 

ökad betoning av samarbete och samverkan i arbetets organisering samt att dessa kan användas 

som redskap för att uppnå en förhöjd kreativitet och innovation. Allvin et al. (2013) och 

Gillberg (2018) är eniga i att det skett en förändring mot att sociala förmågor premieras av 

arbetsgivare samt att dessa får en avgörande roll i individens framgång inom och tillgång till 

arbetsmarknaden.  

 

Jämsides med utvecklingstrenderna flexibilisering, individualisering och informalisering pågår 

en förändring mot att den offentliga sektorn i allt större utsträckning anammar en modell vid 

namn New Public Management (NPM) (Gillberg, 2018). Denna utvecklingstrend hade sin start 

i Sverige under senare delen av 1900-talet när den svenska offentliga sektorn var ett föremål 
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för flertalet olika reformer. Det gemensamma syftet med samtliga reformer var att den 

offentliga sektorn var i behov av att finna nya vägar för att effektiviseras samt att tillgodose alla 

medborgare med en god välfärd, trots förhållandevis begränsade resurser (Karlsson, 2017 och 

Almqvist, 2006). Karlsson (2017) konstaterar att det är av vikt att begreppet New Public 

Management förstås utifrån att det är en mängd olika reformer som infördes under senare delen 

av 1900-talet och som tillsammans skapar en bild av en samhällsförändring. Konceptet NPM 

är i grunden ett paraplybegrepp som relaterat till hur den offentliga sektorn styrs och organiseras 

(Karlsson, 2017 och Nationalencyklopedin, 2022). Vidare definierar Almqvist (2006) NPM 

som “ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att 

styra sina organisationer” (Almqvist, 2006:10). Det som kännetecknar övergången mot den 

offentliga sektorns införande av NPM-modellen är att låta den offentliga sektorn styras mer 

som den privata sektorn istället för att tillämpa en hög grad av regelstyrning (Karlsson, 2017). 

Gillberg (2018) uttrycker vidare att implementeringen av NPM i offentlig sektor är ett försök i 

att det svenska arbetslivet ska förmå att bemöta den ökade konkurrenskraften som finns på 

global nivå samt kraven på effektivisering och produktivitet.  

 

2.2. Framväxten av distinktionen mellan mjuka och hårda kompetenser  

De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet, ökad konkurrenskraft samt ny teknik och 

dynamik, har lett till ett behov av nya kompetenser (Dolce et al, 2020). Distinktionen mellan 

mjuka (soft skills) och hårda kompetenser (hard skills) etablerades inom forskningsområdet i 

början på 2000-talet (Urciuoli, 2008). Historiskt sett har det funnits ett antagande att 

arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och behålla en 

anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har detta scenariot 

förändrats och mjuka kompetenser (personliga egenskaper och social förmåga) har blivit allt 

viktigare på arbetsmarknaden (Mishra, 2014, Dolce et al., 2020 och Mitchell et al, 2010).  

 

Inom forskning som berör dagens arbetsliv framgår det att enbart inneha hårda kompetenser 

inte längre är tillräckligt för att en individ ska kunna hantera utmaningarna samt nå framgång 

på arbetsmarknaden (Lyu & Liu, 2021 och Mitchell et al, 2010). I samtidens arbetsliv relaterar 

inte framgång enbart till vad en individ har kunskap om utan även till hur individen förmedlar 

och kommunicerar sin kunskap. Seith (2016) uttrycker detta genom följande citat;  
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“Having just hard skills is not enough today to make one’s professional life complete, successful 

and satisfactory. At present, companies are looking for candidates who are smart and can present 

themselves well” (Seith, 2016:113).  

 

Forskning inom området redogör för, i relation till ovanstående citat, att arbetsgivare i en allt 

större utsträckning efterfrågar mjuka kompetenser vid rekryteringen av nya medarbetare. 

Mjuka kompetenser definieras som ett nytt sätt att beskriva den uppsättning förmågor eller 

talanger som en individ för med sig till en arbetsplats samt att mjuka kompetenser alltid relaterar 

till produktivitet (Mitchell et al, 2010). Vidare presenteras det i en forskningsstudie av Robels 

(2012) att arbetsgivare framförallt vill att nya medarbetare ska besitta mjuka kompetenser, men 

att dessa måste kompletteras med hårda kompetenser. I studien identifierades 10 stycken mjuka 

kompetenser som ansågs vara viktigast enligt arbetsgivare: social kompetens, arbetsmoral, 

samarbetsförmåga, kommunikation, integritet, flexibilitet, positiv inställning, professionalism, 

ansvar och artighet. Resultatet visar att arbetsgivare anser att personliga egenskaper är viktiga 

attribut hos en arbetssökande (Robels, 2012).  

 

En omfattande del av forskningsområdet utgörs av studier där forskare intresserat sig för att 

analysera och jämföra arbetsgivares och studenters uppfattningar kring vikten av mjuka 

kompetenser. Succi och Canovis (2020) forskning bekräftar att mjuka kompetenser under de 

senaste 5–10 åren har fått en ökad betydelse på dagens arbetsmarknad. Tidigare forskning 

redogör för att arbetsgivare framförallt värdesätter att nya medarbetare besitter mjuka 

kompetenser vid rekryteringsprocessen, medan studenterna snarare fokuserar på hårda 

kompetenser (tekniska färdigheter). Flertalet forskare kommer fram till slutsatsen att mjuka 

kompetenser är väsentliga på dagens arbetsmarknad och att individen har ett individuellt ansvar 

för att förvärva och utveckla dessa för att kunna anpassa sig till en ständigt föränderlig 

arbetsmarknad och förbättra sin anställningsbarhet (Succi & Canovi, 2020, Dolce et al, 2020, 

Matsouka och Mihail, 2016 och Robels, 2012).  

 

Vidare framgår det i forskning inom området att det finns ett nära samband mellan mjuka 

kompetenser och anställningsbarhet. Forskare som Rodels (2012), Mitchell et al. (2010) samt 

Piercy och Steele (2016) beskriver att det är viktigt för arbetstagare att utveckla ett brett utbud 

av mjuka kompetenser för att behålla sin anställningsbarhet och menar att dessa kompetenser 

är överförbara inom många olika yrken och branscher. Piercy och Steele (2016) beskriver 
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sambandet mellan en individs utveckling av mjuka kompetenser och anställningsbarhet på 

följande sätt;  

 

“Workers can maintain their employability by having a broad range of easily transferable skills 

that allows them to shift between occupations and perhaps even industries. Developing and 

maintaining a range of soft skills, especially social skills, which are currently in high demand, 

can therefore act as ‘insurance’ for employees in case of technology or labour market change 

that makes their hard (technical) skills redundant” (Piercy & Steele, 2016:33). 

 

Citatet beskriver att hårda kompetenser har en tendens att bli föråldrade, vilket gör att 

utvecklingen av mjuka kompetenser, särskilt sociala färdigheter, kan fungera som en 

“försäkring” för arbetstagaren (Piercy & Steele, 2016). Generellt sätt brukar de hårda 

kompetenserna medföra att individ en blir erbjuden en intervju medan de mjuka kompetenserna 

avgör om individen får samt behåller arbetet (Robels, 2012). Sammanfattningsvis har 

forskningsintresset kring mjuka kompetenser ökar under de senaste 5–10 åren. Samtidigt finns 

det en samstämmighet inom forskningsområdet att den ökade komplexiteten på 

arbetsmarknaden har bidragit till att arbetsgivare i en större utsträckning efterfrågar mjuka 

kompetenser. Vikten av att en individ utvecklar ett brett utbud av mjuka kompetenser för att 

behålla sin anställningsbarhet är återkommande i flera forskningsstudier, såväl som att 

individen på egen hand har ansvar att utveckla av dessa mjuka kompetenser.  

 

2.3. Platsannonser som studieobjekt 

Termen platsannons definieras av Helgesson (2011) på följande sätt:  

 

Platsannonser är en form av skriftlig kommunikation mellan människor som inte känner 

varandra, men som kan komma att ha en yrkesmässig relation i framtiden. Det ställer krav på 

platsannonsen att utformas på ett artigt sätt, så att eventuell relation i framtiden inte tar skada 

(Helgesson, 2008:6). 

  

Helgesson (2011) redogör för att ett skäl till att forskare intresserar sig för att studera 

platsannonser är att språkbruket i platsannonser kan reflektera de värderingar som råder i 

arbetslivet vid en given tidpunkt. Således kan platsannonser som studieobjekt resultera i en 

möjlighet att studera en spegling av samhället vid en viss tid. Vidare beskrivs platsannonser 

som vardagliga texter med en praktisk funktion nämligen att informera, påverka och leda till en 

handling. Platsannonsens syftar till att arbetsgivare ska locka rätt personer att söka en ledig 
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tjänst (Arbetsförmedlingen, 2019). Helgesson (2011) beskriver dessutom att platsannonserna 

och dess innehåll, i form av värderingar och språkbruk, påverkar människors tankar och 

språkanvändning. Konsekvensen av platsannonsens inverkan på människors handlande och 

tänkande är att det i en vidare mening även påverkar samhället. En övergripande förändring i 

utformandet av platsannonser är att de idag är mer komplexa. Något som är framträdande i 

forskning kring utformandet av platsannonser är de tidigare innehöll fåtal krav medan 

arbetsgivare i dag efterfrågar allt fler krav i sina utannonserade tjänster för att finna sin framtida 

medarbetare (Dörfler & Werfhorst, 2009).  

 

I Helgessons (2011) avhandling, vars syfte är att undersöka förändringsmönster i platsannonser 

publicerade mellan åren 1955–2005 samt att studera hur den svenska arbetsmarknadens 

utveckling kan speglas i platsannonser vid den angivna perioden, identifieras ett antal 

innehållskomponenter. Innehållskomponenterna innefattar de återkommande delar som 

återfinns i samtliga platsannonser. Studien redogör för att dessa delar omfattas av information 

om den aktuella tjänsten, kontaktinformation, kvalifikationer, villkor och förmåner, genus och 

mångfald samt information om arbetsgivaren.  

 

Platsannonsen ger arbetsgivaren möjlighet att konstruera en bild av den idealsökande genom 

att beskriva den utannonserade befattningen samt de kvalifikationer som befattningen kräver. 

Konstruktionen av den idealsökande erbjuder den arbetssökande att identifiera sig med textens 

beskrivning av kvalifikationer, egenskaper och arbetsplatsen. Annonseringen medför, på 

liknande sätt, en möjlighet för arbetsgivaren att presentera sig, sin verksamhet samt att 

marknadsföra sitt företag. Tidigare forskning inom området visar på en förändring i 

platsannonsens utformande och att arbetsgivare idag i en vidare utsträckning utnyttjar 

platsannonssituationen som en möjlighet att göra reklam och att framställa sig själv som en 

attraktiv arbetsgivare, se exempelvis Fairclough (1993) och Helgesson (2011). Vidare förs en 

diskussion kring att denna förändring kan relateras till och förklaras av de förändringar som 

skett i samhället. På dagens arbetsmarknad är det viktigt för företag att marknadsföra och bygga 

upp en image, vilket medför att informationen om arbetsgivaren i platsannonser med tiden har 

fått ett ökat utrymme i platsannonser och betraktas näst intill som en obligatorisk 

innehållskomponent (Helgesson, 2011 och Arbetsförmedlingen, 2019). 

 

Platsannonsering handlar om att arbetsgivare behöver rekrytera ny personal till en tjänst. 

