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Sammanfattning 
  

Sveriges har en könssegregerade arbetsmarknad där kvinnor och män 
arbetar inom olika yrken och branscher. Enligt tidigare studier innehåller 
jobbannonser flera agentiska (manliga) adjektiv och färre kommunala 
(kvinnliga) vilket påverkar kvinnors uppfattning av organisationer negativt 
och delvis bidrar till att kvinnor fortsätter söka sig till kvinnodominerade 
yrken. Kvinnor har dessutom tidigare visat lägre tilltro till sin förmåga (self-
efficacy) generellt, i karriären och för stereotypiskt manliga yrken, jämfört 
med stereotypiskt kvinnliga. Syftet med studien var att undersöka hur 
könsstereotypiskt språk (agentiskt och kommunalt) påverkar kvinnor och 
mäns uppfattning av en organisation vad gäller attraktivitet och 
samhörighet. Studien syftade även till att jämföra nivåer av self-efficacy i ett 
försök att förstå varför effekterna av språk tidigare varit större för kvinnor 
än män. Deltagarna (n=170, varav 155 identifierade sig som ’hon’ och 55 
som ’han’) randomiserades att läsa en av två betingelser i form av 
organisationsbeskrivningar via en webbenkät. Huvudfynden i studien visade 
att kommunalt språk hade positiva effekter och att agentiskt språk hade 
negativa effekter vad gäller organisationens attraktivitet och förväntad 
samhörighet, både för kvinnor och män. För mäns del motsäger det tidigare 
studiers resultat. Ytterligare huvudfynd visade att kvinnor hade lägre self-
efficacy för stereotypiskt manliga yrken (STEM) jämfört med män. 
Resultaten i studien belyser språkets betydelse för att attrahera kvinnor till 
stereotypiskt manliga yrken och vikten av att stärka kvinnors self-efficacy 
för stereotypiskt manliga yrken för att motverka en könssegregerad 
arbetsmarknad. Framtida studier föreslås inkludera icke-binära samt 
queerpersoner för ytterligare inkludering samt undersöka self-efficacy som 
medierande variabel för attraktivitet och samhörighet.  
Nyckelord: könssegregerad arbetsmarknad, könsstereotyp, könsstereotypiskt 
språk, agentisk, kommunal, self-efficacy, STEM, HEED  
 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och kommer på en tredje plats efter Island 
och Norge enligt den internationella jämställdhetsrapporten The Global Gender Gap Report 
för 2018 (World Economic Forum, 2018). Trots det har Sverige en av de mest 
könssegregerade arbetsmarknaderna i Europa (SOU 2004:43). Det innebär att kvinnor och 
män arbetar i olika yrken och branscher vilket också leder till skillnader i inkomst och lön 
mellan könen (Medlingsinstitutet, 2018). För kvinnor toppas listan över vanliga yrken 2016 
av jobb inom vården (exempelvis undersköterska, hemtjänst), barnomsorg (barnskötare och 
grund- samt förskollärare) och vårdbiträde (SCB, 2018). För män toppas listan över vanliga 
yrken 2016 av arbeten som företagssäljare, lager- och terminalpersonal, mjukvaru- och 
systemutvecklare samt yrken inom el, snickeri och installation (SCB, 2018). I den privata 
sektorn är 4 av 10 anställda kvinnor, jämfört med den kommunala sektorn där 8 av 10 är 
kvinnor (Regeringskansliet, 2017). En könssegregerad arbetsmarknad innebär att kvinnor och 
män har olika yrken och arbetsuppgifter, men också att arbetsvillkoren ser olika ut där löner, 



 

 

3 

förmåner, karriär- och utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt mellan könen (SOU 2004:43). 
Enligt Arbetsmarknadsdepartementet (SOU 2004:43) leder en könssegregerad arbetsmarknad 
till ekonomiska kostnader för Sverige i form av ineffektiv resurshantering, då det försvårar 
matchningen av jobb och arbetskraft. Kvinnor kan, likväl som män, ha begåvning för 
exempelvis ingenjörsyrket men att denna inte tas tillvara på då kvinnor väljer att söka sig till 
andra yrken. Likväl kan män ha fallenhet för att jobba inom vård- och omsorg men inte söker 
sig till detta på grund av strukturer och normer i samhället som signalerar att de inte ”ska”. 
Det skapar även konsekvenser på organisatorisk nivå för arbetsgivaren om normer och 
föreställningar om kön påverkar vem som blir anställd och “rätt” kandidat för tjänsten kan 
egentligen vara fel (SOU 2004:43).  
 
