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Platsannonser är en viktig del av organisationers rekryteringsprocess, 

då människor kan finna en tjänst intressantare än en annan enbart 

beroende på platsannonsernas utformning. Potentiella sökande till 

annonserade tjänster söker hellre vissa tjänster för att annonserna som 

beskriver dem ökar läsarens positiva affekt. De vanligaste 

formuleringarna i svenska platsannonser för rekryterartjänster är 

anglicismer och positivt laddade adjektiv, och syftet med denna studie 

var att undersöka hur dessa formuleringars förekomst i platsannonser 

för rekryterartjänster påverkar läsarens affekt, samt intention att söka 

tjänsten. Undersökningsdeltagarna var 118 PAO-studenter. Fyra 

enkäter användes, varje enkät innehöll en av fyra platsannonser som 

beskrev samma tjänst men med olika ordval, samt frågor om affekt 

och intention att söka. En MANOVA visade inga signifikanta 

skillnader i positiv eller negativ affekt beroende på annons (p>.05), 

och en envägs oberoende ANOVA visade inga signifikanta skillnader 

i intention att söka beroende på annons (p>.05). Resultatet diskuteras, 

och förslag ges till fortsatt forskning. 

 

 

Varför finner människor vissa tjänster mer intressanta än andra när de läser olika 

platsannonser? En förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt handlar om olika 

tjänster, och att den arbetssökande finner den ena tjänsten mer intressant än den andra 

för att den innebär arbetsuppgifter som hon vill syssla med, medan den andra tjänsten 

inte gör det. Det är mycket möjligt att så är fallet, men även när vi människor läser två 

olika platsannonser som beskriver väldigt snarlika tjänster, eller till och med samma 

tjänst, så kan vi finna den ena mer intressant än den andra beroende på hur annonserna 

är utformade (e.g. Blackman, 2006; Feldman, Bearden & Hardesty, 2006).  

 

Forskare har försökt förklara detta fenomen på olika sätt, dock finns samstämmighet 

kring att platsannonser och deras utformning är en mycket viktig del av en organisations 

rekryteringsprocess. Att som arbetssökande veta vad organisationen bakom en plats-

annons har för egenskaper och vad tjänsten egentligen kommer att innebära är svårt 

utifrån att bara läsa en platsannons, då all denna information inte rimligtvis kan rymmas 

i en enda annons. Dock är detta första intryck som platsannonsen kan ge av 

organisationen en mycket viktig del i den arbetssökandes beslut att söka eller att inte 

söka tjänsten som beskrivs (Gatewood, Gowan & Lautenschlager, 1993). Platsannonser 

är också den rekryteringskanal som genererar flest sökande (Russo, Rietveld, Nijkamp 

& Gorter, 2000), men det är inte antalet sökande som är av störst vikt, utan det 

viktigaste är snarare att få rätt person att söka tjänsten som annonseras. För att uppfylla 

detta syfte krävs kunskap om hur en platsannons bör vara utformad (Blackman, 2006).  

 

Det finns en del forskning kring platsannonser och deras utformning, till exempel 

skriver Zidén (2010) om var på internet ett företag bör annonsera för att få bästa 
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resultat. Enligt Zidéns studie bedöms tjänsten och företaget som mest attraktiva, och 

läsarens benägenhet att söka tjänsten är högst, när annonsen är publicerad på företagets 

hemsida jämfört med om den är publicerad i Platsbanken eller på monster.se, två 

annonsdatabaser på internet. Feldman et. al. (2006) visar i sin studie att specifik 

information om arbetsuppgifterna i en platsannons ökar läsarnas uppfattning om 

annonsen som sanningsenlig och informativ, det skapar en mer positiv attityd till både 

annonsen och företaget och läsarna uppfattar i större utsträckning arbetet som lämpligt 

för dem att söka.  

 

Det finns fler exempel på forskning kring hur platsannonser bör utformas och var de bör 

publiceras för att ge bästa möjliga resultat i rekryteringsprocessen, dock är forskningen 

kring ordval och formuleringar i platsannonser väldigt sparsam. Viss forskning finns på 

området, denna forskning visar att genusrelaterade formuleringar påverkar vilka som 

kommer att söka jobbet som annonseras (Bem & Bem, 1973; Gaucher & Friesen, 2011). 

Platsannonser för mansdominerade yrken innehåller i större utsträckning formuleringar 

som kan kopplas till manliga stereotyper (till exempel ledare och dominant) än vad 

platsannonser för kvinnodominerade yrken gör, och kvinnor tenderar att finna jobben 

som beskrivs i dessa annonser mindre tilltalande än jobb som beskrivs med mer 

feminina formuleringar som till exempel stöd och förstående (Gaucher & Friesen, 

2011).  

 

Det finns även gott om forskning inom andra områden, till exempel item-formulering i 

tester, som visar att ordval och formuleringar kan påverka människors uppfattningar. 

Till exempel menar Garg (1996) att positivt formulerade påståenden ger mer positiva 

bedömningar på Likertskalor. Dock så har ingen forskning kring hur vanligt före-

kommande formuleringar och ordval i platsannonser påverkar sökande hittats i 

litteratursökningen till denna studie.  

