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KAN SPRÅKET HA BETYDELSE FÖR EN KÖNSMÄSSIGT JÄMSTÄLLD 
ARBETSMARKNAD? EN STUDIE OM KOMMUNALT OCH AGENTISKT 

SPRÅKBRUK VID REKRYTERING 
 

Anna Jerkner Kjellman 
 

Sverige har en segregerad arbetsmarknad och det finns en skillnad i 
vilka yrken män och kvinnor väljer att arbeta inom. Språket kan vara 
en källa till detta och kommunala och agentiska adjektiv har visat sig 
finnas i jobbannonser. Föreliggande studie undersökte betydelsen av 
språkbruk i organisationsbeskrivningar, mer specifikt om kvinnor och 
män bedömer organisationsbeskrivningar olika beroende på om de läst 
en agentisk eller kommunal organisationsbeskrivning. De beroende 
variabler som testades var organisationens attraktivitet, känsla av 
samhörighet, upplevd jämställdhet, liksom skattning av andelen 
kvinnor och män inom organisationen. 138 deltagare deltog i studien, 
varav 75 definierade sig med pronomen hon och 63 definierade sig 
med pronomen han. Deltagarna deltog genom att besvara och fullfölja 
en internetbaserad enkät. Signifikanta resultat uppstod och ett av 
huvudfynden visade att kommunala texter aktiverade högre 
samhörighet, men det gällde för både män och kvinnor. Ett annat 
huvudfynd var att män upplevde större jämställdhet, i både den 
kommunala och agentiska organisationsbeskrivningen, än vad kvinnor 
gjorde. Resultaten i sin helhet visade att kvinnor och män till viss del 
skattar texter olika och att språkbruk kan få konsekvenser för hur 
organisationen upplevs. Framtida studier bör fokusera på språket ur ett 
intersektionellt perspektiv, detta så att fler individer inkluderas i 
jämställdhetsarbetet.  
 
Nyckelord: ojämställdhet, könsrättvist språk, kommunal, agentisk, 
språk, samhörighet, organisationsbeskrivning 

 
Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder (World Economic Forum, 2015). 
Trots det är arbetsmarknaden starkt könssegregerad (SCB, 2017). Enligt statistiska 
centralbyrån (2016) jobbar bara 16 procent av de anställda kvinnorna respektive 15 procent av 
de anställda männen i yrken med jämn könsfördelning (SCB, 2016). Rekrytering och 
befordran är ett av de verktyg som arbetsgivare kan använda för att försöka skapa jämställdhet 
i yrken och inom organisationer. Sedan 1980 är det förbjudet i Sverige att aktivt söka efter 
kandidater med ett visst kön (SCB, 2016). Språkbruk i samband med rekrytering kan vara en 
källa till varför kvinnor och män söker sig till olika yrken (Gaucher, Friesen & Kays, 2011).  
Föreliggande studie undersöker om språkbruk i organisationsbeskrivningar kan användas för 
att öka jämställdheten mellan könen på arbetsmarknaden.  
	
Det finns en skillnad i vilka yrken män och kvinnor väljer att arbeta inom, vilket i sin tur leder 
till klyftor för jämställdhet på arbetsmarknaden. De tydligast kvinnodominerade yrkena var år 
2015 undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Bland dessa yrken är 92 
procent kvinnor och 8 procent män. I andra yrken, såsom barnmorska och tandsköterska, är 
100 procent respektive 99 procent kvinnor. I de tydligast mansdominerade yrkena återfinns 
brunnsborrare, VVS-montör, snickare, takmontörer och träarbetare. I dessa yrken är bara 1 
procent kvinnor (SCB, 2017). Detta är inte unikt för Sverige. I OECD-länder (Organisationen 
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för ekonomiskt samarbete och utveckling) är kvinnor underrepresenterade i näringslivet och 
återfinns i bland annat vårdyrken och inom utbildnings- och administrativa roller (OECD, 
2012). 
 
Global Gender Gap Report (2015) rankar Sverige på fjärde plats av 145 länder när det 
kommer till jämställdhet mellan könen (World Economic Forum, 2015). Trots denna 
toppranking ser arbetsmarknaden i praktiken annorlunda ut och är könssegregerad. Tidigare 
forskning har visat att kvinnor är benägna att vidga sina yrkesval till mansdominerade yrken, 
dock sker inte den utvecklingen snabbt nog och könssegregeringen kvarstår. Män tenderar 
inte att bredda sina yrkesval och därigenom bryta sig in på kvinnodominerade områden (SOU 
2004:43). Att kvinnor och män befinner sig i olika yrken och branscher är en av de mest 
uppmärksammade formerna av könssegregering på arbetsmarknaden och kallas för horisontell 
segregering. Den uppstår då kvinnor och män väljer att arbeta inom olika yrken. Detta är en 
faktor som bidrar till att den svenska arbetsmarknaden fortsätter att vara könssegregerad 
(SOU 2004:43). Ytterligare en av konsekvenserna av denna könssegregering är att män tjänar 
mer än kvinnor. I Sverige tjänar kvinnor som grupp 88 procent av vad män som grupp gör 
(SCB, 2017). Inget av de 145 länder som rankades i Global Gender Gap Report (2015) 
uppfyllde 100 procent av kategorin ”ekonomisk möjlighet och deltagande i arbetslivet” vilket 
innebär att inget av dessa 145 länder har en jämställd arbetsmarknad.  
 
Könsstereotyper och en könssegregerad arbetsmarknad 
En förklaring till varför kvinnor och män väljer olika yrken skulle kunna vara 
könsstereotyper. En stereotyp är ”en mycket förenklad förklaring eller beskrivning hur någon 
är” (NE, 2017). Människan har en tendens att kategorisera sin omgivning och andra 
människor, det vill säga stereotypifiera, utifrån individers kön (Stangor, Lynch, Duan & Glas, 
1992). Kvinnor och män ges olika egenskaper, där föreställningarna om manligt och kvinnligt 
är olika. Män kategoriseras som beslutsamma, kraftfulla och oberoende medan kvinnor ses 
som snälla, hjälpsamma och sympatiska (Heilman, 2001). De här egenskaperna brukar också 
sammanfattas i så kallade agentiska och kommunala egenskaper. Forskare har kommit fram 
till samma slutsats, att män ses som mer agentiska och mindre kommunala och kvinnor som 
mer kommunala och mindre agentiska (Bosak Sczesny & Eagly,  2008). 
  