En förklaring till den könssegregerade arbetsmarknaden kan vara att kvinnor fortsätter söka 
stereotypiskt kvinnliga yrken där kvinnor redan är överrepresenterade. Manligt stereotypa 
branscher kan avskräcka kvinnor från att söka en tjänst på grund av rädsla att inte passa in, 
trots att kvinnor besitter hög kompetens och goda förutsättningar att lyckas inom yrket (SOU 
2004:43). Det måste därför bli enklare för kvinnor att söka sig till andra yrken än 
stereotypiskt kvinnliga. Dessutom är fördelarna med en mer jämställd arbetsmarknad är flera; 
effektiviteten skulle öka när större delar av arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler. För 
arbetsgivare som rekryterar efter könsstereotyper blir fördelarna med tillgång till större delar 
av arbetsmarknaden tydligare. Val av utbildning skulle bli mer styrd av preferenser och 
faktiska intressen snarare än förväntningar på grund av könsroller och stereotyper (Lövström, 
2005). En mer jämställd arbetsmarknad leder dessutom till mer jämställda löner och därför 
bör en könssegregerad arbetsmarknad motverkas såväl på samhällelig nivå som 
organisatorisk nivå (Medlingsinstitutet, 2018).  
 
En av flera viktiga delar i rekryteringssammanhang är jobbannonser, då dessa ofta är det 
första steget i kommunikationen med potentiella kandidater. Jobbannonser har visat sig 
fungera motiverande såväl som avskräckande för den som vill söka en tjänst (Allen, Van 
Scotter & Otondo, 2004). Tidigare studier har påvisat samband mellan språk i annonser och 
kandidatens uppfattning av organisationer och yrken (Gaucher, Friesen & Kay, 2011; 
Hentschel, Horvat, Peus & Sczesny, 2018) där manliga genusmarkörer i språket haft negativa 
effekter för kvinnliga sökande och deras intresse för yrket. Föreliggande studie kommer att 
fokusera på om och hur språkbruk i rekryteringssammanhang kan användas av arbetsgivare 
för att attrahera fler kvinnor och minska könsuppdelningen på Sveriges arbetsmarknad.  
 
Teoretisk bakgrund om könsstereotyper och språk 
Enligt social rollteori beter sig kvinnor och män olika i sociala situationer och antar olika 
roller baserade på samhällets förväntningar om könsstereotyper och könsroller (Eagly, 1987; 
Eagly & Wood, 2012). Sociala beteenden associeras till könsroller, exempelvis förväntas 
kvinnor fokusera på hemmet och familjen, ha lägre professionell status och anta andra roller 
än män även i yrkeslivet. Könsrollerna associeras i sin tur med specifika egenskaper, 
kommunala (eng. communal) för kvinnor motsvarade agentiska (eng. agentic) för män (Eagly 
& Wood, 2012). I svenskan används ibland begreppen relationsinriktade egenskaper för 
engelskans communal respektive prestationsinriktade egenskaper för engelskan agentic. I 
föreliggande studie kommer dock kommunala respektive agentiska egenskaper att användas. 
Kommunala egenskaper beskrivs som att vara vänlig, hjälpsam, sympatisk och ha förståelse 
för andra. Agentiska egenskaper innefattar att vara aggressiv, beslutsam och självständig med 
ett tydligare fokus på individen och självförverkligande (Eagly & Steffen, 1984). 
Egenskaperna skiljer sig inte bara åt mellan könen utan ses även som motsatta –  egenskaper 
det ena könet saknar ses som starkt framträdande hos det andra könet. Denna distinktion 
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mellan begreppen ses som viktig i teoretiska diskussioner vad gäller kön och genus (Bakan, 
1966, refererad i Eagly & Steffen, 1984).  
 