 

Gemensamt för många av studierna på området är att människor hellre vill söka vissa 

tjänster just för att de finner dessa tjänster mer intressanta, roliga, eller utvecklande än 

andra tjänster – de känner alltså en starkare positiv affekt gentemot dessa tjänster och 

annonserna som beskriver dem. Därför kommer denna studie att undersöka hur en 

platsannons bör vara skriven för att den ska öka läsarens positiva affekt. 

 

Affektteori 

Watson (2000) menar att människor upplever en kontinuerlig ström av affekt i 

vardagen, att vi alltid känner något, men att det oftast inte är starka emotioner vi känner. 

Snarare är det så att vi människor konstant upplever olika sinnesstämningar eller humör. 

Skillnaderna mellan emotioner och sinnesstämningar är att emotioner är starka och 

intensiva, men kortvariga perioder av affekt, medan sinnesstämningar är mer långvariga 

och innebär inte lika stark och intensiv affekt som emotioner. Till exempel kan den 

starka emotionen ilska bara upplevas i korta perioder, kanske i några minuter som mest, 

medan en irriterad sinnesstämning kan dröja kvar i flera timmar, eller kanske till och 

med dagar efteråt. Vidare menar Watson (2000) att positiv och negativ affekt inte ska 

ses som ett kontinuum med positiv affekt i ena änden och negativ affekt i andra, utan 

det ska ses som två åtskilda kontinuum som går från svag till stark positiv affekt och 

från svag till stark negativ affekt. Dessa två är alltså inte beroende av varandra, utan 

positiv och negativ affekt kan upplevas samtidigt. Ett exempel på detta är känslan av 

vemod, där en negativ känsla av avsaknad upplevs samtidigt som en positiv sinnes-
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stämning, på grund av vetskapen om att det som skapat den positiva sinnesstämningen 

är över. 

 

Enligt Watson (2000) upplever människor positiv affekt och positiva sinnesstämningar 

av olika slag under större delen av sin vakna tid. Negativ affekt upplevs bara som en 

följd av någon slags obehaglig händelse eller kris, och motiverar människor till att 

handla för att skapa balans i tillvaron igen. Det finns dock andra händelser i vardagen 

som kan öka människors positiva affekt, och även denna ökning motiverar människor 

till olika beteenden. Den kan göra att vi vill anta olika uppgifter (Elliot, 2006) och den 

spelar en viktig roll i att skapa målinriktat beteende (Kazén, Kaschel & Kuhl, 2008). 

Till exempel är positiv affekt viktig för att skapa engagemang i arbetet, då den ökar 

målinriktningen och således även motivationen att arbeta mot målet (Bledow, Schmitt, 

Frese & Kühnel, 2011). Bledow et. al. (2011) menar dock att även negativ affekt kan 

skapa engagemang i arbetet, men endast om den efterföljs av ett affektskifte där positiv 

affekt ökar och negativ affekt minskar. Ju större ökningen i positiv affekt och 

minskningen i negativ affekt är, desto starkare blir affektskiftet och engagemanget i 

arbetet. Syftet med en platsannons är att skapa ett intresse hos potentiella framtida 

medarbetare som läser annonsen, det vill säga att öka läsarens positiva affekt gällande 

tjänsten. Denna ökning av positiv affekt skulle kunna öka läsarens målinriktade 

beteende och således skapa en intention att söka tjänsten. Därför är det intressant att 

veta hur en platsannons bör skrivas för att framkalla positiv affekt hos potentiella 

framtida medarbetare. 

 

Vanligt förekommande formuleringar i platsannonser 

I en förstudie till denna undersökning studerades svenska platsannonser för rekryterar-

tjänster för att se vilka språkliga formuleringar och ordval som var vanligast 

förekommande (Nilsson, 2011). Att studien avgränsades till just rekryterartjänster 

berodde på att platsannonser inom denna bransch generellt är relativt långa, och således 

finns det fler ord och formuleringar att studera och jämföra mellan annonserna. Själva 

kategoriseringen av formuleringar och ordval gjordes utifrån språkliga definitioner. Att 

kategoriseringen gjordes på rent språkliga grunder och inte baserades på 

formuleringarnas innehåll berodde på att innehållet i olika formuleringar, eller 

betydelsen av dem, ger olika information om tjänsten som beskrivs. Som tidigare 

nämnts menar Feldman et al. (2006) att specifik information i platsannonsen påverkar 

sökande, och på grund av att det alltså redan finns forskning kring betydelsen av 

informationen i en platsannons kändes det mer intressant att studera rent språkliga 

skillnader mellan olika platsannonser.  

 

För att finna vilka språkliga formuleringar som var vanligast förekommande i svenska 

platsannonser för rekryterartjänster studerades tio platsannonser hämtade på Plats-

banken, arbetsförmedlingens annonsplats på internet, under yrkesrubriken Rekryterare. 