Resultatet i Helgessons (2011) studie visade att fram tills 70-talet uttrycks framförallt formella 
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krav i platsannonser, men att det med tiden har skett en förändring mot att även uttrycka 

önskemål om personliga egenskaper hos den arbetssökande. De formella kraven omfattar 

exempelvis de kompetenskrav som berör den arbetssökandes utbildning och 

arbetslivserfarenhet inom det aktuella yrket. Förändringen i platsannonserna tyder på att det 

finns ett skifte i synen på vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas från arbetsgivarens 

sida. Helgesson (2011) uttrycker att det inte längre räcker för en arbetstagare att kunna “rätt” 

saker, arbetstagaren ska också vara på “rätt” sätt.  

 

Vidare kan kraven i en platsannons värderas och uttryckas med olika styrka. Framförallt handlar 

det om kraven i texten uttryckligen utformas för att motsvara ett absolut krav, meriterande eller 

önskemål. När ordföljden vi ser gärna att du är placeras framför ett krav indikerar det ett 

önskemål om att den sökande ska uppfylla kravet men att det nödvändigtvis inte måste 

uppfyllas, vilket gör att kravställningen kan beskrivas som ett låg. I de fall som kravet har en 

starkare och absolut karaktär uttrycks det i samband med att den arbetssökande bör, har, ska 

eller måste inneha en viss kompetens eller egenskap (Helgesson, 2011). Fortsättningsvis fann 

Helgesson (2011) i sin forskningsstudie att det i många av platsannonserna efterfrågades samma 

krav på egenskaper oavsett vilket arbete den utannonserade tjänsten omfattade. De egenskaper 

som var mest efterfrågade under hela perioden, år 1955–2005, var samarbetsförmåga, 

självständighet och ta egna initiativ. I studien redogörs det därtill att det har skett en skiftning i 

vilka egenskaper som efterfrågas. Under senare delen av perioden tillkommer efterfrågan på 

god social kompetens, flexibilitet, drivkraft, resultatinriktning, analytisk förmåga, 

affärsmässighet samt kommunikationsförmåga.  

 

Platsannonser har vid flera tillfällen använts som studieobjekt. Dörfler och Werfhorst (2009) 

genomförde en liknande forskningsstudie som Helgessons (2011), fast i en österrikisk kontext. 

Forskningsresultatet visade att platsannonser till stor del utgörs av efterfrågan på sociala 

kompetenser och att det framförallt omfattade tjänstesektorn. Sociala kompetenser framstod 

även som ett avgörande krav i platsannonser gällande chefstjänster. Det kravet som främst 

efterfrågas i relation till chefstjänster var kommunikationsförmåga (Dörfler & Werfhorst, 

2009). Tidigare forskning har i stor utsträckning diskuterat de kompetenskrav som finns på 

arbetsmarknaden, men framförallt ur ett övergripande perspektiv. En noggrann analys av 

kompetenskrav inom specifika yrken och sektorer är fortfarande till stor del outforskad (Lyu & 

Liu, 2021). Under de senaste decennierna har det funnits ett ökat intresse för att studera de 

relativt nya begreppsdefinitionerna mjuka och hårda kompetenser, men ännu finns det endast 
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begränsat med forskning som inkluderar platsannonser som studieobjekt. Baserat på mina 

litteratursökningar och tillgången på tidigare forskning förefaller HR-yrket att vara ett yrke vars 

kompetenskrav i platsannonser hittills inte har analyserats med fokus på mjuka och hårda 

kompetenser. Ambitionen med denna studien är att i viss mån bidra till forskningsfältet som 

avser relationen mellan efterfrågan på mjuka kompetenser i platsannonser inom HR-yrket, med 

fokus på tjänster som berör offentlig sektor.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1. Teoretiskt ramverk för mjuka och hårda kompetenser  

I tidigare avsnitt har de konstaterats att förändringarna som på senare tid har skett i arbetslivet 

har bidragit till att arbetsgivare på dagens arbetsmarknad i större utsträckning efterfrågar mjuka 

kompetenser. Detta avsnitt har för avsikt att vidareutveckla resonemangen som framfördes i 

avsnitt 2.2. Framväxten av mjuka och hårda kompetenser samt att förtydliga begreppens 

innebörd. I relation till studien är det av värde att inledningsvis bidra med en definition av 

endast begreppet kompetens. Nilsson et al. (2018) bidrar med följande definition av begreppet; 

“en handlingsförmåga i förhållande till en viss arbetsuppgift” (Nilsson et al, 2018:95).  

 

Vidare har studiens fokus varit att undersöka hur kompetensbegreppet, utifrån distinktionen 

mellan mjuka och hårda kompetenser. Hårda kompetenser definieras som den specifika form 

av kunskap och tekniska expertis som behövs för att utföra ett visst arbete. Hårda kompetenser 

är de prestationer som redogörs för i ett CV, exempelvis arbetslivserfaren, utbildning, kunskap 

och kompetensnivå. Dessa kompetenser refererar bland annat till kunskaperna läsa, skriva, 

räkna samt förmågan att utföra en specifik uppgift eller aktivitet (Rodels, 2012).  Mjuka 

kompetenser är ett begrepp som inom forskningsområdet har tillskrivits olika definitioner från 

olika forskare. Mjuka kompetenser kan definieras som mellanmänskliga färdigheter som 

kännetecknar en individs personliga egenskaper, emotionella kompetens samt sociala förmågor 

(Robels, 2012 och Hurrell, 2016). Därtill framställs mjuka kompetenser som en samling av 

olika färdigheter exempelvis, social förmåga, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, 

förhandlingsförmåga, ledarskapsförmåga samt stresshantering (Mishra, 2014). Robels (2012) 

beskriver vidare att;  
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“Businesses want resourceful employees with soft skills at all levels with interpersonal qualities 

who can collaborate, motivate, and empathize with their colleagues” (Robels, 2012:458).  

 

Till skillnad från hårda kompetenser som både kan läras ut och mätas, exempelvis språkkunskap 

och förmågan att använda ett visst datorprogram, är mjuka kompetenser svårare att undervisa 

och mäta eftersom de kan anta olika former i olika sammanhang (Succi, 2015). Den främsta 

styrkan med mjuka kompetenser är att tillämpningen av dessa inte är begränsad till ett specifikt 

yrke utan att de är överförbara och utgör en viktig del för en arbetstagare att förbli relevant i 

relation till arbetsgivare (Robels, 2012 och Piercy & Steele, 2016). I dagens samhälle behöver 

en individ expertis inom de tekniska aspekterna av sitt arbete i kombination med förmågan att 

kommunicera och samarbeta med andra. Båda kompetenserna är viktiga för en organisations 

tillväxt såväl som för arbetstagarens personliga utveckling (Succi, 2015 och Mishra, 2014). 

Flera forskare menar att mjuka kompetenser förstärker individens karriärmöjligheter, 

arbetsprestation och interaktioner. (Matsouka & Mihail, 2016 och Sethi, 2016). Vidare framför 

Succi (2015) att de mjuka kompetenserna hjälper individen att anpassa sig, ha en positiv 

inställning samt att effektiv kunna hantera de utmaningar som individen ställs inför i sitt 

yrkesliv. 

 

För att studera hur mjuka och hårda kompetenser tar sig i uttryck i platsannonser som är 

publicerade av den offentliga sektorn är det värdefullt att skapa sig en förståelse för begreppet 

New Public Management (vidare används förkortningen NPM) och hur styrningen av den 

offentliga sektorn har förändrats sedan 1900-talet. Det av vikt att inkludera aspekterna av NPM 

denna studien, eftersom den utgör en av de större utvecklingstrenderna som den offentliga 

sektorn har stått - och fortfarande står - inför.  

 

3.2. New Public Management-modell 

Forskaren som myntade begreppet New Public Management var Christopher Hood (1991). I 

sin artikel “A Public Management for all seasons?” belyser han de samhälleliga förändringar 

som kom att leda till lanseringen av begreppet. Hood (1991) redogör för sju stycken doktriner, 

eller kategorier, i ett försök att förtydliga konceptet NPM. De sju kategorierna är följande; (1) 

professionell management, (2) standard och prestationsmått, (3) resultat och utfall, (4) 

decentralisering, (5) konkurrens, (6) nya förvaltningsstilar och (7) sparsamhet med offentliga 

medel (Hood, 1991). Vidare har Karlsson (2017) kommit att inspireras av Hoods sju kategorier 
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och inkluderar dessa i en utvecklad modell av New Public Management. Karlsson (2017) 

beskriver att modellen främst ska förstås som en konceptuell och teoretisk konstruktion samt 

att modellen har som syfte att demonstrera hur NPM kan förstås utifrån ett övergripande 

perspektiv.  

 

Modellen redogör initialt för en uppdelning mellan två övergripande typer av reformer inom 

NPM; managementbaserade reformer och marknadsbaserade reformer. Med 

managementbaserade reformer avses förändringar som berör interna aspekter av organisering 

och styrning. Marknadsbaserade reformer syftar till att öka konkurrensen och 

marknadstänkandet inom den offentliga sektorn. Den grundläggande idéen är att 

konkurrenskraften driver verksamheter till att bli mer effektiva och leverera högre kvalitet 

(Karlsson, 2017). Dessa två typer av reformer sammanfogas i modellen med Hoods (1991) sju 

kategorier, vilka han menar karakteriserar NPM.  

 

Den första av Hoods (1991) kategori är professionell management. Traditionellt sett har chefer 

inom den offentliga sektorn främst betraktats som förvaltare av den offentliga sektorn som 

arbetat för medborgarnas och välfärdens bästa. På senare tid har idéer kring effektiva arbetssätt 

blivit mer påtagliga i den offentliga sektorn. Denna förändringen har lett till att 

förvaltningschefer till stor del kommit att bli mer professionella managers. Idén kring 

professionella manager innebär att politikerna ska sätta upp ramar för verksamhetens mål och 

professionella managers ska tilldelas tillräckligt med mandat för att uppfylla verksamhetens 

mål. Arbetet med att uppnå målen blir ett uppdrag för verksamheterna att själva hantera. Många 

gånger innebär denna uppdelningen att verksamhetens arbetssätt och tekniker inspireras av och 

hämtas från den privata sektorn (Karlsson, 2017).  

 

Den andra kategorin standarder och prestationsmått handlar om standardisering och mätande 

av prestationer. Verksamhetens aktiviteter kvantifieras med intentionen att, med hjälp av 

konstruerade standarder, möjliggöra bedömningar, uppföljningar och utvärderingar. Nackdelen 

med implementering av standarder och prestationsmått är att aktiviteter som är svåra att mäta 

eller observera tilldelas mindre vikt eftersom dessa inte kan utvärderas. Resultatet blir att de 

kvantitativa verksamhetsaspekterna får mer uppmärksamhet än de kvalitativa (Karlsson, 2017). 

Den tredje kategorin motsvarar resultat och utfall. I denna kategori läggs det fokus på vad som 

har uppnåtts snarare än hur arbetet har utförts. Den offentliga sektorn har gått från att tidigare 
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associeras med byråkrati och detaljerad styrning till att realisera en mål- och resultatstyrning. 

(Karlsson, 2017).  

 

Den fjärde kategorin är decentralisering, denna kategorin är ett resultat av implementeringen 

av professionella managers och ökat fokus mot mål- och resultatstyrning. Decentralisering 

handlar framförallt om att fatta beslut så nära produktionen och slutanvändningen som möjligt. 

Inom den privata sektorn innebär det att beslut angående exempelvis produktion inte ska fattas 

på ledningsnivå utan att beslutsfattningen delegeras till mer operativa nivåer, som befinner sig 

närmare produktionen. Den offentliga sektorn följer inte samma produktionslogik som inom 

den privata, snarare handlar decentralisering i den offentliga sektors kontexten att skapa 

snabbare beslutsprocesser. Istället för att beslut ska vandra uppifrån en hierarkisk ordning, ska 

aktörer på lägre nivåer i organisationer ges mandat att själva fatta relevanta beslut. Vilket är en 

förutsättning för att skapa en snabbare och effektivare verksamhet. Decentraliseringen och mer 

ansvar till aktörer på operativa nivåer i verksamheten har medför att den offentliga sektorn i en 

bredare omfattning har omorganiserats till att bestå av olika former av resultatenheter 

(Karlsson, 2017). Konkurrens utgör den femte kategorin i Hoods (1991) beskrivning av NPM. 