Vad är det som gör att kvinnor och män är förknippade med olika stereotyper? Social Role 
Theory menar att män och kvinnor genom tiderna haft olika sociala roller, kvinnor har tagit 
hand om hemmet och män har varit familjeförsörjare. Detta har lett till att könen har blivit 
förknippade med egenskaper för varje social roll (Eagly & Wood, 2012). Människor fortsätter 
att reproducera könsstereotyper då de intar sociala roller, exempelvis rollen som förälder eller 
anställd. I dessa könstypiska rollföreställningar utvecklas lämpliga personlighetsdrag och 
egenskaper (Eagly & Wood, 2012). Till Social Role Theory kan paralleller dras att anställda 
ses som mer agentiska och mindre kommunala än personer som inte arbetar (Bosak et al., 
2008). Slutsatsen av detta skulle kunna vara att det agentiska draget är att föredra precis som 
att ett arbete är att föredra för de flesta människor, detta leder till att en kommunal egenskap 
ses som mindervärdig den agentiska i arbetsliv även om det sker omedvetet och ofrivilligt 
som de flesta implementerade normer eller stereotyper. 
 
Dessa könsstereotyper bör också visa sig i språket, till exempel genom val av kommunala 
adjektiv för att beskriva kvinnor och agentiska adjektiv för att beskriva män. Att studera 
språket ger ett unikt socialt perspektiv på könsstereotyper och könsskillnader, detta då 
människans uppfattning om andra människor är starkt beroende av språk (Coates & Johnson, 
2001, refererad i Newman, Groom, Handelman & Pennebaker, 2008).   
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Genusmarkörer i språket  
Det finns olika sätt att undersöka hur könsstereotyper förmedlas genom språket. För det 
första, kan det vara viktigt att notera att referera till kvinnor i språket är oftast mer komplext 
än att referera till män. Detta kan till exempel ses genom att det läggs till en kvinnlig böjning 
på manliga ord (författare/författarinna eller hjälte/hjältinna). Vidare har forskning visat att 
det finns 155 explicita kvinnliga markörer för kvinnlig läkare i engelskan och bara 15 för 
manlig läkare (Stahlberg, Braun, Irmen & Sczesny, 2007). En annan skillnad är hur genus 
finns i språket och representeras på olika sätt i alla språksystem. Forskare har delat in världens 
språk i tre grupper beroende på hur mycket genus språken innehåller: grammatiska 
genusspråk, naturliga genusspråk och genuslösa språk. I grammatiska genusspråk har varje 
substantiv och personliga substantiv ett kön (Stahlberg et al., 2007). Tyska är ett sådant språk 
och här benämns till exempel substantivet student som antingen maskulint (student) eller 
feminint (studentin) (Sczesny, Formanowicz & Moser, 2016). I naturliga genusspråk är 
substantiv inte grammatiskt könade men det går att särskilja kön ur personliga pronomen 
(Stahlberg et al., 2007). Svenska är ett exempel på ett naturligt genusspråk, där han/hon/hen 
är exempel på personliga pronomen och där det går att urskilja kön (Sczesny et al., 2016). I 
genuslösa språk, såsom finska eller turkiska, finns inga grammatiska regler för att markera 
kön hos substantiv eller pronomen som uttrycker kön. Det blir därför svårt att veta om det är 
en man eller kvinna som det pratas om. Kön uttrycks endast genom kategorier så som 
”man/kvinna” eller i uttryck såsom pappa eller syster. Även om kön endast utrycks genom 
kategorier tyder detta på att även genuslösa språk är könade (Stahlberg et al., 2007).  
 
I en studie av Prewitt-Freilino, Caswell & Laakso (2011), jämfördes 111 länder med olika 
språksystem. Resultaten visade att länder som talar grammatiska genusspråk har en lägre nivå 
av social jämställdhet än länder som talar naturliga genusspråk eller genuslösa språk. I 
studien kontrollerades ekonomiska och religiösa traditioner för att kunna klarlägga språkets 
inflytande. Även här visade grammatiska genusspråk ha en lägre jämställdhet. Prewitt-
Freilino et al. (2011) menar att det finns ett förhållande mellan genus i språket och 
samhällsövergripande indikatorer på jämställdhet. Även andra studier har visat att språkets 
uppbyggnad har en påverkan på stereotypen av kvinnor och män (Stahlberg et al., 2007).  
Centralt för genusmarkörer i språk är som ovan nämnt att de reflekterar könsstereotypiska 
egenskaper hos kvinnor och män, där män beskrivs som agentiska och kvinnor som 
kommunala (Bosak et al., 2008). På ordnivå reflekteras dessa egenskaper framför allt genom 
adjektiv såsom beslutsam, kraftfull och oberoende (agentisk) och snäll, hjälpsam och 
sympatisk (kommunala) (Heilman, 2001).  
 
För att avlägsna den obalans som finns gällande hur det refereras och adresseras till män och 
kvinnor har diskussionen om ett könsrättvist språk uppkommit. Ett könsrättvist språk har för 
avsikt att avlägsna denna obalans. Exempel på detta är att ersätta manliga former (engelska: 
chairman) med könlösa former (engelska: chairperson) eller genom att använda både 
maskulin och feminin form (Sczesny et al., 2016). I Sverige finns numera hen vilket också är 
ett exempel på förändring för att uppnå ett mer könsrättvist språk, detta då hen inte syftar till 
varken man eller kvinna (Gustafsson Sendén, Bäck & Lindqvist, 2015).  
 
Den stereotypa arbetsmarknaden 
Syftet med ett könsrättvist språk är att minska könsstereotyper och diskriminering (Sczesny et 
al., 2016). Exempelvis kan det röra sig om att kunna bryta automatiska associationer mellan 
yrken och det kön som antas matcha yrket. En norsk studie visade att individer associerade 
yrken till kön. Det vill säga att typiskt kvinnliga yrken (ex. sjuksköterska) associerades till 
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kvinnor och typiska manliga yrken (ex. pilot) till män. Vidare visade studien att neutrala 
yrken (ex. musiker) associerades med män (Gabriel & Gygax, 2008).   
 
Stereotyper som aktiveras genom språket kan i sin tur leda till självuppfyllande profetior.  I en 
studie av Vervecken & Hannover (2015) jämfördes hur pojkar och flickor i grundskoleåldern 
bedömde sina chanser att lyckas inom diverse yrken beroende på om yrket beskrevs med ett 
könsrättvist språk eller inte. Pojkarna ansåg sig kunna lyckas bättre i manligt stereotypa 
yrken, än vad flickor ansåg. Samma studie visade att när yrkesgrupper presenteras med ett 
könsrättvist språk (t.ex. ingenieurinnen und ingenieure, kvinnliga och manliga ingenjörer) 
tenderade barn, både pojkar och flickor, att anse att de var kvalificerade för jobbet, jämfört 
med då yrket presenteras endast i maskulinform (ingenieure, flertalet för ingenjörer) 
(Vervecken & Hannover, 2015). En annan effekt av könsstereotyper kan vara att kvinnor inte 
tror att de är kvalificerade till chefsyrken, eftersom chefsyrken förknippas med stereotypiskt 
manliga egenskaper (Bosak & Sczesny, 2008). Återigen blir det tydligt att agentiska 
egenskaper som förstärks genom språkbruk är de som förknippas med arbetsmarknaden och 
ses som önskvärda egenskaper hos en chef. Vidare minskar ett könsexklusivt språk, det vill 
säga att använda maskulina termer för att referera till både män och kvinnor, kvinnors 
motivation och deras känsla av samhörighet i professionella miljöer (Stout & Dasgupta, 
2011). Språket har även visat sig ha betydelse då det kommer till att klättra inom yrket. Till 
exempel visade studier att män bedömdes bättre lämpade för ledarroller med hög status än 
kvinnor då maskulina jobbtitlar användes. När könsrättvist språk användes ansågs kvinnor 
och män som lika lämpade för rollen (Horvath & Sczesny, 2015). Samtliga ovan nämna 
studier visar på språkets betydelse för jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden.   
 