Annonserna analyserades med hjälp av ett vanligt ordbehandlingsprogram, där de lästes 

igenom för att urskilja vanligt förekommande formuleringar. När ett mönster upptäcktes 

lästes annonserna igenom igen, och de formuleringar som hade språkmässiga likheter 

markerades med en färg. Totalt hittades fem vanligt förekommande formuleringar, som 

markerades med var sin färg i materialet. Totala frekvenser, det vill säga hur många 

gånger en formulering förekom totalt i materialet, och frekvenser för i hur många av de 

tio platsannonserna som den aktuella formuleringen förekom beräknades. Även medel-

värden och standardavvikelser beräknades för att illustrera vilka formuleringar som var 

vanligast förekommande, samt hur förekomsten av dessa varierade mellan annonserna.  
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Förstudiens resultat visade att de två mest frekvent förekommande formuleringarna i det 

studerade materialet var anglicismer, vilket är ord och uttryck som övertagits från 

engelskan (Nationalencyklopedin, 2011), och positivt laddade adjektiv. Exempel på 

anglicismer i det studerade materialet var serviceminded och teamwork och exempel på 

positivt laddade adjektiv var bäst, glad, och positiv. Båda dessa formuleringar förekom i 

genomsnitt mer än två gånger i varje platsannons (Nilsson, 2011). 

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med föreliggande studie var att finna hur förekomsten av anglicismer och positivt 

laddade adjektiv i platsannonser för rekryterartjänster påverkar läsarens affekt samt 

intention att söka tjänsten som beskrivs. För att uppfylla detta syfte har tre nedanstående 

hypoteser undersökts. 

 

Engelska används mer och mer genomgående inom elitdomäner i Sverige, som till 

exempel universitetsutbildningar och yrken med hög status, och har under senare tid fått 

en mer framträdande roll i arbetslivet (Berg, Hult & King, 2001). Användandet av 

anglicismer i platsannonser skulle således kunna tolkas delvis som en effekt av att 

engelskan används mer och mer i arbetslivet, men det skulle även kunna vara så att 

arbetsgivarna genom användandet av anglicismer vill visa på att yrket som beskrivs har 

hög status, vilket skulle kunna skapa positiv affekt hos många sökande. Det är mycket 

möjligt att det finns människor som inte eftersöker yrken med hög status, men det är 

dock troligt att de allra flesta ser hög status som något positivt. Om så är fallet bör alltså 

en platsannons som innehåller anglicismer öka läsarens positiva affekt och intention att 

söka tjänsten. 

 

Hypotes 1: En platsannons innehållande anglicismer ökar läsarens positiva affekt och 

intention att söka tjänsten. 

 

Att positivt laddade adjektiv var vanligt förekommande i de platsannonser som 

studerades i förstudien kan bero på att arbetsgivaren hoppas kunna skapa positiv affekt 

hos läsaren genom användning av sådana ord. Enligt Garg (1996) ger positiva 

påståenden mer positiva bedömningar på Likertskalor, och det skulle kunna vara så att 

positiva formuleringar i platsannonser på samma sätt skapar en positiv bedömning av 

tjänsten som beskrivs. Om positivt laddade adjektiv har samma inverkan i platsannonser 

som positiva formuleringar har i frågeformulär så bör alltså en annons med positivt 

laddade adjektiv öka läsarens positiva affekt, vilket leder till ett en ökad intention att 

söka tjänsten som beskrivs. 

 

Hypotes 2: En platsannons innehållande positivt laddade adjektiv ökar läsarens 

positiva affekt och intention att söka tjänsten. 

 

Hypotes 3: En platsannons innehållande både anglicismer och positivt laddade 

adjektiv ökar läsarens positiva affekt och intention att söka tjänsten mer än en 

platsannons som bara innehåller antingen anglicismer eller positivt laddade adjektiv. 

 

Inga teorier och ingen tidigare forskning har hittats som indikerar att positivt laddade 

adjektiv eller anglicismer påverkar negativ affekt, varken i ena eller andra riktningen, 

alltså bör negativ affekt förbli i princip oförändrad vid läsning av en platsannons 

innehållande den ena eller båda av dessa formuleringar.  
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M e t o d  

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 118 personer i denna studie. Alla var studenter inom personal och arbetsliv 

på Stockholms Universitet, och studerade på termin ett till fem på PAO-programmet. 

Att just PAO-studenter valdes som deltagare i denna studie berodde på att de är den 

grupp av studenter på universitetet som kan tänkas ha störst intresse av en 

rekryterartjänst, och således minimeras den påverkan som själva yrket har på 

undersökningen. Tjugofyra deltagare var män och 94 var kvinnor, och deltagarna var 

mellan 19 och 46 år gamla med en medelålder på 25,5 år (S = 5,9 år). Kontakt med 

deltagarna togs på deras föreläsningar på PAO-programmets olika terminer, en 

föreläsning per termin besöktes. 

 

Enkäter 

Fyra enkäter användes i denna undersökning. Alla fyra enkäterna innehöll ett antal 

frågor samt en platsannons för en rekryterartjänst. Platsannonserna beskrev samma 

tjänst, men ordvalet skiljde sig åt emellan dem. Den första annonsen var neutralt 

formulerad och innehöll varken anglicismer eller positivt laddade adjektiv. Annons 

nummer två innehöll anglicismer, som till exempel researcha och teamwork. Den tredje 

annonsen innehöll positivt laddade adjektiv som exempelvis roligt och glad, och den 

fjärde annonsen innehöll både anglicismer och positivt laddade adjektiv (se kompletta 

platsannonser i appendix 1). 