Instiftandet av konkurrens inom den offentliga sektorn grundar sig på idén att staten primärt 

ska styra den offentliga sektorn men att det inte nödvändigtvis innebär att den behöver utföra 

tjänsterna. Grundtanken med konkurrens är att det driver verksamheter till att bli mer effektiva 

och kvalitetssäkra. Konkurrensen inom offentlig sektor sker inte enbart genom privatisering av 

den offentliga sektorn, det utesluter dock inte att privatiseringen är en metod som har använts 

för att öka konkurrenskraften på marknaden (Karlsson, 2017).  

 

Den sjätte kategorin utgörs av nya förvaltningsstilar och omfattar förändringen kring 

anställningsförfaranden samt hur etableringen av HR, som ett nytt sätt att hantera 

personalfrågor, har kommit att förefalla inom den offentliga sektorn. Historiskt sett har den 

offentliga sektorn erbjudit en anställning som är trygg och säker för sina anställda (Karlsson, 

2017). Till följd av den ökade flexibiliteten på arbetsmarknad har det inom offentliga sektorn 

blivit allt vanligare med kortare anställningsformer, exempelvis projektanställning, vikariat 

eller att köpa tjänster av bemanningsföretag. Karriärutveckling har alltid varit möjligt inom den 

offentliga sektorn, förutsättningen för att skapa en karriärväg har tidigare varit att stanna inom 

samma organisation och arbeta sig uppåt i organisationshierarkin. Idag är det vanligare att en 

individs karriär växer genom att individen byter arbeten inom organisationer såväl som inom 
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den offentliga och privata sektorn. Skiftet mellan offentlig och sektor betraktas ofta som att 

individen har skaffat sig värdefulla erfarenheter (Karlsson, 2017).  

 

Den sjunde och sista kategorin handlar om sparsamhet med offentliga medel. Sparsamhet med 

offentliga medel omfattar en strävan efter ökad effektivitet inom den offentliga verksamheten. 

Utifrån en organisations interna perspektiv kan sparsamheten bidra till att skapa en ökad 

produktivitet i förhållande till verksamhetens resurstillgångar. Sparsamheten innefattar en 

strävan mot att sparsamt använda de medel och resurser som den offentliga sektorn har till sitt 

förfogande. Det finns en målsättning angående att “göra mer med mindre” (Hoods, 1991 och 

Karlsson, 2017). Avslutningsvis redogör Hood (1991) och Karlsson (2017) för att kategorierna 

inte ömsesidigt utesluter varandra, utan att empiriska observationer kan komma att placeras i 

flera kategorier.  

 

Figur 1. New Public Management-modell utifrån två reformtyper och sju kategorier.  
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4. Metod  

4.1. Diskursanalys som forskningsmetod  

Diskursanalys begreppet är ett mångfacetterat begrepp eftersom litteraturen inte erbjuder någon 

konsekvent eller entydig definition (Hogan, 2003). Boréus (2015) beskriver att definitionen av 

diskurs varierar inom olika diskursanalytiska inriktningar. För att enklare få en förståelse för 

begreppets innebörd kan diskurs definieras som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2015). Vidare är följande citat en av definitionerna av 

diskursanalys som Hogan (2003) presenterar i artikeln “Understanding Discourse Analysis”; 

“the study of well-established meanings or ideas around a topic which shape how we [think 

and] talk about it” (Hogan, 2003:4). Diskurser påverkar hur vi uppfattar verkligheten och bidrar 

till hur vi förstår identiteter samt relationer mellan grupper och människor. Genom att studera 

texter kan vi skapa oss en förståelse för något i samhället som texten är ett uttryck för (Bouréus, 

2015). I denna studien utgörs textformen av platsannonser som rör HR-tjänster. 

 

I genomförandet av denna studien har jag valt att använda mig av forskningsmetoden kritisk 

diskursanalys, vilken är utvecklad av forskaren Norman Fairclough. Enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2015) är Faircloughs angreppssätt den mest utvecklade forskningsmetoden för att 

studera kommunikation, kultur och samhälle inom inriktningen kritisk diskursanalys. Den 

kritiska diskursanalysen är kritisk i den meningen att den syftar till att kartlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprättandet av den sociala världen, inklusive sociala relationer, som även 

inkluderar ett ojämnt maktförhållande (Winther Jørgensen & Phillips, 2015). Diskursanalysen 

är inte enbart bunden till den text som studeras, utan har även för avsikt att analysera 

förhållandet mellan texten, dess sammanhang och sociala strukturer. Fairclough (1995) menar 

att diskurser formas av strukturer samtidigt de som är delaktiga i att skapa, omforma och 

reproducera dem. Faircloughs tredimensionella modell är således användbar när syftet är att 

studera kommunikationen som sker i platsannonser.  

 

Enligt Fairclough (1995) kan varje diskursiv händelse analyseras utifrån tre nivåer; texten, den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken (se Figur 1). Text är den innersta dimensionen 

av modellen och utgörs av den text som analyseras, i denna studien omfattas texten av 

platsannonser. Dimensionen som är placerad i mitten av modellen är den diskursiva praktiken. 

Denna del innefattar produktionen och tolkningen av texten (Fairclough, 1995). I de fall som 

platsannonser fungerar som studieobjekt är det arbetsgivaren som producerar texten och den 
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arbetssökande som är läsaren och mottagaren av texten. I produktionen av en platsannons 

bygger arbetsgivaren vidare på redan existerande diskurser från tidigare platsannonser. 

Samtidigt använder mottagaren av texten, den arbetssökande, sig av diskurser för att tolka 

texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2015). Vid vissa tillfällen är det fler skribenter som är 

inblandade i arbetet med att skriva en platsannons, exempelvis kan arbetsgivaren ta hjälp av 

HR-avdelningen i utformandet av annonsen (Helgesson, 2011). Den yttersta dimensionen 

omfattar den sociala praktiken, vilken utgör förhållandet mellan de två dimensionerna, texten 

och diskursiva praktiken, och den bredare sociala praktiken som de är en del av (Faiclought, 

1995). I den sociala praktiken återfinns det samhälleliga perspektivet och de värderingar och 

tankemönster som är rådande vid en viss tidpunkt (Helgesson, 2011). Winther Jørgensen och 

Phillips (2015) påpekar att det vid detta analyssteg är nödvändigt att inkludera relevanta teorier 

och tidigare forskning som belyser den ifrågavarande sociala praktiken. Diskursanalysen kan 

bidra till att analysera sambandet mellan språk och samhället samt att analysera vad som sägs 

explicit och vad som är underförstått eller tas för givet i sociala sammanhang (Boréus, 2015).  

 

Figur 2. Modell inspirerad av Faircloughs tredimensionella uppfattning av diskursanalys.  
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4.2. Insamling av material, urval och avgränsningar 

Denna studien har avgränsats till att endast omfatta platsannonser som är publicerade av Malmö 

stad och som berör HR-tjänster. Valet att enbart studera platsannonser som är publicerade av 

Malmö stad grundas på att Malmö stad utgör en av de största arbetsgivarna i Skåne län med 

cirka 27 000 anställda (Malmö stad, 2022). Vidare är Malmös kommun en av Sveriges tre 

största kommuner (SCB, 2022).  Insamlingen av studiens empiri genomfördes genom att via 

mail ta kontakt med Malmö stads kommunkontor. I ett introducerande mail presenterade jag 

mig själv och beskrev att jag var en magisterstudent på Lunds universitet som var intresserad 

av att studera platsannonser som berörde HR-tjänster samt frågade om det fanns möjlighet för 

mig få tillgång till alla platsannonser som hade publicerats av Malmö stad under året 2021. 

Eftersom platsannonser anses vara allmänna handlingar och därmed tillgängliga för 

allmänheten fick jag, efter etablerad kontakt med Malmö stad, svaret att mitt mail hade 

vidarebefordrats till kommunens olika förvaltningar. Efter återkoppling från sju stycken, av 

Malmös totalt 14 (Malmö stad, 2022), förvaltningar fick jag tillgång till sammanlagt 37 stycken 

platsannonser. Efter insamlingen av totalt 37 platsannonserna genomfördes en granskning av 

samtliga platsannonser utifrån följande urvalskriterier;  

 

• Den annonserade tjänsten omfattar HR-arbete 

• Tjänsten i platsannonsen motsvarar en tillsvidareanställning eller visstidsanställning (i 

form av vikariat eller projektanställning)  

• Tjänsten i platsannonsen omfatta en heltidstjänst (100%) 

• Platsannonsen har publicerats under året 2021  

 

Dessa urvalskriterier grundade sig dels på studiens avgränsning att enbart undersöka hur 

kompetenser kommer till uttryck vid platsannonsering inom offentlig sektor samt att 

tidsintervallet för studien enbart omfattar annonspublicering under året 2021. Syftet med att 

avgränsa studien till endast ett årtal var på grund av att jag ville undvika risken att tillhandahålla 

ett överflödigt antal platsannonser och därmed inte kunna göra en grundlig analys av materialet 

under den tiden som ställs till förfogande vid skrivandet av en magisteruppsats. Vidare var 

målsättningen att studera HR-yrket och dess yrkestitlar i en vid mening, vilket dels resulterade 

i upprättandet av urvalskriteriet att tjänsten ska omfatta HR-arbete samt att jag aktivt i mailet 

till kommunkontoret i Malmö valde att använda uttrycket HR-tjänster vid efterfrågan på 

tillträde till platsannonser. I studien används formuleringen HR-tjänster som ett 

samlingsbegrepp för tjänster som omfattar HR-arbete för att inte begränsa mitt sökande efter 
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relevanta platsannonser. Efter granskning av samtliga platsannonsers innehåll följde en 

bortsortering av de platsannonser som inte föll inom urvalskriterierna. Efter bortsorteringen 

återstod 32 platsannonser och dessa kom slutligen att utgöra underlaget för denna studien. I 

tabellen nedan följer redogörelse för de platsannonser som inte föll inom studiens 

urvalskriterier. 

 

Tabell 1. Redogörelse av de platsannonser som inte föll inom studiens urvalskriterier.  

Aktuell tjänst Antal Anledning till bortsortering 

Processledare 1 Tjänsten berörde inte HR-arbete 

Sektionschef HR 1  Publicerad år 2020 

Studentmedarbetare (inom HR 

och kommunikation) 

1 Uppfyller inte urvalskriterierna angående anställningsform eller 

heltidstjänst 

HR-konsult 2 Ofullständiga annonstexter, saknade information om tjänstens 

anställningsform och omfattning respektive inkomplett 

meningsbyggnad, inte en fullständig text 

 

4.3. Analys av insamlat material  

Utifrån Faircloughs (2005) tredimensionella modell konstruerades ett liknande 

tillvägagångssätt i syfte att analysera studiens totalt 32 platsannonser. Studiens analys har 

baserats på följande steg; (1) översiktlig och innehållsanalys av platsannonsen, (2) analysera 

efterfrågan på kompetenser i platsannonsen samt kategorisering av mjuka eller hårda 

kompetenser, (3) analysera mönster i förhållande till ordval och språkanvändning i 

platsannonserna och slutligen (4) koppla analysmaterialet till befintliga teorier och tidigare 

forskning.  