Rekrytering och jobbannonser 
I diskrimineringslagen står det klart att det är förbjudet att söka efter en kandidat till en tjänst 
eller organisation utifrån kön (SFS 2008:567). Dock tyder ovan nämnda agentiska och 
kommunala egenskaper på att det ändå kan göras implicit, till exempel genom vilka adjektiv 
som används i språket (Gaucher et al., 2011). I Sverige är rekrytering ett viktigt hjälpmedel 
för arbetsgivare att skapa könsmässig jämställdhet. I rekryteringsprocessen har annonseringen 
stor betydelse och har för avsikt att sprida information om att organisationen behöver personal 
(Arbetslivsinstitutet, 2003). För organisationer är det viktigt att bygga upp sitt 
arbetsgivarvarumärke för att attrahera och rekrytera rätt kompetens till organisationen. I 
uppbyggnaden av arbetsgivarvarumärket är en välplanerad kommunikation av största vikt 
(SKL, 2017). I det sammanhanget har det visat att sig att språket både kan bevara och bryta 
könsstereotyper och en könssegregerad arbetsmarknad (Vervecken & Hannover, 2015; Bosak 
& Sczesny, 2008). En studie gjord för att undersöka agentiska och kommunala ord i 
jobbannonser fann att i jobbannonser för mansdominerade yrken fanns fler agentiska ord än i 
annonser för kvinnodominerade yrken. Däremot var det inte någon skillnad i kommunala ord, 
som förekom lika frekvent i mans- och kvinnodominerade yrken (Gaucher et al., 2011).  
 
Att använda ett språk i jobbannonsen som attraherar antingen män eller kvinnor i olika hög 
grad kan ses som indirekt diskriminering (Bem & Bem, 1973). Indirekt diskriminering är då 
en individ utsätts negativt för en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt som framstår som 
neutralt men som kan komma att missgynna individen utifrån diskrimineringsgrunderna som 
är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567).  
Organisationer kan genom språkbruk i jobbannonser implicit indikera om den ideala 
kandidaten antingen är en kvinna eller man (Gaucher et al., 2011).  
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I en studie av Gaucher, Friesen & Kays (2011), som utfördes på 43 deltagare från Kanada, 
skapades totalt sex manipulerade jobbannonser med kommunala och agentiska ord. Två av 
jobbannonserna var från ett mansdominerat yrke, två från ett kvinnodominerat yrke och två av 
dem från ett neutralt yrke. Av de båda jobbannonserna från vardera yrkeskategori 
manipulerades en med agentiska ord respektive en med kommunala ord. Efter att deltagarna 
läst de sex annonserna ombads de besvara ett antal frågor, till exempel hur många procent 
kvinnor och män de trodde arbetade i organisationen som jobbannonsen avsåg. Resultatet 
visade att deltagarna trodde att det fanns färre procent kvinnor i organisationerna med de 
agentiska jobbannonserna än i organisationerna med de kommunala jobbannonserna. Vidare 
visade resultatet att detta inte berodde på det faktum att annonserna var skrivna för en neutral 
eller mans-, kvinnodominerade bransch utan att språkbruket hade en avgörande roll (Gaucher 
et al., 2011). 
 
I en annan studie av samma forskargrupp (Gaucher et al., 2011) användes samma struktur 
som ovan för ytterligare en studie om kommunalt och agentisk språkbruk. Istället för procent 
män och kvinnor testades i denna studie arbetets attraktivitet och känslan av samhörighet med 
arbetet. Deltagarna i studien var 102 engelskspråkiga studenter och efter att de läst de olika 
jobbannonserna fick deltagarna skatta arbetets attraktivitet och deras känsla av samhörighet 
med organisationen. Studiens resultat visade att kvinnor ansåg att yrken med agentiska ord 
var mindre attraktiva än yrken med kommunala ord (Gaucher et al., 2011). Det visade sig 
även att det inte spelade någon roll om jobbannonserna kom från neutrala-, 
mansdominerande- eller kvinnodominerande yrken. Deltagarna skattade de jobbannonser som 
ordmässigt matchade deras könstillhörighet som mest attraktiva (Gaucher et al., 2011). Det 
vill säga att kvinnor ansåg att jobbannonser med kommunala ord var mer attraktiva, medan 
män ansåg att annonser med agentiska ord var mer attraktiva. Resultatet för skattningar av 
samhörighet visade att kvinnor kände mindre samhörighet med organisationer där 
jobbannonserna innehöll agentiska ord jämfört med kommunala ord. Män däremot visade 
ingen skillnad på känslan av samhörighet vid kommunala eller agentiska ord (Gaucher et al., 
2011). I studien framhävs att resultat visar att maskulina ord i en jobbannons leder till att 
kvinnor känner mindre samhörighet med organisationen samt att de inte finner arbetet 
attraktivt. Detta i sin tur leder till en fortsatt ojämlikhet mellan könen i mansdominerade 
yrken (Gaucher et al., 2011).  
 
Då ovan nämnda studie genomfördes i Kanada och med det engelska språket blir det relevant 
att undersöka om delar av resultatet även stämmer i Sverige. Då kommunikationen är viktig 
för organisationer för att attrahera och rekrytera rätt kompetens (Arbetslivsinstitutet, 2003) 
blir det viktigt att undersöka om deras sätt att beskriva sig i skrift kan vara en källa till 
ojämställdhet mellan könen på arbetsmarknaden. Föreliggande studie replikerar delar av 
Gaucher et al. (2011) studie, dock inte i form av jobbannonser och heller inte i hänsyn till 
bransch utan i organisationsbeskrivning för att se huruvida språket kan användas för att få en 
mer könsmässigt jämställd arbetsmarknad.   
 
Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad (SOU 2004:43). Studier har visat att språket 
kan vara en källa till detta (Bem & Bem, 1973) och att ett könsrättvist språk kan vara ett steg 
för en mer könsintegrerad arbetsmarknad (Gaucher et al., 2011). Statistiken visar tydligt att 
män och kvinnor befinner sig på olika delar av den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2016). 
Baserat på litteraturgenomgången är hypoteserna att kvinnor och män kommer att bedöma 
organisationerna olika beroende på vilken text de läst samt att kommunalt språkbruk aktiverar 
femininet och agentiskt språkbruk aktiverar maskulinitet, närmare bestämt: 
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1. Kvinnor kommer att uppleva att organisationen är mer attraktiv beskriven med en 
kommunal text, medan män kommer att anse att organisationen beskriven genom en 
agentisk text är mer attraktiv.  