 

För att mäta om platsannonsen skapade en förändring i läsarens affekt fick deltagarna 

besvara tio påståenden som mätte positiv affekt samt tio påståenden som mätte negativ 

affekt en gång före och en gång efter att de läst platsannonsen. Påståendena om affekt 

som användes hämtades från PANAS-X (Watson & Clark, 1999), som är en skala 

bestående av 60 påståenden som mäter både generell och mer specifik affekt. De 20 

påståenden som användes i enkäterna var de påståenden som mäter generell positiv och 

negativ affekt, dessa översattes från engelska till svenska. Deltagarna ombads att på en 

femgradig skala bedöma hur stark deras affekt var, exempel på items som mätte positiv 

affekt var intresserad, inspirerad och uppmärksam, och exempel på items som mätte 

negativ affekt var irriterad, upprörd och bedrövad. Reliabiliteten mätt med Cronbach´s 

alpha var .85 för positiv affekt och .76 för negativ affekt innan läst annons, och efter läst 

annons var den .88 för positiv affekt respektive .79 för negativ affekt.  

 

För att mäta deltagarnas intention att söka tjänsten användes fyra frågor och påståenden 

som besvarades på en femgradig skala. Den första frågan (Hur sannolikt är det att du 

kommer att söka denna typ av tjänst inom de närmaste 6 månaderna?) besvarades 

utifrån sannolikhet, där 1 på skalan motsvarade 0 % chans och 5 motsvarade 100 % 

chans. De tre övriga påståendena besvarades utifrån hur väl deltagaren tyckte att 

påståendet stämde in på honom eller henne. Ett av påståendena (Jag vill bli anställd för 

denna tjänst) hämtades från Sanchez, Truxillo och Bauer (2000) och översattes från 

engelska till svenska. Till ett annat påstående (Jag tipsar gärna en vän om att söka 

denna tjänst) användes Bauer, Maertz, Dolen och Campion (1998) som inspiration, 

dock anpassades påståendet efter den aktuella studien och översattes från engelska till 

svenska. Det sista påståendet (Om jag fick välja helt fritt, oberoende av min nuvarande 

situation, skulle jag söka denna tjänst) är inte hämtat från någon tidigare studie utan 

formulerades specifikt för den förestående studien. Reliabiliteten för intention att söka 

tjänsten var .70 mätt med Cronbach´s alpha.  
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Procedur och datainsamling 

Först skapades de platsannonser som sedan användes i de fyra enkäterna. Den neutralt 

formulerade annonsen, som varken innehöll anglicismer eller positivt laddade adjektiv, 

skrevs först. Som inspiration för denna annons användes en platsannons för en 

rekryterartjänst som studerats i förstudien. Den neutralt formulerade platsannonsen 

användes sedan som grund för att skriva övriga annonser, i dessa lades anglicismer och 

positivt laddade adjektiv till och vissa ord och uttryck byttes ut mot motsvarande 

anglicismer eller positivt laddade adjektiv. 

 

I nästa steg formulerades frågor och påståenden till enkäterna, och när enkäterna var 

klara delades dessa ut i slumpmässig ordning till undersökningsdeltagarna på deras 

föreläsningar. Alla deltagare fick samma information presenterad innan de fyllde i 

enkäterna, informationen handlade om etiska riktlinjer såsom anonymitet och 

frivillighet att delta i studien, samt om hur enkäten skulle fyllas i. Enkäterna beräknades 

ta cirka fem till tio minuter att besvara. Av de totalt 118 deltagarna i studien besvarade 

27 personer enkäten som innehöll en neutralt formulerad platsannons, 32 personer 

besvarade enkäten där platsannonsen innehöll anglicismer, 31 deltagare besvarade 

enkäten där annonsen innehöll positivt laddade adjektiv och enkäten innehållande en 

platsannons med både anglicismer och positivt laddade adjektiv besvarades av 28 

personer. 

 

Studiens design 

En mixad design med både inomindivids- och mellanindividsfaktorer har använts. 

Inomindividsfaktorerna var positiv och negativ affekt, dessa har för varje individ mätts 

två gånger; en gång före och en gång efter att deltagarna läste platsannonsen. Mellan-

individsfaktorn var platsannonserna, där de som fick läsa den neutralt formulerade 

platsannonsen användes som en kontrollgrupp och övriga tre grupper var experiment-

grupper. Intention att söka tjänsten har endast mätts en gång per deltagare efter att de 

läst annonsen, och resultatet av intention samt differens i positiv respektive negativ 

affekt har sedan jämförts mellan de fyra grupperna. 

 

 

R e s u l t a t  

 

För att testa hypoteserna beräknades två variansanalyser. Först beräknades en envägs 

multivariat variansanalys där generell positiv och negativ affekt var upprepningsfaktorer 

och läst platsannons var grupperingsfaktor, och sedan en envägs oberoende 

variansanalys med intention att söka tjänsten som beroende variabel och läst annons 

som grupperingsfaktor. Endast interaktionseffekterna mellan grupperingsfaktorn 

(annons) och affekt (positiv och negativ) tolkades i MANOVA:n, då det endast var 

dessa effekter som var relevanta för de hypoteser som testades. Signifikansnivån i båda 

analyserna sattes till fem procent.  