 

I det första analyssteget genomfördes en översiktlig och innehållsanalys av samtliga 

platsannonser. I detta steg analyserades bland annat platsannonsernas innehållskomponenter 

samt den annonserade tjänstens anställningsform och omfattning. Analysresultatet identifierade 

att innehållskomponenterna (platsannonsens innehållsrubriker) arbetsuppgifter, 

kvalifikationer, information om tjänsten, övrigt samt kontaktperson var återkommande i alla 

platsannonser. Följaktligen kunde ett mönster identifieras i utformningen av samtliga 
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platsannonser (jmf. Helgesson, 2011). I denna studien har fokus lagts på att vidare undersöka 

informationen som presenteras i relation till innehållskomponenten kvalifikationer. Detta 

textavsnitt innehåller information om vilka kompetenser som efterfrågas hos den sökande, 

vilket är av betydelse för studien och följer studiens syfte och frågeställningar.  

 

Under analysens gång uppmärksammades en distinkt skillnad mellan kvalifikationskraven i 

platsannonser för chefspositioner inom HR och övriga HR-tjänster, något som kommer 

presenteras vidare i resultatdelen. Av denna anledningen delades samtliga platsannonser in i 

kategorier baserat på anställningsform och om tjänsten motsvarar en allmän HR-tjänst eller en 

chefstjänst inom HR. Definitionen av allmän HR-tjänst representerar, i denna studien, alla HR-

tjänster som inte omfattar en chefsposition. Samtliga annonserade tjänster motsvarar en 

heltidstjänst och alla HR-chefstjänster omfattar en tillsvidareanställning. Vidare i studiens 

resultat har det inte gjorts ett särskiljande mellan platsannonser som berör en tillsvidare- 

respektive visstidsanställning, anledningen till detta val är att inte finns någon utmärkande 

skillnad mellan utformningen eller innehållet i platsannonserna. Om studien hade omfattat ett 

större urval av platsannonser hade det eventuellt varit intressant att analysera 

anställningsformerna var för sig för att i vidare aspekt få en större förståelse för potentiella 

skillnader avseende anställningsform. Fortsättningsvis fick varje platsannons en kod som 

baserades på om platsannonsen motsvarar anställningsformen, tillsvidareanställning, 

visstidsanställning, eller en chefstjänst. Ett exempel på kodning är ”TV1”, vilket innebär att 

annonsen omfattar en tillsvidaretjänst samt att den har blivit tilldelad numret ett. Nedan följer 

en tabell som visar på fördelningen av studiens totala antal platsannonser.  

 

Tabell 2. Fördelningen av studiens platsannonser.  

Kategori Antal platsannonser Kodning  

Tillsvidareanställning 18 TV1-18 

Visstidsanställning 8 VT1-8 

HR-chef 6 C1-8 

 

Andra steget av analysen inkluderade att identifiera efterfrågade kompetenser i platsannonser 

för allmänna HR-tjänster och chefstjänster inom HR. Därefter delades varje kompetens in i 

kategorin hård eller mjuk kompetens. I denna studien avser hårda kompetenser tekniska 
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kunskaper i form av exempelvis arbetslivserfarenhet, utbildning och språkkunskap. De hårda 

kompetenserna kan likställas med de så kallade formella kompetenskraven. Mjuka kompetenser 

har i denna studien definierats som efterfrågade kompetenser som berör en individs personliga 

egenskaper och social förmåga, till exempelvis samarbetsförmåga och 

kommunikationsförmåga. Därtill kan mjuka kompetenser kan jämställas med uttrycket 

informella kompetenskrav. Efter att kompetenserna hade identifierats sammanfogades olika 

uttryck av samma kompetens för att därefter skapa nyckelkompetenser. I denna studien utgör 

nyckelkompetenserna ett samlingsord eller samlingsbeteckning för liknande uttryck av samma 

kompetens. I relation till de allmänna HR-tjänsterna identifierades de fem mest frekventa hårda 

kompetenserna samt de 12 mest efterfrågade mjuka kompetenserna. Därtill identifierades de 

fem mest efterfrågade hårda kompetenserna respektive nio mest förekommande mjuka 

kompetenser för chefstjänster inom HR. Genom att studera vilka kompetenser som är 

återkommande i platsannonstexten, de så kallade nyckelkompetenserna, kan förståelsen för vad 

arbetsgivaren anser är viktigt, hos en arbetssökande, fördjupas. Nyckelkompetenserna 

diskuteras vidare i studiens resultatdel.  

 

I det tredje analyssteget fokuserades analysen på kommunikationen mellan platsannonsens 

formuleringar samt uttryck och platsannonsens läsare. Med andra ord var jag som forskare 

intresserad av att studera textproduktionen och textkonsumtionen. Detta steget fokuserade på 

att undersöka hur platsannonsernas texter uttrycker sig i relation till specifika kompetenskrav, 

ambitionen var att undersöka hur olika diskursiva praktiker kommer till uttryck i texten. Genom 

att studera platsannonsens ordval och ordföljder finns det en möjlighet att få en djupare 

förståelse för hur kompetenskravet värderas av arbetsgivaren. Vidare var det av intresse att 

studera och identifiera hur texterna producerade en idealsökande för den utannonserade tjänsten 

(jmf. Helgesson, 2011). Det ges även möjlighet i detta analyssteg att få en vidare förståelse för 

vad som inte sägs explicit eller bokstavligt i platsannonserna. Slutligen har innehållet i avsnitten 

2. Forskningsöversikt och tidigare forskning och 4. Teoretiska utgångspunkter använts som 

analysverktyg i relation till studiens empiriska underlag. Ambitionen var att ur analysmaterialet 

se kopplingar till befintliga teorier samt samhällsutvecklingar.  

 

Vidare kan det, baserat på studiens empiriska underlag, bekräftas att det finns en viss variation 

i de yrkestitlar som följer av rubrikerna på platsannonserna. I majoriteten av rubrikerna som 

avser allmänna HR-tjänster används titeln HR-konsult. Det förekommer även befattningar som 

HR-administratör, rekryteringskonsult, researcherkonsult och HR-specialist. I förhållande till 



28 

 

chefstjänsterna används titeln HR-chef i merparten av platsannonserna, med det påträffas även 

titlar som enhetschef HR, sektionschef HR samt HR-direktör. Analysen kring användningen av 

yrkestitlar överensstämmer med tidigare forskning som redogör för att det råder en förvirring 

kring befattningarna inom HR-yrket (Löfgren Martinsson, 2008 och Akademikerförbundet 

SSR, 2015). 

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning har betraktats 

vid utformandet av denna magisteruppsatsen. I publikationen God forskningssed uttrycker 

Vetenskapsrådet (2017) att det vid genomförandet av vetenskapliga studier av kvalitativ 

karaktär att det är av vikt att forskaren förhåller sig till forskningsetiska principer för att skydda 

och säkerställa informanternas anonymitet. I denna studien utgörs studieobjektet av 

platsannonser, vilka finns tillgängliga för allmänheten och därmed inte kräver anonymisering. 

Emellertid har jag dock aktivt valt att utelämna vilka förvaltningar som har publicerat 

platsannonserna, detta för att minska risken för negativa konsekvenser för uppgiftslämnarna. 

Dessa uppgifter anses därtill inte ha en relevans för studien och platsannonserna har istället 

kodats med ett nummer och om de omfattar en tillsvidareanställning, visstidsanställning eller 

en chefsposition.  

 

5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit med hjälp en diskursanalys som har 

hämtat inspiration från Faircloughs tredimensionella modell. Följande resultatdel inleds med 

en redogörelse för de mest efterfrågade kompetenserna i platsannonser för allmänna HR-

tjänster inom Malmö stad. Dessa kompetenser kategoriseras enligt uppdelningen hårda och 

mjuka kompetenser. Därefter följer en redovisning av hur kompetenserna konstrueras och 

uttrycks i platsannonserna. Avslutningsvis görs en sammanställning av det resultat som har 

funnits kring mjuka och hårda kompetenser i platsannonserna som berör chefstjänster inom 

HR-yrket. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar och ambitionen att analysera 

omfattningen av efterfrågan på mjuka kompetenser i platsannonserna är det även av vikt att 

studera dessa i förhållandet till representationen av efterfrågan på hårda kompetenser. 
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5.1. Efterfrågan på hårda kompetenser i platsannonserna 

I platsannonserna som motsvarar allmänna HR-tjänster identifierades de fem mest efterfrågade 

kompetenserna i kategorin hårda kompetenser. Det empiriska materialet som har legat till 

grunden för denna resultatdel är 26 stycken platsannonser, varav 18 stycken omfattar 

tillsvidareanställning och åtta stycken visstidsanställning. Med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar samt till följd av att anställningsformen i platsannonserna inte medför några 

utmärkande skillnader, vare sig i utformningen eller innehållet, anses valet att göra en 

gemensam sammanställning av samtliga 26 platsannonser vara lämpligt.  

 

Utifrån platsannonserna och dess text har det identifierats nyckelkompetenser för att analysera 

vilka kompetenser som i störst utsträckning efterfrågas. Nyckelkompetenserna motsvarar i 

denna studien ett samlingsord eller samlingsbeteckning för liknande formuleringar som kan 

slås ihop. Nyckelkompetenserna i detta fall utgör de kompetenser som är mest efterfrågade i 

platsannonser för HR-tjänster inom Malmö stad. Nedan följer en tabell som redogör för de fem 

mest efterfrågade hårda kompetenserna samt exempel på olika varianter av hur kompetenserna 

uttrycks i platsannonserna.  

 

Tabell 3. De fem mest efterfrågade kompetenserna, i kategorin hårda kompetenser, i platsannonserna. 

Hårda 

nyckelkompetenser 

Frekvens Exempel och varianter  

Akademisk examen  26 Akademisk examen motsvarande fil kand, 180 hp, inom området 

personal/organisation/arbetsrätt eller annan utbildning som bedöms 

likvärdig och relevant för tjänsten, akademisk examen inom HR-

området som till exempel programmet för personal- och 

arbetslivsfrågor eller liknande. Universitets- eller högskoleexamen 

inom HR alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer 

som likvärdig. 

Arbetslivserfarenhet av 

HR-relaterat arbete 
 

23 Minst två års aktuell erfarenhet av HR-administration, gedigen 

erfarenhet av brett och konsultativt HR-arbete, 

3 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete. 

Språkkunskap 18 Uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska, mycket god 

svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten, kommunicera 

obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.  
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IT-kunskap 
 

10 God datorvana, god digital kompetens, bekväm med arbete i olika 

IT-baserade verksamhetssystem. 

Kunskap inom 

arbetsrätt 

10 Goda kunskaper inom det arbetsrättsliga området, goda kunskaper i 

arbetsrätt.  

 

De fem mest förekommande kompetenser, som kategoriserats in i hårda kompetenser, i 

platsannonserna är akademisk examen, arbetslivserfarenhet av HR-relaterat arbete, 

språkkunskap, IT-kunskap samt kunskap inom arbetsrätt. Nyckelkompetensen akademisk 

examen förekom i samtliga annonser och arbetslivserfarenhet av HR-relaterat arbete påträffas 

i 23 av totalt 26 platsannonser. Nyckelkompetensen förmågan att språkkunskap, i form av att 

kommunicera i tal och skrift, återfinns i 18 av platsannonserna och IT-kunskap respektive 

kunskap inom arbetsrätt förekom i 10 av platsannonserna.  