2. Kvinnor kommer att känna högre samhörighet med en organisation beskriven med en 
kommunal text, medan män kommer känna högre samhörighet med en organisation 
beskriven genom en agentisk text.   

3. I organisationen beskriven med en kommunal text kommer det upplevas arbeta fler 
kvinnor.  

4. I organisationen beskriven med agentisk text kommer det upplevas arbeta fler män.  
5. Dessutom undersöks explorativt om agentiska eller kommunala 

organisationsbeskrivningar påverkar skattning av upplevd jämställdhet i 
organisationerna.  

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Totalt bestod undersökningsdeltagarna (vidare benämns som deltagare) av 155 personer, 
medelåldern var 33,11 (SD=11,31). Bortfallet bestod av 12 personer som startat men inte 
fullföljt enkäten. Kön mättes genom att personerna valde pronomen, där 63 identifierade sig 
med pronomen han, 75 definierade sig med pronomen hon, två deltagare identifierade sig med 
pronomen hen och tre ansåg att indelningen han, hon, hen inte passade dem. Eftersom studien 
avser att mäta kvinnor och mäns bedömningar ingår endast de som identifierat sig som han 
och hon i analyserna. Det vill säga 138 deltagare, medelålder 33,03 (SD=11,29). 
Rekryteringen av deltagare skedde via de sociala medierna Facebook och Instagram. Ingen 
ersättning utgick för deltagande.  
 
Deltagarna informerades om att de kunde välja att inte delta i studien samt att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande vid valfritt tillfälle utan att ange skäl för detta.  Vidare 
informerades undersökningsdeltagarna att resultatet av studien analyseras och presenteras 
endast på gruppnivå på ett sådant sätt att enskilda individer eller minoriteter inte kan 
identifieras samt att all insamlad data endast kommer att användas i forskningssyfte (Se 
Vetenskapsrådets etikriktlinjer). 
 
För att undersöka om undersökningsgruppen anser att läsandet av organisationsbeskrivningar 
är viktigt för dem innan de söker ett arbete, besvarade de en fråga om hur viktigt de anser att 
organisationsbeskrivningen är. På en skala från 1-5 var medelvärdet 4.18 (SD = 0.92). Då 
skalan var på 1-5 så kan slutsatsen vara att 4.18 kan ses som högt, det vill säga att 
organisationers beskrivning av sig själva är en viktig del i rekryteringsprocesser.  
 
Material 
En internetbaserad enkät skapades i programmet Qualtrics. För att skapa en agentisk och en 
kommunal organisationsbeskrivning översattes först de adjektiv som använts av Gaucher, 
Friesen & Kays (2011). Därefter formulerades två organisationsbeskrivningar. De ord som 
användes i den agentiska versionen var: inflytelserika, aktivt, utmanande, drivna, ledande, 
envishet, självsäkerhet, begåvning, mod, ambitiösa, självständigt, självbestämmande, 
ledarskap, ambition, frihet, full av självförtroende, tävlingslysten och utmaning. De ord som 
användes i den kommunala versionen var: trivsamma, hjärtligt, behagligt, vänliga, ärligt, 
entusiasm, omtänksamhet, samhörighet, glädje, engagerade, gemensamt, stöd, utbyte, 
gemenskap, engagemang, förtroende, full av glädje, lojal och omtänksam. I båda texterna 
upprepades vissa av orden fler än en gång. I övrigt var texterna identiska, och det fanns inte 
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heller någon indikation på bransch.  Båda texterna innehöll totalt 160 respektive 163 antal ord 
(varav de manipulerade orden var 24). Nedan följer två exempel på inledande texter. 
 
Exempel på organisationsbeskrivning med kommunala ord:  
 

OrgAB är Sveriges mest trivsamma arbetsplats och erbjuder ett hjärtligt och 
behagligt arbetsklimat. OrgAB utmärker sig genom vänliga medarbetare, ett 
ärligt arbetssätt och genom att skapa värde och resultat för sina intressenter. 
Atmosfären i OrgAB är en mix av entusiasm, omtänksamhet, samhörighet 
och glädje. 

  
Exempel på organisationsbeskrivning med agentiska ord:  
 

OrgAB är Sveriges mest inflytelserika arbetsplats och erbjuder ett aktivt och 
utmanande arbetsklimat. OrgAB utmärker sig genom drivna medarbetare, 
ett ledande arbetssätt och genom att skapa värde och resultat för sina 
intressenter. Atmosfären i OrgAB är en mix av envishet, självsäkerhet, 
begåvning och mod.  
 

Hela enkäten framgår i Bilaga.  
 
Organisationens attraktivitet mättes genom Gaucher, Friesen & Kays (2011) skala ”job 
appeal” med sex påståenden.  Skalan innehåller sex påståenden, t.ex. ”Ett jobb inom 
organisationen är tilltalande”, ”Jag tror att jag skulle tycka om att ha ett jobb inom 
organisationen”, ”Jag skulle inte vilja ha ett jobb inom organisationen (R)”, 
”Organisationen skulle vara en god arbetsgivare”, ”Att jobba för organisationen verkar 
intressant”, ”Organisationen verkar vara ett bra ställe att jobba på”. Frågorna besvarades på 
en 1-7 likertskala (1 = ”instämmer inte alls” och 7 = ”instämmer helt”). Skalan har tidigare 
haft ett alfavärde mellan .90 till .94 och har i föreliggande studie ett Cronbach alfa på .93.  
 
Samhörighet med organisationen mättes med skalan för ”belongingness” från Gaucher. 
Friesen & Kays (2011). Skalan innehåller fyra påståenden, t.ex.: ”Jag skulle passa bra in i 
organisationen”, ”Jag är lik de människor som jobbar i organisationen”, ”Mina värderingar 
och organisationens värderingar är lika”, ”Den typen av människor som vill jobba i 
organisationen är väldigt olik mig (R)”.	 Frågorna besvarades på en 1-7 likertskala (1 = 
”instämmer inte alls” och 7 = ”instämmer helt”). Skalan har tidigare haft ett alfavärde på .80 
till .86 och har i föreliggande studie ett Cronbach alfa på .93.   
 
Ytterligare en variabel som undersöktes explorativt i föreliggande studie och som Gaucher 
inte tog upp, men kan ses kompletterande, är uppfattningar om jämställdhet i organisationen.  
För att mäta upplevd jämställdhet i organisationen utformades sex påståenden av författaren: 
”På den här arbetsplatsen är lönesättningen rättvis”, ”På den här arbetsplatsen finns det 
risk att människor mobbas (R)”, ”På den här arbetsplatsen har kvinnor och män samma 
möjligheter att utvecklas”, ”På den här arbetsplatsen har alla individer lika värde” samt 
”Den här arbetsplatsen är mycket jämställd”. Deltagarna gjorde sin bedömning genom att 
svara om de ansåg att påståenden stämde eller inte. Skalan för upplevd jämställdhet har i 
föreliggande studie en Cronbachs Alfa på .712 och är på skala 0-5.  
 