 

En MANOVA med positiv och negativ affekt som upprepningsfaktorer och läst 

platsannons som grupperingsfaktor visade inga signifikanta skillnader i varken positiv 

affekt eller negativ affekt beroende på vilken platsannons deltagaren hade läst (se 

interaktionseffekter i tabell 1). Inte heller en envägs oberoende variansanalys visade 

några signifikanta skillnader i intention att söka tjänsten beroende på läst annons, F3 = 

1,40, p = .25.  
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Tabell 1. Interaktionseffekter från MANOVA med positiv och negativ affekt som 

upprepningsfaktorer och läst platsannons som grupperingsfaktor 

 Pillai trace F df p 

Positiv affekt * annons .015 0,593 3, 114 .621 

Negativ affekt * annons .058 2,334 3, 114 .078 

Positiv affekt * negativ affekt * 

annons 

.019 0,747 3, 114 .526 

 

 

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan de studerade 

variablerna 
Neutralt formulerad annons 

 1 2 3 4 5 

1. Positiv affekt före -     

2. Positiv affekt efter .85** -    

3. Negativ affekt före -.04 -.06 -   

4. Negativ affekt efter .09 .05 .83** -  

5. Intention att söka .19 .33 -.12 -.20 - 

Medelvärde 26,70 27,78 12,74 11,70 12,70 

Standardavvikelse 6,82 7,95 4,35 2,76 3,80 

**. p < .01 

 

Annons med anglicismer 

 1 2 3 4 5 

1. Positiv affekt före -     

2. Positiv affekt efter .64** -    

3. Negativ affekt före .36* .05 -   

4. Negativ affekt efter .33 -.10 .80** -  

5. Intention att söka .17 .28 .32 .33 - 

Medelvärde 30,44 28,75 15,72 14,56 10,91 

Standardavvikelse 7,43 7,88 4,81 4,82 3,49 

**. p < .01 

*. p < .05 

Annons med positivt laddade adjektiv 

 1 2 3 4 5 

1. Positiv affekt före -     

2. Positiv affekt efter .52** -    

3. Negativ affekt före -.05 .37* -   

4. Negativ affekt efter .11 -.03 .38* -  

5. Intention att söka .05 .48** .21 -.06 - 

Medelvärde 31,58 29,39 15,00 13,26 10,90 

Standardavvikelse 6,34 7,88 4,08 3,20 3,91 

**. p < .01 

*. p < .05 
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Annons med anglicismer och positivt laddade adjektiv 

 1 2 3 4 5 

1. Positiv affekt före -     

2. Positiv affekt efter .60** -    

3. Negativ affekt före -.39* -.24 -   

4. Negativ affekt efter .25 .18 .51** -  

5. Intention att söka -.03 .46* -.11 -.15 - 

Medelvärde 29,29 28,00 12,68 11,64 11,64 

Standardavvikelse 6,11 6,62 3,66 2,86 4,17 

**. p < .01 

*. p < .05 

 

 

Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan de observerade variablerna 

redovisas i tabell 2. Korrelationerna mellan positiv affekt före och efter läst annons var 

relativt starka för alla fyra annonserna, detsamma gäller för negativ affekt före och efter 

läst annons (se tabell 2). Intention att söka tjänsten som beskrivs i platsannonsen visade 

dock inte så starka korrelationer med positiv affekt vid andra mättillfället som skulle 

kunna tänkas rimligt (r = .33 för neutralt formulerad annons, .28 för annons med 

anglicismer, .48 för annons med positivt laddade adjektiv och .46 för annons med båda 

formuleringarna). Dessutom var korrelationen mellan dessa variabler bara signifikant 

för annonsen som innehåller positivt laddade adjektiv (p < .01) samt annonsen som 

innehåller både anglicismer och positivt laddade adjektiv (p < .05). 
 

 

D i s k u s s i o n  

 

Syftet med denna studie var att finna hur förekomsten av anglicismer och positivt 

laddade adjektiv i platsannonser för rekryterartjänster påverkar läsarens affekt samt 

intention att söka tjänsten som beskrivs. Enligt de tre hypoteser som testades så skulle 

positiv affekt och intention att söka tjänsten som beskrevs i annonsen öka om annonsen 

innehöll positivt laddade adjektiv och/eller anglicismer, däremot fanns inget belägg i 

tidigare forskning för att dessa ordval på något sätt skulle påverka negativ affekt hos 

läsaren. Resultatet visar dock att ingen signifikant ökning i positiv affekt sker beroende 

på någon av platsannonserna som användes i studien, och de skillnader som skedde i 

positiv affekt var dessutom en liten minskning hos alla grupper utom den grupp som 

läste en neutralt formulerad platsannons. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad 

i intention att söka tjänsten mellan de olika annonserna.  