 

I samtliga platsannonser fanns kravet att den sökande ska inneha en akademisk examen. I 

flertalet av platsannonserna fanns det en indikation på att den idealsökande ska besitta en 

akademisk examen från programmet personal- och arbetslivsfrågor. En förklaring till att denna 

anvisning förekommer kan bero på den geografiska plats som platsannonserna publicerats, 

vilket i detta fall är Malmö. De utbildningsmöjligheter som finns inom HR-området på 

universitets- och högskolenivå i Skåneregionen är placerade i Lund och Kristianstad. I båda 

dessa städer har utbildning, som riktar sig mot HR, haft namnet personal- och 

arbetslivsprogrammet fram tills i år, 2022, då Lunds universitet döpte om sitt program till 

kandidatprogrammet i Human Resources (Studentum, 2022 och Lunds universitet, 2022). En 

vidare jämförelse kan göras med Göteborgs universitet vars utbildning heter 

Personalvetarprogrammet (Göteborgs universitet, 2022). Det tyder på att formuleringen, en 

akademisk examen inom programmet personal- och arbetslivsfrågor, är sammankopplad med 

den grafiska platsen som den aktuella tjänsten är placerad.  

 

5.2. Konstruktionen av hårda kompetenser i platsannonserna  

Baserat på hur de efterfrågade kompetenserna i platsannonserna formuleras har det 

uppmärksammats att kompetenserna till viss del uttrycks och värderas med olika styrka. I denna 

studien framträder tre olika varianterna av kravställning; krav, meriterande och önskemål. En 

iakttagelse när det gäller nyckelkompetensen akademisk examen, som kategoriseras som en 
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hård kompetens, är att kompetensen är förekommande i alla 26 platsannonser. I alla 

platsannonser förutom i platsannonserna TV12, TV13 och VT6 värderas kompetensen med 

samma styrka. I en av de tre avvikande platsannonserna finner vi följande formulering;  

 

Platsannons TV12 

Vi söker dig med en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har en 

eftergymnasial utbildning, gärna inom HR-området eller med relevant administrativ inriktning. 

 

I detta exempel värderas en eftergymnasial utbildning eller akademisk examen som 

meriterande. I övriga platsannonser uttrycks efterfrågan på att den sökande ska inneha en 

akademisk examen med inledande ordföljder som “Vi söker dig som har en akademisk 

examen…” (TV1), “Vi söker dig med en akademisk …(TV4) eller “Du har en akademisk 

examen…” (TV7), vilket indikerar att kompetensen motsvarar ett absolut krav. Arbetsgivaren 

uttrycker i platsannonserna att det finns ett önskemål om att den sökande ska besitta en 

akademisk examen inom HR, men att arbetsgivaren inte begränsar urvalet till denna 

urvalsgruppen utan är även öppen för att kandidater som innehar en annan utbildningsbakgrund 

som arbetsgivaren anser är motsvarande, relevant eller likvärdig också kan vara aktuell för 

tjänsten. Däremot är det en förutsättning, i 23 av totalt 26 platsannonser, att den sökande besitter 

någon form av relevant akademisk examen för att betraktas som en aktuell kandidat för den 

utannonserade tjänsten. Uttryck som används när det efterfrågas om arbetslivserfarenhet av 

HR-relaterat arbete var att den sökande har erfarenhet. Formuleringar som är återkommande i 

flertalet av platsannonserna kan liknas vid “Du har minst tre års erfarenhet…” (TV1) samt “Du 

har flerårig erfarenhet av…” (TV18). När en kravställning uttryckligen inleds med ordet har 

antyder det att den efterfrågade kompetensen är av den starkare slaget.  

 

Nyckelkompetensen språkkunskap, eller förmågan att kommunicera i tal och skrift, 

förekommer i 18 platsannonser. Vid en grundlig analys av denna nyckelkompetens får vi 

vetskap om att det i 14 av platsannonserna hänvisas till att denna förmågan relaterar till det 

svenska språket. Vanligt förekommande uttryck är “du har god svenska i tal och skrift” (VT3), 

“du har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift” (TV11) samt “du kan 

uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska” (TV1). I tre av dessa 18 platsannonserna finns 

uttrycket “du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift” (TV5), det föreligger med andra 

ord inte vilket språk arbetsgivaren refererar till i förhållande till kompetensen. I endast en 

platsannons förekommer efterfrågan på att den sökande ska ha goda kunskaper i engelska. Det 
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formuleras på följande vis i platsannonsen TV3; “Du kommunicerar obehindrat på svenska och 

har god kunskap i engelska”. 

 

Vidare formuleras den efterfrågade kompetensen IT-kunskap med en viss variation i texterna. 

De formuleringar som framförallt var förekommande i platsannonserna var att den sökande ska 

ha “god datorvana” (TV1) samt “Du är van datoranvändare som har goda kunskaper inom 

Officepaketet” (TV13). Den språkliga utformningen “Du är van vid att använda administrativa 

systemstöd” (TV14) och “Du har god digital kompetens” (TV11) påträffas i ett fåtal 

platsannonser. Likväl som uttrycken angående språkkunskap är av den absoluta karaktären så 

uttrycks efterfrågan på IT-kunskaper på liknande sätt med en inledning av antingen ordet har 

eller är.  

 

Angående den sista nyckelkompetensen, kunskap inom arbetsrätt, uttrycks inte kravet med 

samma styrka i alla platsannonser. Det finns nämligen en variation i konstruktionen av 

efterfrågan på kompetensen, exempelvis “Det är också meriterande om du har goda kunskaper 

i arbetsrätt (TV4) jämförelse med “Vi förutsätter att du har goda kunskaper inom det 

arbetsrättsliga området (TV1). I det första exemplet uttrycks kunskaper inom arbetsrätt som 

meriterade medan det andra exemplet uttryckligen beskriver att det är en förutsättning att den 

sökande har kunskap inom området. Sammanfattningsvis finns det ett samband som visar att 

konstruktionen av de mest fem efterfrågade kompetenserna i merparten av platsannonserna 

karaktäriseras som starka krav i och med att de uttrycks i förbindelse med ordet har eller är. 

Alternativt att kompetenserna i ett fåtal platsannonser istället värderas som meriterande.  

 

5.3. Efterfrågan på mjuka kompetenser i platsannonserna 

I tidigare avsnitt där efterfrågan på hårda kompetenser presenteras finns det en likformighet i 

samtliga platsannonser angående vilka hårda kompetenser som premieras och efterfrågas från 

arbetsgivarsidan. När fokus istället läggs på mjuka kompetenser finns det en större variation i 

efterfrågan samt att merparten av det totala antalet kompetensen som efterfrågas i en 

platsannons för en HR-tjänst kategoriseras som mjuka kompetenser. 

 

Analysen av totalt 26 platsannonser har resulterat i en identifiering av 12 nyckelkompetenser 

inom kategorin mjuka kompetenser. Nyckelkompetenserna motsvarar de mjuka kompetenser 

som är mest efterfrågade i platsannonser för allmänna HR-tjänster som är publicerade under 
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året 2021 inom Malmö stad. Nedan följer en tabell som redogör för de 12 mest efterfrågade 

mjuka kompetenserna samt exempel på olika hur kompetenserna uttrycks i platsannonserna.  

 

Tabell 4. De 12 mest efterfrågade kompetenserna, i kategorin mjuka kompetenser, i platsannonserna. 

Mjuka 

nyckelkompetenser 

Frekvens Exempel och varianter  

Samarbetsförmåga 17 Samarbeten med andra, välfungerande i samarbete, 

samarbetsinriktad, arbeta i team 

Kommunikationsförmåga 11 Kommunikativ förmåga, kommunikativ, naturlig fallenhet för 

kommunikation 

Drivkraft 10 Driven, starkt driv, drivkraft 

Lösningsorienterad 10 Lösningsorienterad, lösningsfokus, intresserad av att hitta 

lösningar, lösnings- och utvecklingsinriktad, analytisk 

problemlösare 

Relationsskapande 10 Skapa och behålla relationer, trivs med att bygga relationer, 

relationsbyggare, relationsskapande 

Arbeta självständigt 9 Arbeta självständigt 

Serviceinriktad 8 Servicekänsla, serviceinriktad 

Engagemang 7 Engagemang  

Skapa förtroende  6 Skapa förtroende, förtroendeingivande, lätt för att skapa 

förtroende, skapar förtroendefulla relationer, bygger 

förtroendefulla relationer 

Lyhörd 6 Lyhörd 

Flexibel 5 Flexibelt förhållningssätt, flexibel inställning, flexibel 

Förmågan att omprioritera 5 Omprioritera 

 

De mest förekommande kompetenser, som kategoriseras in i mjuka kompetenser, är 

samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, drivkraft, lösningsorienterad, 

relationsskapande, arbeta självständigt, serviceinriktad, engagemang, skapa förtroende, 

lyhörd, flexibel och förmågan att omprioritera.  
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Nyckelkompetensen samarbetsförmåga är genomgående den mest efterfrågade av samtliga 

mjuka kompetenser. Denna kompetens återfinns i 17 av de totala 26 platsannonser som ligger 

till grunden för denna analys. Fortsättningsvis är kommunikationsförmågan en återkommande 

kompetens som efterfrågas i 11 av 26 platsannonserna. Kompetenserna drivkraft, 

lösningsorienterad och relationsskapande omnämns i lika stor utsträckning, nämligen i 10 av 

26 platsannonser. Förmågan att arbeta självständigt samt att vara serviceinriktad återfinns i nio 

respektive åtta platsannonser. Att den idealsökande ska kunna skapa förtroende och vara lyhörd 

är återkommande i sex stycken platsannonser. Den mjuka kompetensen flexibilitet påträffas i 

fem platsannonser. I likhet med flexibilitet förekommer förmågan att omprioritera också i fem 

platsannonser. 

 

5.4. Konstruktionen av mjuka kompetenser i platsannonserna  

Denna resultatdel innehåller en redogörelse över hur de 12 mest efterfrågade kompetenserna 

uttrycks samt hur de exemplifieras i platsannonserna. Nyckelkompetensen samarbetsförmåga 

är den mjuka kompetens som efterfrågas i merparten av platsannonserna. Det finns en viss 

variation i hur denna kompetensen uttrycks, textformuleringen refererar däremot majoriteten 

av gångerna till samarbete eller samarbetsförmåga. Exempelvis uttrycks kompetensen på 

följande sätt “Vidare har du en god samarbetsförmåga…” (TV11), “Du [...] ser samarbete som 

en självklar förutsättning…” (TV4) och “Den vi söker ser värdet i ett välfungerande 

samarbete…” (TV13). Fortsättningsvis är nyckelkompetensen samarbetsförmåga en kompetens 

som flertalet gånger uttrycks i samband med en annan kompetens. I åtskilliga platsannonser 

påträffas en förbindelse mellan samarbetsförmåga och förmågan att arbeta självständigt, bland 

annat genom formuleringar som “Rollen kräver att du [...] ser värdet i att samarbeta med andra, 

samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt” (TV15) samt “Du är van vid och 

motiveras av att arbeta självständigt såväl som att arbeta i team” (TV3). Vidare är det av intresse 

att belysa att det engelska ordet team används i flertalet platsannonser när annonsören har för 

avsikt att referera till lagarbete eller samarbete. I ett antal platsannonser uttrycks emellertid 

förmågan att arbeta självständigt mer enskilt, “Du är van vid att arbeta självständigt…” (TV2) 

och “För att lyckas krävs [...] förmågan att arbeta självständigt” (TV9). Den näst mest 

efterfrågade mjuka kompetensen i platsannonserna var kommunikationsförmåga och uttrycks 

exempelvis “du är kommunikativ…” (TV12) samt “Det kräver också en god kommunikativ 

förmåga…” (TV16).  
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Nyckelkompetensen relationsskapande formuleras med en viss variation i platsannonserna. 