Deltagarna skattade sedan hur många procent kvinnor respektive män de trodde arbetade i 
organisationen. Vidare ställdes deltagarna inför påståendet: ”Det är viktigt för mig att läsa en 
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organisationsbeskrivning innan jag söker ett arbete (R)”. Denna på en likertskala från 1 
(stämmer mycket bra) till 5 (stämmer inte alls). Slutligen besvarade deltagarna frågor om kön 
och ålder.  
 
Samtliga skalor har översatts från engelska till svenska. Författaren till föreliggande studie 
översatte först till svenska och sedan fick en person med engelska som modersmål översätta 
tillbaka till svenska (så kallad tillbakaöversättning). Slutligen jämfördes den ursprungliga 
engelska texten med den text som tillbakaöversatts.   
 
Procedur 
Deltagarna randomiserades till att antingen läsa en agentisk eller kommunal 
organisationsbeskrivning.  
 
Efter att de läst organisationsbeskrivning besvarades frågor om organisationen och hur de 
upplevde ett jobb inom denna. Deltagarna ombads sedan att beskriva vad som påverkat deras 
bedömning av organisationen. Ingen av undersökningsdeltagarna nämnde språket.  
 
Design och analys 
I studien undersöktes fem beroendevariabler med hjälp av variansanalys – 2 
(organisationstext: agentisk/kommunal) x 2 (deltagarens kön: kvinna/man). De fem beroende 
variablerna var 1) attraktion, 2) samhörighet, 3) skattning av procent kvinnor, 4) skattning av 
procent män och 5) uppskattad jämställdhet. Hypoteserna 1 och 2 berör förväntade 
interaktionseffekter mellan organisationsbeskrivning och deltagarnas kön. Hypoteserna 3 och 
4 berör förväntade huvudeffekter av organisationsbeskrivning.    
 
Samtliga analyser gjordes i SPSS IBM Statistics version 25 och signifikansnivån sattes vid 
0.05.  
 

Resultat  
 

I Tabell 1. redovisas samtliga medelvärden (och standardavvikelser) för studiens variabler 
uppdelade på deltagarnas kön.  
Variabel                      Kön                          Agentisk                            Kommunal 
Attraktivitet  
(Skala 1-7) Kvinnor:  4,35 (1,64)  5,60 (1,34)  
 Män:  4,86 (1,35)  5,20 (1,34) 
 Total:  4,59 (1,50)  5,43 (1,34) 
Samhörighet 
(Skala 1-7) Kvinnor: 4,28 (1,93)  5,32 (1,53) 
 Män: 4,83 (1,43)  5,11 (1,18)  
 Total: 4,54 (1,72)  5,23 (1,38) 
Procent kvinnor 
(Skala 0-100) Kvinnor: 33,31 (11,20)  59,67 (16,31) 
 Män: 38,91 (13,20)  52,97 (13,98) 
 Total: 35,99 (12,43)  56,75 (15,60) 
 
 
 
Procent män 
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(Skala 0-100) Kvinnor: 65,47 (15,30)  41,18 (16,91)
 Män: 58,61 (12,21)  46,87 (14,33)
 Total:  62,19 (14,24)  43,69 (15,97) 
Jämställdhet  
(Skala 0-5) Kvinnor: 1,22 (1,38)  2,77 (1,43) 
 Män: 1,94 (1,54)  3,40 (1,43)  
 Total: 1,56 (1,49)  3,04 (1,45) 
 
 

 
Organisationens attraktivitet. När det gäller organisationens attraktivitet fanns en 
huvudeffekt av organisationsbeskrivning, F(1, 137) = 10,84, p < .001, η2

p= .075, på så sätt att 
den kommunala organisationsbeskrivningen uppfattades mer attraktiv än den agentiska 
organisationsbeskrivningen (se Tabell 1). Det var ingen huvudeffekt av deltagarnas kön F(1, 
137) = .055, p = .815, η2

p = .000. Av primär betydelse för hypotes 1 är att interaktionseffekten 
mellan organisationsbeskrivning och deltagarnas kön närmar sig signifikans, F(1, 137) = 3,49, 
p = .064, η2

p = .025 (se Figur 1). Män ansåg att den agentiska organisationsbeskrivningen var 
mer attraktiv än vad kvinnor tyckte. Kvinnor ansåg att den kommunala 
organisationsbeskrivningen var mer attraktiv än vad män tyckte (se Tabell 1).  

 
Figur 1. Interaktionseffekt mellan organisationsbeskrivning och deltagarnas kön på 
organisationens attraktivitet (skala från 1-7).  
 
Samhörighet med organisationen. När det kommer till samhörighet med organisationen 
fanns en huvudeffekt av organisationsbeskrivning, F(1, 137) = 6,12, p = .014, η2

p = .044, på 
så sätt att deltagarna skattade en högre samhörighet med den kommunala 
organisationsbeskrivningen (se Tabell 1). Det var ingen huvudeffekt av deltagarnas kön, F(1, 
137) = .039, p = .530, η2

p = .003. Av primär betydelse för hypotes 2 är att det inte uppkom 
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någon interaktionseffekt vid organisationsbeskrivning och deltagarnas kön, F(1, 137) = 2,036, 
p = .156, η2

p = .015.  
 
Ytterligare ett sätt att undersöka om organisationsbeskrivningarna aktiverar maskulinitet eller 
femininitet var att låta deltagarna skatta andelen kvinnor respektive män i organisationen. 
Hypotesen var att den kommunala organisationsbeskrivningen skulle aktivera en föreställning 
om högre andel kvinnor, medan den agentiska organisationsbeskrivningen skulle aktivera 
föreställningen om högre andel män.  
 
Antal procent kvinnor i organisationen. Av primär betydelse för hypotes 3 är att en 
huvudeffekt av organisationsbeskrivning uppstod, F(1, 137) = 72,62, p < .001, η2

p = .351. 
Deltagarna upplevde större procent kvinnor i den kommunala organisationsbeskrivningen (se 
Tabell 1 och Figur 2). Ingen huvudeffekt av deltagarnas kön uppstod, F(1, 137) = .053, p = 
.818, η2

p = .00. En interaktionseffekt mellan organisationsbeskrivningen och deltagarnas kön 
uppstod, F(1, 137) = 6,73, p = .011, η2

p = .048. Kvinnor ansåg att det fanns fler procent 
kvinnor i den kommunala organisationsbeskrivningen än vad män ansåg. Vidare ansåg män 
att det fanns fler kvinnor i den agentiska organisationsbeskrivningen än vad kvinnor ansåg (se 
Tabell 1). 
 