 

Skillnaden i negativ affekt mellan annonserna var inte heller signifikant, men den 

närmade sig däremot signifikans (p = .078), vilket inte var ett resultat som kunde väntas 

utifrån den tidigare forskning som finns på området. Av medelvärdena i tabell 2 kan 

utläsas att negativ affekt sjönk med i genomsnitt 1,04 poäng hos de deltagare som läste 

en neutralt formulerad annons, med i genomsnitt 1,16 poäng vid läsning av en annons 

som innehöll anglicismer, med 1,74 poäng hos deltagare som läste annonsen 

innehållande positivt laddade adjektiv respektive 1,04 poäng i genomsnitt för gruppen 

som läste annonsen med både anglicismer och positivt laddade adjektiv. Den 

genomsnittliga minskningen i negativ affekt var alltså störst hos gruppen som läste 

platsannonsen innehållande positivt laddade adjektiv, medan anglicismer i en 
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platsannons inte minskade negativ affekt nämnvärt mycket mer än en neutral annons 

gjorde. Det verkar även vara så att anglicismerna tonade ner effekten av positivt laddade 

adjektiv, då annonsen som innehåller både anglicismer och positivt laddade adjektiv ger 

en mindre effekt. Detta kan tolkas som att användandet av engelska i platsannonser inte 

ger en bild av hög status hos företaget, vilket skulle kunna tänkas vara fallet utifrån 

Berg et. al. (2001), utan att anglicismerna inte gör någon större skillnad i negativ affekt 

jämfört med en neutralt formulerad platsannons. Däremot så finns det ändå skäl att tro 

att positivt laddade adjektiv kan tänkas ha en positiv effekt på sökande i form av att 

dessa ord minskar läsarens negativa affekt. Om så är fallet vore det intressant att se hur 

denna effekt kan stärkas, samt även om läsarens positiva affekt på något sätt kan ökas 

samtidigt, så att ett affektskifte sker. Enligt Bledow et. al. (2011) skapar ett affektskifte 

där positiv affekt ökar och negativ affekt minskar ett större engagemang i arbetet än vad 

endast en ökning i positiv affekt gör, och det är möjligt att ett affektskifte på samma sätt 

skulle kunna öka läsarens intention att söka tjänsten.  

 

En annan intressant och oväntad del i resultatet är att intention att söka tjänsten inte 

korrelerade så högt som väntat med positiv affekt efter läst annons, och korrelationerna 

var inte ens signifikanta för alla annonserna. Med utgångspunkt i tidigare forskning om 

affekt (Elliot, 2006; Kazén et.al., 2008; Watson, 2000) antogs att intention att söka 

tjänsten skulle öka vid en ökning av positiv affekt, då positiv affekt spelar en viktig roll 

i att skapa målinriktat beteende, men så verkar alltså inte vara fallet i denna studie. 

Reliabiliteten för de enkätfrågor som mätte båda variablerna betraktades dock som 

tillräcklig (.70 för intention och .88 för positiv affekt mätt med Cronbach´s alpha), så 

det bör inte ha varit mätinstrumentet som har orsakat detta, utan det verkar helt enkelt 

som om positiv affekt och intention att söka tjänsten inte har så mycket med varandra 

att göra som antogs utifrån tidigare forskning. Inte heller negativ affekt efter läst annons 

har höga korrelationer med intention att söka. Resultatet i denna studie tyder alltså på att 

det inte är affekt som skapar en intention att söka tjänsten hos läsaren.  

 

Positiv och negativ affekt skiljde sig åt relativt mycket mellan grupperna redan vid 

första mättillfället, innan deltagarna hade fått läsa en platsannons. Detta skedde helt av 

en slump, då alla fem årskurser som deltog fanns representerade i varje grupp. Det bör 

alltså inte ha varit så att grupperna skiljde sig åt i affekt beroende på till exempel att 

deltagarna i varje grupp hade deltagit i olika föreläsningar, utan helt beroende på 

slumpen så hamnade de med relativt hög positiv affekt i en grupp, och detsamma gällde 

för negativ affekt. På grund av detta kan det vara intressant att upprepa studien och då 

förhoppningsvis få mer homogena grupper vad gäller affekt vid första mättillfället. 

 

Begränsningar i studien 

Att resultaten av denna undersökning var icke-signifikanta och även relativt svaga kan 

bero på flera olika saker. Dels kan det möjligen bero på att det helt enkelt inte finns 

några skillnader i hur olika ordval i platsannonser påverkar affekt och intention att söka 

tjänsten bland studenter på PAO-programmet på Stockholms Universitet. Det skulle 

även kunna bero på att antalet undersökningsdeltagare i studien hade behövt vara fler än 

ca 30 deltagare per grupp. En tredje anledning skulle kunna vara designen av 

undersökningen, och att skillnaderna mellan individerna var stora. Detta skulle kunna 

åtgärdas i framtida studier med att helt och hållet använda en inomindividsdesign, 

istället för att som i denna studie använda delvis inomindivid och delvis mellan-

individsdesign. Att denna studie ändå utfördes på detta sätt berodde på att enkäten 

annars hade tagit betydligt längre tid att fylla i, eftersom alla fyra annonserna då hade 
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funnits med i alla enkäter. Då deltagarna ombads att fylla i enkäterna under raster på 

föreläsningar hade det blivit svårare att hitta frivilliga undersökningsdeltagare, och 

således svårare att samla in data. Att utföra en liknande studie med en 

inomindividsdesign vore intressant också för att en sådan design skulle efterlikna 

verkligheten lite bättre, då arbetssökande ofta läser flera annonser efter varandra och 

jämför dem sinsemellan. 

 

Reliabiliteten för de enkätfrågor som mätte intention att söka tjänsten var lägst av de 

studerade variablerna (.70 beräknat med Cronbach´s alpha) vilket kan ha berott på att 

svaren på en av frågorna påverkades av var i sin utbildning deltagarna befann sig. 