Fyra olika variationer som påträffas i platsannonserna är “Vidare är du relationsskapande…” 

(VT7), “Uppdraget som HR-konsult kräver att du är en god relationsbyggare…” (VT3), “Rollen 

kräver att du har förmågan att skapa och behålla goda relationer” och “[...] vi ser att det är 

viktigt att du trivs med att bygga relationer” (TV11). Trots varierande formuleringar i texten 

hänvisar arbetsgivarsidan till att förmågan att skapa relationer är en viktig kompetens som 

efterfrågas hos den sökande. På liknande sätt uttrycks den mjuka kompetensen att skapa 

förtroende på ett varierande sätt texterna. VT7 formulerade exempelvis “Du [...] har lätt för att 

skapa förtroende…” och i VT5 “Du har ett förtroendeingivande sätt att bemöta andra…”. 

Därutöver är det av betydelse att studera kompetensen lyhörd samt vad arbetsgivaren anvisar 

att den idealsökande ska vara lyhörd kring. Den mjuka kompetensen lyhörd formuleras på tre 

olika sätt i platsannonserna, den första är att kompetensen uttrycks “Du är lyhörd…” (TV10) 

eller “Du har ett lyhört förhållningssätt (TV1). De övriga två uttrycken som relaterar till 

lyhördhet är följande “Vi vill även att du är [...] lyhörd för verksamhetens behov…” (TV12) 

samt “Som person är du [...] lyhörd för chefernas behov…” (TV3). Följaktligen konstrueras 

kompetensen lyhörd i platsannonserna antingen i sin egenhet eller i förhållande till antingen 

verksamhetens behov eller chefernas behov. 

 

Vidare återfinns nyckelkompetensen drivkraft i flertalet platsannonser och exemplifieras 

genom uttryck som “Du är driven…” (VT2) och “Du har ett starkt driv…” (TV3). I dessa 

platsannonser förväntas den idealsökande att vara driven eller till och med ha ett starkt driv. 

Den mjuka kompetensen lösningsorienterad formuleras på ett antal olika sätt i texterna 

exempelvis “Du [...] är en van problemlösare” (TV13), “Du är [...] intresserad av att hitta 

lösningar” (VT7), “Du [...] anstränger dig alltid för att leverera lösningar” (TV11) och “Du 

arbetar [...] lösnings- och utvecklingsinriktat. Den efterfrågade kompetensen på att den sökande 

ska vara engagerad uttrycks i platsannonsen TV3 på följande sätt “Du har ett [...] engagemang” 

och i TV10 “Du tar dig an utmaningar med ett engagemang”. Vidare formuleras 

nyckelkompetensen serviceinriktad genom uttrycken “Vi vill även att du är 

serviceinriktad…”  (TV12) och “Du [...] vet att god service är en självklarhet för framgång” 

(TV10). Nyckelkompetenserna flexibel och förmågan att omprioritera är två mjuka 

kompetenser som efterfrågas i lika stor utsträckning i platsannonserna. Kompetensen 

flexibilitet formulerades på följande vis; “Du har ett flexibelt förhållningssätt (TV2), “Du har 

en flexibel inställning” (VT6) och “Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig efter ändrade 
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förhållande, olika situationer och olikheter” (VT7). Förmågan att omprioritera uttrycks i 

platsannonserna som “Du kan omprioritera när det behövs…” (VT2) och “Vardagen är aldrig 

förutsägbar och det är därför viktigt att du är beredd att omprioritera när det behövs” (VT3). 

Trots att förmågorna att vara flexibel och att omprioritera indirekt inte anses vara synonymer 

så går det att argumentera för att en individ är i behov av likartade förhållningssätt och arbetssätt 

för att motsvara båda kompetenskraven.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån redogörelsen för hur de mjuka kompetenserna uttrycks och 

konstrueras i platsannonserna se att majoriteten av efterfrågade kompetenser av den mjuka 

karaktären framförallt uttrycks i samband med ordalydelsen du har, du är och du kan. Vi kan 

således konstatera att arbetsgivaren i huvudsak uttrycker och konstruerar de mjuka 

kompetenserna som starka kravställningar eller som en förutsättning för att den sökande ska 

vara aktuell för tjänsten. Därtill kan vi notera att de efterfrågade mjuka kompetenserna inte i 

samma utsträckning formuleras som meriterande eller önskemål, vilket vissa av de hårda 

kompetenserna formulerades som i platsannonserna.  

 

Avslutningsvis används uttrycken personliga kompetenser och personliga egenskaper i tre 

platsannonser. Dessa ordföljder innefattar att arbetsgivaren implicit refererar till kompetenser 

av den mjuka karaktären. Ett textutdrag som åskådliggör detta sambandet återfinns i 

platsannonsen TV13;  

 

Platsannons TV13 

Dina personliga kompetenser är viktiga för att du ska trivas i rollen (HR-administratör). Den vi 

söker ser värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med sig 

av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang, ansvarskänsla och positiva 

inställnings skapar du ett gott arbetsklimatet tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps 

åt. För rollen krävs det att du är kommunikativ, noggrann och strukturerad. Vi vill även att du 

är serviceinriktad, trygg som person och lyhörd för verksamhetens behov.  

 

I platsannons TV13 konkretiseras sambandet mellan att formuleringen “dina personliga 

kompetenser…” samt att följande kompetenser som uppräknas är mjuka kompetenser som kan 

förknippas med en individs personliga egenskaper och social förmåga. Vidare ser vi ett liknande 

samband i platsannons TV18 där följande formulering förekommer;  
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Platsannons TV18 

Vidare är personliga egenskaper som drivkraft, flexibilitet, integritet, lösnings- och 

utvecklingsorienterad, kommunikativ samt pedagogisk viktiga för att lyckas i uppdraget.  

 

I likhet med exemplet från platsannons TV13 är de kompetenser som följer efter ordalydelsen 

“personliga egenskaper…” kompetenser som associeras till kompetenser som tillhör den mjuka 

kategorin. Dessa exempel tyder på att arbetsgivare har en förståelse för att vissa kompetenser 

har en starkare koppling till mellan mänskliga och sociala företeelser samt att dessa i stor 

utsträckning eftersöks hos kandidater som söker den aktuella HR-tjänsten.  

 

5.5. Efterfrågade kompetenser för chefstjänster inom HR  

Denna resultatdel omfattar en sammanställning av vilka hårda och mjuka kompetenser som 

efterfrågas och hur dessa konstrueras i platsannonser som berör chefstjänster inom HR. Antalet 

platsannonser som ligger till grunden för denna diskussion är sex stycken platsannonser. Av 

den anledningen att antalet platsannonser är fåtaliga är inte den huvudsakliga ambitionen att 

dra generaliserande slutsatser kring befattningen HR-chef utan att användas som ett jämförande 

objekt till studiens övriga platsannonser. Denna resultatdel kommer framförallt att diskutera 

hur platsannonserna för allmänna HR-tjänster och chefstjänster inom HR skiljer sig åt i 

förhållande till vilka kompetenser som efterfrågas.  

 

I platsannonser för chefstjänster inom HR efterfrågas näst intill samma hårda kompetenser som 

för allmänna HR-tjänster. De fyra av fem mest efterfrågade hårda kompetenserna är densamma 

som för allmänna HR-tjänster nämligen, akademisk examen, arbetslivserfarenhet av HR-

relaterat arbete, språkkunskap och IT-kunskap. Den nyckelkompetens som tillkommer för HR-

chefer är ledar- eller chefserfarenhet. I följande tabell presenteras de hårda nyckelkompetenser 

som efterfrågas mest i platsannonser för HR-chefer samt exempel på hur dessa kompetenser 

uttrycks och konstrueras.  
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Tabell 5. De fem mest efterfrågade kompetenserna, i kategorin hårda kompetenser, i platsannonser för 

chefstjänster inom HR.   

Hårda 

nyckelkompetenser 

Frekvens Exempel och varianter 

Akademisk examen  6 Relevant akademisk examen, gärna akademisk examen inom 

HR 

Arbetslivserfarenhet av HR-

relaterat arbete 

6 Gedigen arbetslivserfarenhet inom området (HR), minst 5 

års erfarenhet av att arbeta operativt och brett med HR-

frågor 

Ledar- eller chefserfarenhet  5 Ledarerfarenhet, erfarenhet av ledare/chef/teamledare 

Språkkunskap 
 

5 Kunskaper i svenska i tal och skrift, kunna formulera och 

uttrycka dig väl i tal och skrift  

IT-kunskap 3 Datorkunskap och systemvana, datorvana 

 

Det som framförallt skiljer sig mellan efterfrågan på kompetenser inom allmänna HR-tjänster 

och chefstjänster inom HR är att efterfrågan på kunskaper inom arbetsrätt ersätts med 

nyckelkompetensen ledar- och chefserfarenhet. Nyckelkompetensen ledar- och chefserfarenhet 

efterfrågas i fem av sex stycken platsannonser och konstrueras på följande sätt i platsannons C5 

“Du har [...] en god och framgångsrik ledarerfarenhet” samt i platsannons C2 “Vi söker dig som 

har ledarerfarenheter [...]”. I resterande platsannonser uttrycks ledare- och chefserfarenhet som 

meriterande, följande formulering återfinns i platsannons C6 och C4; “Meriterande för tjänsten 

är om du har erfarenhet av som ledare/chef/teamledare”, i platsannons C3 förekommer uttrycket 

“Det är meriterande om du [...] ledarerfarenhet från politisk styrd organisation” samt i 

platsannons C1 “Har du dessutom chefserfarenhet och tidigare erfarenhet av att arbeta inom 

offentlig förvaltning ser vi det som en fördel”. Att arbetsgivaren uppmärksammar att tidigare 

erfarenheter av att arbeta inom offentlig sektor är logiskt eftersom denna studien undersöker 

platsannonser för HR-tjänster inom den offentliga sektorn, i form av Malmö stad.  

 

När det gäller efterfrågan på mjuka kompetenser i platsannonser för HR-chefstjänster är 

framförallt nio stycken kompetenser framträdande. Till viss del finns det likheter mellan vilka 

mjuka kompetenser som efterfrågas i platsannonserna för allmänna HR-tjänster. Sex av åtta 

mjuka nyckelkompetenser eftersöks hos den sökande vid både HR-chefstjänster och allmänna 
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HR-tjänster. De sex nyckelkompetenser som är återkommande i samtliga platsannonser är 

samarbetsförmåga, relationsskapande, skapa förtroende, kommunikationsförmåga, lyhörd och 

lösningsorienterad. De mjuka kompetenserna som är utmärkande i platsannonserna för 

chefstjänster är arbeta coachande och trygg. I tabellen nedan presenteras de mest efterfrågade 

mjuka kompetenserna i platsannonserna för chefstjänster inom HR.  

 

Tabell 6. De nio mest efterfrågade kompetenserna, i kategorin mjuka kompetenser, i platsannonser för 

chefstjänster inom HR.   

Nyckelkompetens - mjuka 

kompetenser  

Frekvens Exempel och variation  

Samarbetsförmåga  4 Samarbetsinriktad, samarbetsförmåga 

Relationsskapande  4 Relationsskapande  

Skapa förtroende   4 Skapa förtroende, skapar förtroendefulla 

relationer 

Arbetar coachande  4 Arbetar coachande, coachande 

förhållningssätt 

Trygg 4 Trygg, trygg i dig själv 

Kommunikationsförmåga 3 Kommunikativ förmåga, kommunikativ 

Lyhörd 3 Lyhörd, lyhört förhållningssätt  

Lösningsorienterad 2 Lösningsfokus 

 

Vidare följer en redogörelse av de mjuka kompetenserna som i synnerlighet är framträdande i 

platsannonserna för chefstjänster. I fyra av sex platsannonser efterfrågar arbetsgivaren att den 

sökande ska arbeta coachande och denna kompetensen uttrycks med en viss variation; “[...] du 

har ett coachande förhållningssätt” (C1), “Som ledare är du coachande [...]” (C2), “Du [...] 

arbetar coachande för att ge andra rätt förutsättningar” (C4 och C6). Vidare är efterfrågan på 

nyckelkompetensen trygg relativt hög och uttrycks exempelvis på följande sätt; “Som person 

är du trygg [...]” (C5 och C6) och “Du är trygg i dig själv” (C3). Som arbetsgivare verkar det 

vara av vikt att den som söker tjänsten som HR-chef känner sig trygg i sig själv och att det är 

en förutsättning för att göra ett bra arbete. Sammanfattningsvis är det framförallt två mjuka 
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kompetenser som efterfrågas i större utsträckning hos sökande till chefstjänster inom HR, 

nämligen att arbeta på ett coachande sätt och att vara trygg i sig själv. 