Antal procent män i organisationen. Av primär betydelse för hypotes 4 är att en 
huvudeffekt av organisationsbeskrivning uppstod, F(1, 136) = 49,69, p < .001, η2

p = .272. 
Deltagarna upplevde större procent män i den agentiska organisationsbeskrivningen (se Tabell 
1). Ingen huvudeffekt av deltagarnas kön uppstod, F(1, 136) = .054 p = .817, η2

p = .000.  En 
interaktionseffekt mellan organisationsbeskrivningen och deltagarnas kön uppstod, F(1, 136) 
= 6,03, p = .015, η2

p = .043. Kvinnor ansåg att det fanns fler procent män i den agentiska 
organisationsbeskrivningen än vad män ansåg. Vidare ansåg män att det fanns fler män i den 
kommunala organisationsbeskrivningen än vad kvinnor ansåg (se Tabell 1). 
 
Upplevd jämställdhet i organisationen. Det fanns en huvudeffekt av 
organisationsbeskrivning, F(1, 137) = 37,22, p < .001, η2

p = .217. Deltagarna upplevde större 
jämställdhet i den kommunala organisationsbeskrivningen än i den agentiska 
organisationsbeskrivningen (se Tabell 1). Dessutom fanns en huvudeffekt av deltagarnas kön, 
F(1, 137) = 7,48, p= .007, η2

p= .053, på så sätt att män upplever större jämställdhet i båda 
organisationsbeskrivningarna (M=2,63, SD=1,65) än vad kvinnor gör (M=2,03, SD=1,59). 
Interaktionseffekt var inte signifikant F(1, 137) = .31, p= .861, η2

p= .00.  
 

Diskussion 
 

Föreliggande studie undersökte om män och kvinnor bedömer organisationsbeskrivningar 
olika beroende på om en organisationsbeskrivning innehåller agentiskt eller kommunalt 
språkbruk. Ur ett större perspektiv ämnade studien att undersöka huruvida språket (agentisk 
och kommunal) i rekryteringsprocessen kan användas för att få en mer könsmässigt jämställd 
arbetsmarknad. I studien fick undersökningsdeltagarna läsa antingen en kommunal eller 
agentisk organisationsbeskrivning och sedan skattade de organisationens attraktivitet, 
samhörighet med organisationen, procent män och kvinnor i organisationen samt upplevd 
jämställdhet i organisationen. Resultatet visade att kvinnor och män bedömde agentisk och 
kommunal organisationsbeskrivning till en viss del olika, dock tyder resultatet mer på att både 
kvinnor och män bedömer kommunal och agentisk på ett liknande sätt. Hypoteserna 
presenteras närmare nedan och svar på varje hypotes presenteras under respektive 
underrubrik.  
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Organisationens attraktivitet (hypotes 1) 
Hypotes 1 i sin helhet löd: ”Kvinnor kommer att uppleva att organisationen är mer attraktiv 
beskriven med en kommunal text, medan män kommer att anse att organisationen beskriven 
genom en agentisk text är mer attraktiv”. Resultatet närmade sig signifikans, dock var 
resultatet inte signifikant vid en .05-gräns och hypotes 1 kan därmed inte styrkas i 
föreliggande studies resultat. Medelvärdena är i samma riktningar som i tidigare studier, men 
för att mer säkert kunna uttala sig om resultatet skulle det behövas fler studier och fler 
undersökningsdeltagare. Dock går föreliggande studies resultat går emot tidigare fynd som 
visat att kvinnor tenderade att känna större attraktivitet för jobbannonser skrivna med 
kommunala ord och män tenderade att känna större attraktivitet för jobbannonser skrivna med 
agentiska ord (Gaucher et al., 2011). Med hänsyn till att resultatet för föreliggande studie 
närmade sig signifikans och tidigare forskningsresultat kan det vara värdefullt att återigen 
undersöka denna hypotes.  
 
Samhörighet med organisationen (hypotes 2) 
Hypotes 2 i sin helhet löd: ”Kvinnor kommer att känna högre samhörighet med en 
organisation beskriven med en kommunal text, medan män kommer känna högre samhörighet 
med en organisation beskriven genom en agentisk text”. Resultaten visade att kommunala 
texter aktiverade högre samhörighet, men det gällde både kvinnor och män. I och med detta 
kan endast en del av resultatet för hypotes 2 styrkas, det vill säga att kvinnor kände högre 
samhörighet med organisationen med en kommunal text och män kände inte högre 
samhörighet med organisationen beskriven med en agentisk text. Detta stämmer till viss del 
med Gaucher et al., (2011) studie där kvinnor tenderade att känna större samhörighet med 
kommunala ord (Gaucher et al., 2011). Det som dock går emot tidigare forskning är att män i 
föreliggande studie kände större samhörighet med organisationen med en kommunal text. I 
Gaucher et al., (2011) studie där resultatet visade att män inte visar någon skillnad på känslan 
av samhörighet vid kommunala eller agentiska ord (Gaucher et al., 2011).  En del som kan ses 
som viktig för detta resultat är att ordet samhörighet klassas som ett kommunalt ord och detta 
ord fanns med i den kommunala organisationsbeskrivningen. Kanske var det så att deltagarna 
primades av detta och upplevde större samhörighet då de innan skattningen läst ordet.  
 
Procent kvinnor i organisationen (hypotes 3) 
Hypotes 3 i sin helhet löd: ”I organisationen beskriven med en kommunal text kommer det 
upplevas arbeta fler kvinnor”. Föreliggande studies resultat visade att hypotes 3 kan styrkas, 
det vill säga att deltagarna upplevde att det arbetade fler kvinnor i organisationen skriven med 
kommunal text. Detta resultat är i enlighet med Gaucher et al., (2011) resultat som visade att 
deltagarna trodde att det arbetade fler kvinnor i organisationerna som hade jobbannonser 
manipulerade med kommunala ord.  
Resultatet kan tyda på att kommunala ord aktiverar femininitet. Detta i sin tur kan ses som att 
deltagarna stereotypifierar organisationen utifrån kommunala egenskaper. Detta är i enlighet 
med att människan tenderar att stereotypifera utifrån individers kön (Stangor et al., 1992). 
 
Procent män i organisationen (hypotes 4) 
Hypotes 4 i sin helhet löd: ”I organisationen beskriven med agentisk text kommer det 
upplevas arbeta fler män”. Hypotes 4 kan styrkas i föreliggande studies resultat, det vill säga 
att deltagarna upplevde att det arbetade fler procent män i organisationen med agentisk text. 
Precis som ovan nämnt är även detta resultat i enlighet med Gaucher et al., (2011) resultat där 
deltagarna ansåg att det arbetade fler män i organisationen med agentisk jobbannons.    
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Som nämnts inledningsvis har det har visats att agentiska ord förekommer mer frekvent i 
jobbannonser för mansdominerade yrken än för kvinnodominerade yrken (Gaucher et al., 
2011). Då föreliggande studies resultat visar på att agentiska ord aktiverar maskulinitet 
uppstår frågan om deltagare sedan tidigare blivit primade av de agentiska orden som 
återkommer i annonser för mansdominerade yrken?  
Ett sätt att svara på frågan är med hänvisning till samma studie av Gaucher et al (2011) där 
resultatet visade att kommunala ord förekom lika frekvent i jobbannonser för 
kvinnodominerade yrken som i jobbannonser för mansdominerade yrken (Gaucher et al., 
2011) samt till resultatet på hypotes 3 ovan. Det resultatet tyder på att, till trots för att 
kommunala ord inte förkom mer frekvent i jobbannonser för kvinnodominerade yrken, så 
aktiverade det femininitet. Detta i sig kan tyda på att deltagarna inte har blivit primade av 
jobbannonser för mans- och kvinnodominerade yrken.  
 