Studenterna ombads att ange hur stor sannolikheten var att de skulle söka den beskrivna 

tjänsten inom sex månader, och svaren som studenterna på de tidiga terminerna i PAO-

programmet angav kan troligen ha påverkats av att de var i början av sin utbildning och 

därför inte kunde söka en sådan tjänst inom så kort tid. Frågan inkluderades ändå i 

enkäten som ett försök till att predicera framtida beteende, vilket antogs att övriga 

frågor inte gjorde lika väl då de inte innehöll någon specifik tidsangivelse och således 

hade en mer hypotetisk ton. Det är möjligt att en annan formulering av frågan eller en 

annan tidsangivelse än sex månader hade givit en högre reliabilitet, och möjligen hade 

det kunnat påverka resultatet.   

 

Att resultaten blev svaga kan även tänkas ha berott på att det fanns något annat i 

enkäterna än just ordvalet som påverkade läsarna, till exempel är det möjligt att det 

fanns deltagare i denna studie som inte var intresserade av rekryteraryrket i sig, vilket 

troligen kan ha påverkat deras svar. Ett försök gjordes att åtgärda detta problem genom 

att bara studenter inom personal och arbetsliv deltog i studien, men det är fortfarande en 

väldigt bred grupp av studenter där alla inte nödvändigtvis vill jobba som rekryterare, 

trots att chansen troligen är större att de vill arbeta med rekrytering än att till exempel 

IT-studenter vill det. För att i ännu högre grad kontrollera för deltagarnas preferenser 

vad gäller yrket som beskrivs skulle en liknande studie kunna göras på människor som 

är yrkesverksamma rekryterare och således intresserade av yrket, för att minimera den 

påverkan som intresse eller ointresse av tjänsten i sig har.  

 

Framtida forskning på området 

Det vore intressant att göra likande studier inom andra yrkesområden för att se om 

effekter finns där, samt även om olika ordval påverkar till exempel äldre och yngre 

personer på olika sätt, eller om det påverkar personer med olika utbildningsnivå på olika 

sätt. I den redovisade studien togs ingen hänsyn till bakgrundsvariabler hos deltagarna, 

såsom ålder, kön, socioekonomisk bakgrund eller utbildningsnivå, vilket skulle kunna 

vara en förklaring till att inga signifikanta resultat erhölls, och det kan tänkas att det 

finns effekter beroende av dessa variabler. 

 

Det vore även värdefullt att i framtida forskning ta reda på om platsannonsers 

utformning på något sätt kan skapa ett sådant affektskifte som beskrivs av Bledow et. al. 

(2011). Om så är fallet vore det också intressant att se om detta skifte ökar läsarens 

intention att söka tjänsten på samma sätt som det ökar människors engagemang i 

arbetet. 

 

Tidigare forskare inom rekryteringsområdet i stort och kring platsannonser mer specifikt 

har noterat att detta forskningsområde är komplext, och att det är flera saker som 

samspelar för att locka potentiella framtida medarbetare (e.g. Breaugh & Starke, 2000; 
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Zidén, 2010). Som diskuterats ovan är det mycket möjligt att det fanns fler saker än 

endast ordval som påverkade deltagarnas svar i denna studie, och detta kan tänkas ha 

påverkat resultatet. Det är därför viktigt för framtida forskare på området att ha denna 

komplexitet i åtanke, och att försöka designa studier som tar hänsyn till flera faktorer 

som skulle kunna påverka läsarens beslut att söka eller inte söka tjänsten som beskrivs i 

en platsannons. Många av studierna som finns på området idag är relativt smala och 

specifikt inriktade på ett litet område, så även denna studie, och således skulle 

forskningen kring platsannonser behöva bredare studier. 

 

Trots ovan nämnda brister i studien så bidrar denna undersökning till ökad kunskap om 

ordval och formuleringar i platsannonser för rekryterartjänster. För det första visar 

resultatet, i motsats till hypoteserna, att ordval inte påverkar positiv affekt och intention 

att söka tjänsten som väntat. Däremot visar studien att det kan vara så att 

formuleringarna på något sätt minskar negativ affekt. Kommande studier får visa om 

detta kan bekräftas med till exempel större urval av sökande till olika tjänster, eller med 

annan undersökningsdesign. 
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A p p e n d i x  1  -  p l a t s a n n o n s e r  

 

Neutralt formulerad annons 

 

Rekryteringskonsult sökes till välkänt företag 

 

Rekrytering AB växer, och därför söker vi nu en rekryteringskonsult till vårt 

Stockholmskontor. Vi har flera års erfarenhet av rekrytering inom många olika 

branscher och arbetsområden, och är ett av de största rekryteringsföretagen på 

marknaden. 

 

Arbetsbeskrivning  

Vi söker en rekryterare på heltid till Stockholm. Tjänsten innebär arbete med hela 

rekryteringsprocessen samt mycket samarbete i det arbetslag du kommer att ingå 

i. Du kommer att författa annonser, gallra och administrera ansökningar, 

genomföra telefonintervjuer och personliga intervjuer, samt ta referenser på 

kandidater. Du kommer även vara företagets representant gentemot de kunder som 

du rekryterar åt. 

 

Vem är du? 