 

6. Analys och diskussion  

6.1. Kommunikation mellan textproducent & textkonsument  

I samtliga platsannonserna förs kommunikationen mellan textproducenten (arbetsgivaren 

och/eller HR) och textkonsumenten (den arbetssökande) med en informell karaktär. Den 

informella formuleringen av texten medför att platsannonsen i hög grad riktar sig mot läsaren, 

i detta fall den arbetssökande. I 25 av platsannonserna inleds textstycket, tillhörande rubriken 

kvalifikationer, med “Vi söker dig som…”. Formuleringar som denna uttrycks i samband med 

efterfrågade kompetenser samt beskrivningar kring hur den sökande ska vara. Den idealsökande 

uttrycks mer eller mindre explicit i platsannonsen och medför en förhoppning att läsaren ska 

kunna identifiera sig med platsannonsen samt att läsaren själv är den som förväntas söka 

tjänsten. Genom de informella formuleringarna framgår det att det finns en ideal läsare, 

eftersom det genom platsannonsen dessutom tydliggörs vilka kompetenser som efterfrågas av 

arbetsgivaren, detta görs genom uttrycken “Du har…” eller “Du är…”. Textproducenten riktar 

sig därmed specifikt till den enskilda läsaren.  

 

Vidare skildrar textformuleringarna i platsannonsen en ideal anställd, vilket medför att 

textproducenten kan ses som en medskapare av en social identitet, som i detta fall relaterar till 

HR-yrket. Det framgår att det finns en önskan om att framställningen av den sökande ska 

stämma överens med de kompetenser som arbetsgivaren efterfrågar i platsannonsen (jmf. 

Urciuoli (2008). Baserat på Helgessons (2011) beskrivning av platsannonser, att det är en 

skriftlig kommunikationsform mellan människor som inte känner varandra och som i framtiden 

kan komma att ha en yrkesmässig relation, kan den informella textutformningen ses som ett 

tillvägagångssätt för att locka till sig sökande samt att åstadkomma en relation med en potentiell 

medarbetare. Ett generellt intryck, baserat på analysen av samtliga platsannonser, är att det i 

merparten av annonserna tycks förefinnas ett mönster i att textproducenten började med att 

uttrycka de hårda kompetenserna som efterfrågas för tjänsten. Detta kan möjligtvis vara ett 

aktivt val för att i ett tidigt stadie ge en indikation till läsaren om denna anses vara aktuell för 

tjänsten. Det är även framträdande att majoriteten av uttrycken kring hårda kompetenser är 
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kortfattade medan de mjuka kompetenserna formuleras mer omfattande och med mer 

varierande uttryck.  

 

6.2. HR-tjänstdiskurs  

Inom HR-tjänstdiskursen kom efterfrågan på mjuka och hårda kompetenser till uttryck genom 

krav och önskemål gällande förmågor, kompetenser och egenskaper hos den sökande. För 

diskursen formulerades ett specifikt krav på utbildning, vilket är ett återkommande krav i 

samtliga platsannonser. Det uttrycks att den sökande ska inneha en akademisk examen, gärna 

inom HR, alternativt en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. 

Denna formuleringen uttrycker att det finns en stark akademisk tilltro, men att den sökande inte 

nödvändigtvis behöver ha en examen inom HR utan att arbetsgivaren även är öppen för sökande 

med en annan utbildningsbakgrund inom områden som kan vara relevanta eller likvärdiga. 

Därutöver framgick det ett krav på att den sökande ska ha goda språkliga kunskaper inom 

svenska, både i tal och skrift. Goda språkkunskap kan ses som en förutsättning, och en del av, 

den sociala kompetensen. I och med att förmågan att kommunicera skriftligt och verbalt har en 

stor betydelse i sociala situationer där människor interagerar med andra.    

 

Vidare förmedlades en önskan om att den sökande ska ha tidigare erfarenheter inom relevant 

HR-arbete. IT-kunskaper uttrycks i form av god datorvana och att den sökande ska vara bekväm 

med att arbeta i olika IT-baserade verksamhetssystem. Denna hårda kompetensen uttrycks i 10 

av 32 platsannonser, men det finns en bakomliggande tanke kring att de arbetsgivare som inte 

explicit uttrycker efterfrågan på IT-kunskaper i platsannonsen tar för givet att människor i 

dagens samhälle har en grundläggande förmåga att hantera datorer och tekniska hjälpmedel. 

Därtill finns det en återkommande efterfrågan på att den sökande ska ha goda kunskaper inom 

det arbetsrättsliga området. Det finns likheter i vilka hårda kompetenser som efterfrågas inom 

både allmänna HR-tjänster och chefstjänster inom HR. Därtill anses dock tidigare erfarenheter 

av ledarskap och chefserfarenhet vara utmärkande för chefstjänster. Vilket tyder på en 

överensstämmelse med Alvessons och Lundholms (2014) beskrivning av att HR-chefen ska 

vara ett ledningsorgan med ett övergripande förståelse för verksamheten.  

 

Utifrån resultatet är de till synes mest efterfrågade kompetenserna av den mjuka karaktären, det 

vill säga egenskaper och förmågor som kan knytas till en individs personliga egenskaper, 

mellanmänskliga färdigheter och sociala förmåga. De mest återkommande mjuka 
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kompetenserna i platsannonserna var att den sökande ska ha en god samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga, drivkraft, vara lösningsorienterad, relationsskapande, ha förmågan 

att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och skapa förtroende. Den ideal 

sökande beskrevs även som lyhörd, flexibel och att ha förmågan att omprioritera sitt arbete om 

nödvändigt. Resultat stämmer väl överens med Helgessons (2011) forskningsstudie där hon 

redogör för att den ideal anställda bland annat efterfrågas att ha en god samarbetsförmåga och 

kan arbeta självständigt, har social kompetens, drivkraft, kommunikationsförmåga samt har 

förmågan att vara flexibel. Helgesson (2011) beskriver även att dessa kompetenser värderas 

högt i platsannonser. Vilka mjuka kompetenser som arbetsgivaren eftersöker hos en sökande 

till allmänna HR-tjänster och HR-chefstjänster är i stor utsträckning liknande. I platsannonser 

för chefstjänster inom HR uttrycks en efterfrågan på att den sökande ha en god 

samarbetsförmåga, vara relationsskapande och kunna skapa förtroende, ha en god 

kommunikationsförmåga, vara lyhörd samt lösningsorienterad. Det som skiljer tjänsterna åt är 

framförallt att HR-chefer efterfrågas att arbeta på ett coachande sätt och att vara trygga i sig 

själv. Efterfrågan på kompetenser hon en potentiell HR-chef stämmer överens med Dörfler och 

Werfhorst (2009) forskningsresultat angående att sociala kompetenser anses vara ett avgörande 

krav i platsannonser för chefstjänster samt att det främsta kravet utgjordes av 

kommunikationsförmåga. Sammanfattningsvis är det framträdande att personliga egenskaper 

och förmågor, det vill säga mjuka kompetenser, efterfrågas i en stor utsträckning och tillerkänns 

stor betydelse inom diskursen HR-tjänster.  

 

6.3. Kompetensbehovet i det nya arbetslivet  

I studiens empiriska underlag är det tydligt att mjuka kompetenser utgör en omfattande del av 

platsannonserna. I likhet med tidigare forskning konstaterar studiens resultat att arbetsgivare 

tillskriver mjuka kompetenser ett högt värde. Den ökade fokusen på mjuka kompetenser, eller 

personliga egenskaper, kan ses som ett tecken på en ökad tendens av individualisering i 

samhället. Allvin et al. (2013) beskriver att det individuella ansvaret för att planera och 

organisera arbetets utförande och arbetstiden har blivit allt viktigare i dagens samhälle. I likhet 

med Urciuolis (2008) uttryck att arbetstagare bör se sig själva som buntar av kompetenser, så 

har varje platsannons som målsättning att ge en beskrivning av den ideal anställda. Det finns 

en aspiration att den sökande ska vara in linje med beskrivningarna kring de efterfrågade mjuka 

och hårda kompetenser samt kunna tillgodose verksamhetens aktuella behov. Denna 

utvecklingen anknyter både till individualiserings- och informaliseringstrenden, vilken 
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innefattar att informella kriteriers har fått en ökad betydelse vid anställningsförfaranden under 

den senaste tiden (Gillberg, 2018).  

 

Den mjuka kompetensen lyhörd uttrycks i samband med att den sökande ska vara lyhörd inför 

både verksamhetens behov och chefernas behov. Det kan återkopplas till den aktivitet inom 

HR-arbete som handlar om att vara ett chefsstöd. Vidare kan diskussionen även ses ur NPM-

aspekt som berör sparsamhet med offentliga medel. Yrkesverksamma inom HR förväntas ha en 

expertis inom områdena kommunikation, den mänskliga resursen i en organisation samt hur 

organisationens resurser kan utvinnas och förädlas. HR-funktionen kan anses vara en viktig del 

i förhållande till Hoods (1991) sjunde kategori sparsamhet med offentliga medel, vilket handlar 

om organisationens interna perspektiv av resurstillgångar samt hur sparsamhet och 

produktivitet kan frambringar. HR-funktionen kan bidra med viktig kunskap kring hur 

organisationen i relation till verksamhetens mänskliga resurstillgångar kan arbeta för att skapa 

lönsamhet och effektivitet såväl att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

kompetensutveckling och välbefinnande (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

 

Samtidigt som mjuka kompetenser i stor utsträckning efterfrågas i platsannonser för HR-

tjänster finns det även en återkommande efterfrågan på hårda kompetenser. Studiens resultat 

visar, i likhet med tidigare forskning, att arbetsgivaren värdesätter att den sökande besitter en 

kombination av tekniska kunskaper (hårda kompetenser) och förmågan att kommunicera och 

samarbeta med andra (mjuka kompetenser) (Succi, 2015 och Mishra, 2014). Den offentliga 

sektorns anammande av New Public Management-modellen har medför en betoning på 

standardisering och prestationsmått, vilket har skapats en motstridighet i arbetsgivarens ökade 

fokus på mjuka kompetenser. Karlsson (2017) redogör för att utvecklingen har medfört att 

kvantitativa aktiviteter får mer uppmärksamhet än kvalitativa. Svårigheten med att mäta 

kvalitativa prestationer, med andra ord mjuka kompetenser, gör det svårt att utifrån denna 

aspekten rättfärdiga arbetsgivarens ökade intresse av att anställa personal med ett brett utbud 

av mjuka kompetenser. Till skillnad från hårda kompetenser som är kvantifierbara och därför 

kan mätas och jämföras mellan arbetssökande.  