Upplevd jämställdhet i organisationen 
Då denna variabel undersöktes explorativt utformades ingen hypotes som var riktad. 
Resultatet visade att deltagarna upplevde större jämställdhet i den kommunala 
organisationsbeskrivningen än i den agentiska organisationsbeskrivningen. Detta fynd blir ett 
intressant tillägg till ovan nämnda resultat (hypotes 1 och 2) att kvinnor och män upplever den 
kommunala organisationsbeskrivningen som mer attraktiv och en större samhörighet med 
denna. Kan det vara så att män och kvinnor upplever större jämställdhet i den organisation 
som de anser vara mer attraktiv och känner större samhörighet med? Dock talar fynden från 
hypotes 3 och 4 emot detta. Resultaten där borde då ha blivit att det upplevs arbeta lika många 
kvinnor och män i organisationen skriven med en kommunal text. Fyndet att en kommunal 
organisationsbeskrivning upplevs som mer jämställd kan vara viktigt för de organisationer 
som vill vara och framställas jämställda.  
 
Vidare upplevde män större jämställdhet i båda organisationsbeskrivningarna än vad kvinnor 
gjorde. Kan detta fynd bero på att män inte utsätts för ojämställdheten på samma sätt som 
kvinnor och därför upplever organisationer som mer jämställda än vad kvinnor gör? 
Paralleller kan här dras till det faktum att kvinnor som grupp tjänar 88 procent av vad män 
som grupp gör (SCB, 2017). Detta skulle kunna vara en intressant frågeställning för framtida 
forskning.  
 
Allmän diskussion 
Resultaten för hypoteserna som är presenterade ovan tyder på att kommunalt och agentiskt 
språkbruk kan ses som en del av ett könsexklusivt språk. Detta då de aktiverar femininitet och 
maskulinitet hos deltagarna. Detta kan innebära att användandet av kommunala och agentiska 
adjektiv styr oss längre ifrån de könsrättvisa språk som har för avsikt att minska 
könsstrereotyper och diskriminering (Sczesny et al., 2016). Då ett könsrättvist språk kan 
påverka individer redan i unga åldrar och dess tro på sig själva att lyckas inom ett yrke 
(Vervecken & Hannover, 2015), blir det viktigt att tänka på användandet av kommunala och 
agentiska ord. Detta för att individer, redan i unga åldrar ska känna att de kan lyckas inom ett 
yrke för att sedan i vuxen ålder söka sig till det. Kvinnor tror inte att de är kvalificerade till 
chefsyrken då de förknippas med manliga egenskaper (Bosak & Sczesny, 2008). Här blir det 
mycket aktuellt att påpeka hur viktigt det är för organisationer att inte använda sig av ett 
agentiskt språkbruk vid rekrytering av chefer.  
 
En studie som presenterats inledningsvis visade att individer associerade yrken till kön 
(Gabriel & Gygax, 2008). Resultat från hypotes 3 och 4 kan visa på att individer inte bara 
associerar yrken till kön utan att även språkbruket i rekryteringsprocessen associeras till kön. 
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Detta ligger även i nivå med det faktum att studier visat att män bedömdes bättre lämpade för 
ledarroller med hög status än kvinnor då maskulina jobbtitlar användes. När könsrättvist språk 
användes ansågs kvinnor och män som lika lämpade för rollen (Horvath & Sczesny, 2015). I 
enlighet med Social role Theory, att kvinnor och män förknippas med egenskaper för varje 
socialroll (Eagly & Wood, 2012) och att män kategoriseras utefter agentiska egenskaper och 
kvinnor utifrån kommunala egenskaper (Bosak, 2008), blir det viktigt att påpeka att även 
föreliggande studies resultat kan betona detta. Deltagarna för studien förknippade kommunalt 
språkbruk med fler procent kvinnor och agentiskt språkbruk med fler procent män (hypotes 3 
och 4). 
 
En intressant koppling till resultatet för hypotes 1 och 2 är det faktum att män inte tenderar att 
bredda sina yrkesval och därigenom bryter de sig inte in på kvinnodominerade yrken (SOU 
2004). Föreliggande studies resultat tyder på att män inte känner större samhörighet eller 
attraktivitet med agentiskt språkbruk. En slutsats kan här dras att kvinnodominerade 
organisationer inte gynnar jämställdhetsarbetet genom att använda ett mer agentiskt språk.  
 
Resultat för föreliggande studies hypoteser var som beskrivet ovan, dock visade föreliggande 
studies resultat även på andra fynd. Dessa var att deltagarna, oberoende om de definierade sig 
som kvinna eller man kände mer attraktion och större samhörighet med den kommunala 
organisationsbeskrivningen. Till detta kan paralleller dras till diskussion ovan att 
kvinnodominerade organisationer inte gynnar jämställdhetsarbetet att använda ett agentiskt 
språkbruk. Dessa fynd tyder istället på att det är gynnsamt för både mansdominerade och 
kvinnodominerade organisationer att använda ett kommunalt språkbruk för att attrahera 
kandidater som definierar sig som män och kvinnor. Detta fynd kan också ses som intressant i 
sig och betryggande då ett könsexklusivt språk minskar kvinnors motivation och känsla av 
samhörighet i professionella miljöer (Stout & Dasgupta, 2011). För att kvinnor ska känna 
samhörighet bör ett kommunalt språk användas.  
Utifrån detta fynd kan det gå att argumentera för att ett kommunalt språkbruk skulle kunna 
hjälpa till att gagna jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Då Sverige rankas fyra av 145 
länder då det kommer till jämställdhet mellan könen (World Economic Forum, 2015) går det 
även att argumentera för att även andra länder skulle ha nytta av ett kommunalt språkbruk i 
rekryteringsprocesser.  
 
Begränsningar och styrkor 
En av styrkorna med föreliggande studie är att deltagarna faktiskt tyckte det var viktigt att 
läsa en organisationsbeskrivning innan de söker ett arbete. Detta tyder på att det är viktigt att 
undersöka kommunalt och agentiskt språkbruk i organisationsbeskrivningarna.  
 
I enkäten som låg till grund för studien var data självrapporterande. Tillförlitligheten av 
självrapporterande data har ifrågasatts och kritiken som uppkommit är att deltagarna kan vilja 
framställa sig på ett visst sätt och därmed döljer sanningen. Detta kan också härledas till 
social önskvärdhet, att deltagarna vill framstå i en så god dager som möjligt och därför ändrar 
sina svar (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Detta blir i högsta 
grad relevant för föreliggande studie och måste tas i beaktning vid tolkande av resultat. Värt 
att nämna är att alla deltagare var anonyma och detta kan i sig minska risken för social 
önskvärdhet (Berntson et al., 2016). Styrkan med att använda en online-enkät var att den fick 
större spridning än om den skulle gjorts på deltagare i verkliga livet samt att fler kunde delta.  
 