Du som söker har gärna en högskoleutbildning inom personal, ekonomi eller 

liknande. Tidigare erfarenhet av rekryteringsarbete är en merit men inget krav. 

Det är viktigt att du är verbal, kommunikativ, social och utåtriktad, och vi tror 

även att du är en organiserad person som klarar av att arbeta med flera processer 

parallellt. Då det tidvis kan vara hög arbetsbelastning, krävs att du kan prioritera 

mellan dina arbetsuppgifter samt ta egna initiativ. Det är även viktigt att du är 

serviceinriktad. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Annons med anglicismer 

 

Recruitment consultant sökes till välkänt företag 

 

Rekrytering AB växer, och därför söker vi nu en serviceminded recruitment 

consultant till vårt Stockholmskontor. Vi har flera års erfarenhet av rekrytering 

inom många olika branscher och arbetsområden, och är ett av de största 

rekryteringsföretagen på marknaden. 

 

Arbetsbeskrivning  

Vi söker en recruitment consultant på heltid till Stockholm. Tjänsten innebär 

arbete med hela rekryteringsprocessen samt mycket teamwork med dina närmaste 
kollegor. Du kommer att författa annonser, researcha och administrera 

ansökningar, genomföra telefonintervjuer och personliga intervjuer, samt ta 

referenser på kandidater. Du kommer även vara företagets representant gentemot 

de kunder som du rekryterar åt. 
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Vem är du? 

Du som söker har gärna en högskoleutbildning inom human resources, ekonomi 

eller liknande. Tidigare erfarenhet av rekrytering eller research är en merit men 

inget krav. Det är viktigt att du är verbal, kommunikativ, social och utåtriktad, och 

vi tror även att du är en organiserad person som klarar av att arbeta med flera 

processer parallellt. Då det tidvis kan vara hög arbetsbelastning, krävs att du kan 

prioritera mellan dina arbetsuppgifter samt att du har en initiativtagande approach. 

Det är även viktigt att du är serviceminded. 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Annons med positivt laddade adjektiv 

 

Rekryteringskonsult med positiv inställning sökes till välkänt företag 

 

Rekrytering AB växer, och därför söker vi nu en positiv och serviceinriktad 

rekryteringskonsult till vårt fräscha Stockholmskontor. Vi har flera års erfarenhet 

av rekrytering inom många olika branscher och arbetsområden, och är ett av de 

största och bästa rekryteringsföretagen på marknaden. 

 

Arbetsbeskrivning  

Vi söker en glad och positiv rekryterare på heltid till Stockholm. Tjänsten är rolig 

och spännande då den innebär arbete med hela rekryteringsprocessen, och du 

kommer att ingå i ett starkt sammansvetsat arbetslag med en härlig laganda! Du 

kommer att författa annonser, gallra och administrera ansökningar, genomföra 

telefonintervjuer och personliga intervjuer, samt ta referenser på kandidater. Du 

kommer även vara företagets representant gentemot de kunder som du rekryterar 

åt. 

 

Vem är du? 

Du som söker har gärna en högskoleutbildning inom personal, ekonomi eller 

liknande. Tidigare erfarenhet av rekryteringsarbete är en merit men inget krav. 

Det är viktigt att du är bra på att kommunicera, att du är glad, positiv, social och 

utåtriktad, och vi tror även att du är en organiserad person som tycker det är roligt 

att arbeta med flera processer parallellt. Då det tidvis kan vara hög 

arbetsbelastning, krävs att du kan prioritera mellan dina arbetsuppgifter samt ta 

egna initiativ. Du tycker också att det är kul att ge bästa möjliga service! 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

 

Annons med anglicismer och positivt laddade adjektiv 

 

Recruitment consultant med positiv approach sökes till välkänt företag 

 

Rekrytering AB växer, och därför söker vi nu en positiv och serviceminded 

recruitment consultant till vårt fräscha Stockholmskontor. Vi har flera års 

erfarenhet av rekrytering inom många olika branscher och arbetsområden, och är 

ett av de största och bästa rekryteringsföretagen på marknaden. 
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Arbetsbeskrivning  

Vi söker en glad och positiv recruitment consultant på heltid till Stockholm. 

Tjänsten är rolig och spännande då den innebär arbete med hela 

rekryteringsprocessen, och den innebär mycket teamwork då du kommer att ingå i 

ett starkt sammansvetsat team med en härlig laganda! Du kommer att författa 

annonser, researcha och administrera ansökningar, genomföra telefonintervjuer 

och personliga intervjuer, samt ta referenser på kandidater. Du kommer även vara 

företagets representant gentemot de kunder som du rekryterar åt. 

 

Vem är du? 

Du som söker har gärna en högskoleutbildning inom human resources, ekonomi 

eller liknande. Tidigare erfarenhet av rekrytering eller research är en merit men 

inget krav. Det är viktigt att du är bra på att kommunicera, att du är glad, positiv, 

social och utåtriktad, och vi tror även att du är en organiserad person som tycker 

det är roligt att arbeta med flera processer parallellt. Då det tidvis kan vara hög 

arbetsbelastning, krävs att du kan prioritera mellan dina arbetsuppgifter samt att 

du har en initiativtagande approach. Det är även viktigt att du är serviceminded, 

och att du tycker det är kul att ge bästa möjliga service! 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 