 

6.4. Samhällsförändringar och dess koppling till kompetenskrav  

Flexibiliseringstrenden som pågår i dagens samhälle och diskuteras inom tidigare forskning 

kan, i relation till platsannonsera, diskuteras utifrån två olika avseende. Den första är att 
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flexibilitet och förmågan att omprioritera betraktas som nödvändiga kompetenser för att en 

arbetstagare ska kunna hantera kraven och komplexiteten på arbetsmarknaden. Det stämmer 

överens forskarna Succi och Canovis (2020) förklaring att individer behöver förvärva och 

utveckla mjuka kompetenser för att kunna anpassa sig till en arbetsmarknad som ständigt är i 

förändring. Det andra avseendet handlar om att flexibiliteten i arbetslivet har lett till att 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har förändrats till att i större utsträckning röra 

sig om tidsbegränsade anställningskontrakt. Studiens material visar att en omfattande del av 

HR-tjänsterna som publicerats av Malmö stad, under året 2021, avsåg visstidsanställningar i 

form av vikariat eller projektanställning. Detta ligger i linje med att den offentliga sektorn, 

precis som det privata näringslivet, har påverkats av den ökade flexibiliteten på 

arbetsmarknaden samt att den offentliga sektorn i större utsträckning använder sig av kortare 

anställningsformer (Karlsson, 2017). Den ökade flexibiliteten i relation till en större betoning 

på mjuka kompetenser överensstämmer med Allvins et al. (2013) framställning angående att 

förändringen mot att arbetsvillkoren blir mindre givna och allmängiltiga leder till att individen 

till stor del måste ansvara för att genomföra, planera och motiverat sitt arbete på egen hand.  

Vidare anses flexibla anställningsförhållanden medföra att arbetsgivaren bli mer 

konkurrenskraftig och får en större möjlighet att möta marknadens krav och behov (Aronsson, 

2020).  

 

Sambandet mellan betydelsen av HR, Human Resources, och att personalen framhålls som 

organisationens främsta resurs samt en bidragande faktor till att skapa konkurrensmässiga 

fördelar, gör det intressant att studera HR-aktiviteten rekrytering i förhållande till konkurrensen 

på arbetsmarknaden. HR-funktionens expertisområde är att se till att organisationens interna 

resurser förvaltas och utvecklas samt att locka aktuella kandidater till att söka sig till tjänster 

som utlyses av arbetsgivaren (Alvesson & Lundholm, 2014). Karlsson (2017) beskriver att den 

grundläggandeidén med konkurrens är att verksamheter blir mer effektiva och levererar högre 

kvalitet. Konkurrensen kan i denna kontexten studeras utifrån två aspekter. Den första handlar 

om att det finns en konkurrens mellan arbetsgivarna som är måna om att finna de bästa 

kandidaterna för att bidra till organisationens konkurrensmässiga fördelar. En av HR-

aktiviteterna som är väsentlig i detta sammanhanget är arbetet som berör organisationens 

kompetensutveckling och kompetensbehov. Den andra aspekten är att individerna på 

arbetsmarknaden ständigt strävar efter att hantera konkurrensen som finns mellan sig själv och 

de som söker samma tjänster.  
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I relation till konkurrensen på arbetsmarknaden kan det även vara av värde att utforska hur 

kompetensen akademisk examen uttrycks i platsannonserna. Studiens resultat tyder på att en 

högre utbildning är ett krav som anses vara en förutsättning, för att den sökande ska vara aktuell 

för tjänster, i merparten av platsannonserna. Detta styrks samtidigt av Nilssons (2017) 

beskrivning av att utbildning generellt ses som en nödvändig förutsättning för att en individ ska 

få tillträde till många positioner på arbetsmarknaden. Löfgren Martinsons (2008) tankar kring 

att HR-yrket ännu inte har uppnått en monopolställning i samhället har resulterat i att de 

individer som erhållit en HR-examen inte bara tävlar mot varandra utan även konkurrerar med 

alla som enligt arbetsgivaren har en relevant eller likvärdig examen. I anslutning till 

ovanstående går det att argumentera för detta illustrerar vad Allvins et al. (2013) menar med att 

arbete idag ses som ett projekt som består av personlig utveckling eller överlevnad på 

arbetsmarknaden.  

 

Fortsättningsvis finns det en trend inom HR-yrket som handlar om en decentralisering av 

personalarbetet. I likhet med beskrivningen av decentralisering inom NPM-modellen kan denna 

utvecklingen åskådliggöras på en mikronivå inom kontexten HR-yrket. Utvecklingen inom HR-

arbetet har gått från att framförallt handla om administrativa arbetsuppgifter till att idag handla 

om att arbeta med mer strategiska frågor. För att de som är yrkesverksamma inom HR ska ha 

möjlighet att fokusera på det strategiska arbetet har det traditionella personalarbetet överförts 

till linjechefer. Karlsson (2017) redogör för att decentraliseringsidén handlar om att delegera 

beslutsfattning till aktörer på lägre nivåer, istället för att beslut ska tas på högre nivåer i 

organisationen, i syftet att skapa snabbare beslutsvägar. När mer mandat tilldelas aktörerna på 

den operativa nivån implicerar det ett ökat individuellt ansvar. Istället för att besluten fattas 

högre upp i organisationens hierarki ser vi en förändring mot att ansvaret kring beslutsfattning 

i större utsträckning förskjuts till individer som arbetar verksamhetsnära. Således ser vi även i 

förhållande till decentraliseringsaspekten en tendens mot ökad individualisering i samhället.  

 

Digitaliseringen utgör en av de stora samhällsförändringarna på senare tid och kommer 

troligtvis, med bakgrund till dagens snabba tekniska utvecklingen, även göra det framöver. I 

platsannonserna för HR-tjänster finns det ett återkommande krav om att den sökande ska ha 

goda IT-kunskaper. Exempelvis uttrycks det genom att den sökande ska ha erfarenhet av 

digitala verksamhetssystem och rekryteringssystem. Detta indikerar att HR-yrket har en stark 

koppling till digitala verktyg. Det går att argumentera för att HR-yrket dels består av digitalt 

arbete i den meningen att yrkesverksamma inom HR till stor del använder digitala hjälpmedel, 
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exempelvis vid rekryteringsprocesser som idag till stor del baseras på digitaliserade processer, 

och att HR-yrket dels omfattas av fysiskt arbete. Där det fysiska arbetet exempelvis inkluderar 

fysiska möten som anställningsintervjuer, chefsstöd, samverkan med fackförbund samt i mötet 

med medarbetare. Avslutningsvis kan vi genom analysmaterialet se hur samhällsförändringar 

både har påverkats av och påverkar kompetensbehovet på arbetsmarknaden, i synnerlighet inom 

HR-yrket.   

 

7. Slutsatser 

Syftet med studien var att analysera platsannonser för HR-tjänster, med fokus på vilka mjuka 

och hårda kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare samt att studera platsannonsernas 

relation till generella samhällsförändringar. Platsannonserna studerades i relation till ett 

teoretiskt ramverk och tidigare forskning med kritisk diskursanalys som forskningsmetod. 

Diskursanalys ansågs vara ett lämpligt tillvägagångssätt med bakgrund till att analysen kan 

möjliggöra ett beskrivande och synliggörande av ett visst fenomen eller kunskapsområden vid 

en specifik tidpunkt (jmf. Fairclough, 1991 och Helgesson, 2008). Den idealsökande inom 

allmänna HR-tjänster beskrivs inneha följande mjuka kompetenser; samarbetsförmåga, 

kommunikationsförmåga, drivkraft, lösningsorienterad, relationsskapande, arbeta 

självständigt, serviceinriktad, engagemang, skapa förtroende, vara lyhörd, flexibel och ha 

förmågan att omprioritera. Vidare framkom det i studien att den idealsökande bör besitta de 

hårda kompetenserna; akademisk examen, arbetslivserfarenhet av HR-relaterat arbete, 

språkkunskap, IT-kunskap samt kunskap inom arbetsrätt. 

 

Studien visar att den offentliga sektorn som arbetsgivare, vid utformandet av platsannonser, 

lägger stor vikt på att efterfråga mjuka kompetenser. Föreliggande studie tyder på att 

utvecklingen – mot att arbetsgivare tillerkänner mjuka kompetenser i högre värde än tidigare – 

har haft inflytande på hur den offentliga sektorn, som arbetsgivare, uttrycker kompetenskrav i 

platsannonser för HR-tjänster. Utifrån de kompetenser som efterfrågas kan en utläsa att HR är 

ett yrke, likt många andra yrken, på arbetsmarknaden som blir allt mer påverkade av den digitala 

och tekniska utvecklingen.  

 

Utformningen av utbildningskravet i platsannonserna, exempelvis följande; “Du har 

universitets- eller högskoleexamen inom HR alternativt annan utbildning som arbetsgivaren 
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bedömer som likvärdig”, kan delvis förklaras ha en koppling till HR-yrkets relativt låga status 

på arbetsmarknaden. Till följd av formuleringen kring utbildningskravet kan det lyftas fram att 

HR som forskningsfält till viss del undermineras. Uttrycket medför nämligen en antydan att 

personer med en annan utbildningsbakgrund än HR kan tänkas utföra HR-arbete lika bra som 

en person med HR-examen. Samtidigt kan det framhållas som en styrka att personer med olika 

utbildningsbakgrund, exempelvis ekonomisk och beteendevetenskaplig, kan studera ett 

problem utifrån olika perspektiv och på så vis komma fram till en lösning som inkluderar olika 

aspekter.  

 

Enligt CRANET-rapporten, verkar det dock som att HR-yrket har en ljus framtid i och med 

utvecklingen mot att HR-perspektivet i en större utsträckning representeras i ledningsgrupper 

(Lindeberg & Månson, 2017). Det finns en framtidstro att HR-frågor som rekrytering, 

kommunikation, kompetensutveckling och flexibla arbetsformer har fått ett ökat fokus, vilket 

på längre sikt kan medföra en positiv effekt för HR-yrkets ställning i samhället. Min 

förhoppning är att denna studien i viss mån har kunnat frambringa klarhet kring HR-yrket både 

avseende vad som förväntas av de som är yrkesverksamma inom HR samt vad som eftersöks i 

platsannonser för att den sökande ska kunna utföra ett bra HR-arbete.  

 

8. Förslag till framtida forskning  

Denna studien har bidragit till en överblick över efterfrågan på kompetenser för utannonserade 

tjänster, under år 2021, som riktar sig mot HR-tjänster inom den offentlig sektorn. I förhållande 

till detta vore det intressant, för fortsatt forskning inom området, att studera platsannonser för 

HR-tjänster under en längre tidsperiod för att åskådliggöra eventuella likheter och skillnader i 

konstruktionen av kompetenskrav inom HR. Vidare hade det även varit berikande att jämföra 

ett större urval av städer och dess utannonserade HR. Exempelvis hade det varit av intresse att 

göra en jämförelse mellan Sveriges tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö och 

analysera om det finns några skillnader mellan hur kommunerna konstruerar sina platsannonser 

samt vilken vikt som läggs på mjuka kompetenser. Det hade erbjudit en vidare möjlighet till att 

bilda generaliserbara slutsatser kring HR-tjänsters relation till kompetenskrav och på så vis 

även bidra till en vidareutveckling av förståelsen för HR-yrket inom den offentliga sektorn. 
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Fortsättningsvis hade det varit intressant att genomföra intervjuer med personer som är 

involverade i utformningen av platsannonser för HR-tjänster, exempelvis arbetsgivare eller 

yrkesverksamma inom HR. Det hade varit intresseväckande undersöka om informanterna 

upplever att det har skett en förändring kring efterfrågan på kompetenser under de senaste 10 

åren. Dessutom hade det varit informativt att studera vilken innebörd de efterfrågade 

kompetenserna har enligt informanten, exempelvis hur definieras kompetensen flexibilitet av 

de som konstruerar platsannonser, samt om det finns likheter och skillnader mellan 

informanternas uppfattningar.  
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