Sett till urvalet ligger föreliggande studies begräsningar bland annat i att urvalet inte är 
tillräckligt stort för att kunna uttala sig om populationen. Dock kan föreliggande studie ses 
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som förstudie med intressanta fynd. Noggrannhet i urvalet kan ses som viktigare än storleken. 
Det vill säga att få ett urval med hög svarsandel och som ligger inom målpopulationen 
(Berntson et al., 2016). Målpopulationen i föreliggande studie är att få en god spridning 
mellan individer som definierar sig som män och kvinnor. Då urvalet bestod av 63 individer 
som definierade sig med pronomen han och 75 definierade sig med pronomen hon, kan denna 
spridning ses som god.  
 
En annan begränsning är det faktum att studien vilar på en kanadensisk studie där engelska 
språket är i fokus. I detta hänseende kan det vara så att betydelsen av de kommunala och 
agentiska orden fallit bort vid översättning till svenska. Med detta menas att det finns 
synonymer till de flesta ord och det blir därmed svårt att veta om översättningen är korrekt. 
Vidare kan det också vara så att skalorna för samhörighet och attraktivitet blivit fel översatta 
till svenska. Dock talar den höga Cronbach alfa för att de har en god validitet. Att 
föreliggande studie har använt ett tydligt mönster från tidigare forskning och översatt redan 
tidigare validerade skalor kan också ses som en styrka.  
 
Den kommunala organisationsbeskrivningen innehöll 163 ord och den agentiska 
organisationsbeskrivningen innehöll 160 ord. Detta kan ses som en svaghet att 
organisationsbeskrivningarna inte innehöll lika många ord. Anledningen var att 
organisationsbeskrivningarna skulle bli så autentiska som möjligt. Det var endast 
utfyllnadsord som utgjorde skillnaden på tre ord. Viktigt att poängtera är att 
organisationsbeskrivningarna innehöll 24 manipulerade ord vardera. Det går även att 
diskutera om organisationsbeskrivningarna upplevdes som reella. Detta då 
organisationsbeskrivningar oftast innehåller en större blandning av ord. Det vill säga att de 
har en större variation då de kommer till agentiska, kommunala och ”vanliga” ord. Kanske 
hade resultatet blivit annorlunda om organisationsbeskrivningarna upplevdes som mer eller 
mindre reella. 
 
Framtida forskning 
Av stor vikt och där det bör läggas stort fokus är det faktum att föreliggande studie endast sett 
till jämställdhet utifrån könen kvinna och man. Framtida studier bör därför fokusera på 
språket ur ett större jämställdhetsperspektiv, utifrån alla diskrimineringsgrunder. Av största 
värde hade varit att fokusera på språket utifrån ett intersektionellt perspektiv, detta så att fler 
inkluderas i jämställdhetsarbetet.  
 
Som nämnt ovan kan det vara värdefullt att vidare undersöka om kvinnor upplever att en 
organisation är mer attraktiv beskriven med en kommunal text och om män känner större 
attraktivitet för en organisation beskriven genom en agentisk text (hypotes 1). Detta med 
hänsyn till tidigare forskningsresultat och det faktum att resultatet för föreliggande studie 
närmade sig signifikans.  
 
Som beskrivet inledningsvis är svenskan ett exempel på ett naturligt genusspråk och även om 
naturliga genusspråk inte innehåller substantiv som är grammatiskt könade (Stahlberg et al., 
2007), går det att argumentera för att ett kommunalt eller agentiskt adjektiv innan ett icke-
könat substantiv könar språket. Detta då föreliggande studie visat att kommunala och 
agentiska ord aktiverar femininitet och maskulinitet. Föreliggande studie hade inte för avsikt 
att besvara den frågeställningen men den väcker funderingar för framtida forskning på ämnet. 
Substantiv såsom fotbollslag och släkt är i svenskan inte könade men vad händer då 
kommunala och agentiska adjektiv läggs till? Det vill säga ses ”självständigt (agentiskt) 
fotbollslag” eller ”driven (agentiskt) släkt” som manligt? Ses ”entusiastiskt (kommunalt) 
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fotbollslag” eller ”lojal (kommunalt) släkt” som kvinnligt? Spännande för framtida forskning 
hade också varit att undersöka om fler sökanden är kvinnor om de yrken i Sverige där kvinnor 
är underrepresenterade, exempelvis brunnsborrare, VVS-montör, snickare, takmontörer och 
träarbetare (SCB, 2017), använder sig av kommunala ord i rekryteringsprocessen. 	
 
Kommunala och agentiska adjektiv kan tänkas ses ur olika perspektiv då de betraktas utifrån 
ett könsrättvist språk. Det ena perspektivet kan vara att användandet av kommunala och 
agentiska adjektiv bör minskas då de stärker stereotypen om manligt och kvinnligt. Ett annat 
alternativ skulle också kunna vara att individer ändrar på könsstereotypen. Det vill säga att 
ändra på det faktum att män ses som beslutsamma, kraftfulla och oberoende och att kvinnor 
ses som snälla, hjälpsamma och sympatiska (Heilman, 2001). Detta kan betraktas utifrån ett 
”hönan eller ägget”-perspektiv. Vad kommer först och vad bör fokus ligga på i första hand? 
Detta blir en svår fråga att svara på men som blir intressant för framtida studier att undersöka. 
Det som föreliggande studie, i enlighet med tidigare studier (Bosak et al. 2008; Heilman 
2001), tar fasta på är att kommunala och agentiska adjektiv är med och bidrar till dessa 
stereotyper.  
 
Slutsats 
Språket blir viktigt att prata om och diskutera i förhållande till jämställdhet mellan män och 
kvinnor. Tidigare litteraturgenomgång och fynden för den aktuella studien visar att språket är 
en viktig del i jämställdhetsarbetet mellan könen. Föreliggande studie argumenterar även för 
det positiva med ett könsrättvist språk. Att argumentera för könsrättvist språk kan spela en 
viktig roll för att kunna ändra språkanvändningen (Koeser & Sczesny, 2014).  
 
Föreliggande studies huvudfynd visade att kvinnor och män till viss del skattar texter olika 
beroende på om de skrivs med ett kommunalt eller agentiskt språkbruk och att språkbruket 
kan få konsekvenser för hur organisationen upplevs. I och med detta kan det argumenteras för 
att språket (agentisk och kommunal) i organisationsbeskrivningar kan användas för att få en 
mer könsmässigt jämställd arbetsmarknad. Sverige har idag en segregerad arbetsmarknad och 
språket kan vara ett steg att ta för en mer könsmässigt jämställd arbetsmarknad.  
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