En teori som beskriver passform mellan könsstereotyper och yrkesstereotyper är Heilmans 
(1983, 1995) lack-of-fit-modell. Modellen beskriver hur överensstämmelse mellan kön och 
yrkesstereotyper påverkar förutsättningarna att få ett jobb men även framtida förväntningar, 
då människor jämför sina förmågor och kompetenser med de efterfrågade för den aktuella 
tjänsten. Stämmer dessa väl överens följer en förväntan om att klara av jobbet väl. Matchar 
dessa inte blir förväntningarna på att lyckas lägre. Problemet är när kraven för tjänsten 
associeras med stereotypiskt manliga attribut vilket skickar signaler om att manliga sökande 
skulle lyckas bättre än kvinnliga. Könsstereotyper begränsar kvinnor, menar Heilman (2001), 
då kvinnor förutsätts agera i linje med normen för deras kön exempelvis att vara 
omhändertagande och serviceorienterade (kommunala egenskaper), men inte 
prestationsorienterade (agentiska egenskaper). Dessa förväntningar har en tendens att fungera 
som en självuppfyllande profetia. Även om män och kvinnor gör samma arbete ses kvinnors 
arbete ofta som sämre då kvinnliga könsstereotyper bidrar till en bild av att kvinnor inte är 
lika framgångsrika som män i uppgifter som är manligt traditionella (Heilman, 2001).  
 
En studie undersökte sambandet mellan könsstereotyper och kvinnors underrepresentation i 
manliga yrken (Peter, Ryan, Haslam & Fernandes, 2012). Resultat visade att kvinnliga 
läkarstudenter uppfattade den stereotypiska kirurgen som mer maskulin än de själva var, 
vilket gjorde att de i lägre grad identifierade sig med yrket som helhet, jämfört med sina 
manliga kollegor. Vid jämförelse visade det sig att 93% av kvinnorna uppfattade sig som 
mindre maskulina än den stereotypiska kirurgen, jämfört med 67% av männen. Huvudfynden 
i studien pekar på att kön spelar en viktig roll i hur individen uppfattar sig likna stereotypen 
för yrket, och att det är mer troligt att kvinnor i lägre grad identifierar sig med ett yrke när 
stereotypen för yrket är kopplad till stark maskulinitet (Peter et al., 2012).  
 
Könsstereotyper reflekteras även i språket (Stahlberg, Braun, Irmen & Schezny, 2007). Kön 
representeras i alla språk, i vissa språk mer än andra, då människor har en fundamental 
benägenhet att vilja organisera och kategorisera sin omgivning. Språket fungerar även som en 
mekanism för att upprätthålla tidigare nämnda könsstereotyper. Eftersom språket påverkar 
människors på omgivningen och får effekt för vilka associationer som skapas är frågan om 
hur kön representeras i språk intressant ur lingvistisk synpunkt såväl som sociologiskt och 
psykologiskt perspektiv. I vissa europeiska språk (som tyska och franska) finns grammatiska 
kategorier baserat på kön, nödvändiga för att använda språket korrekt. Dessa ser olika ut 
beroende på vem en tilltalar eller syftar på. Nordiska språk samt engelskan är mer 
könsneutrala och många ord är desamma oavsett könet på den tilltalade eller vem en syftar på 
(t.ex. student, samma för män och kvinnor). Dock används ofta den manliga versionen av 
ordet som standard för att göra språket mer könsneutralt har kvinnliga ändelser hängts på. 
Problemet med det är att den manliga formen är vanligare än den kvinnliga och blir norm 
(Stahlberg et al., 2007). Svenska språket är relativt könsneutralt men för de ord som har en 
manlig och kvinnlig böjning gäller samma manliga bias. En grupp med skådespelare, lärare 
eller städare kan innehålla både män och kvinnor medan en grupp med skådespelerskor, 
lärarinnor och städerskor enbart kan innehålla kvinnor (Stahlberg et al., 2007). Ett mer 
könsrättvist språk (eng. gender-fair language) syftar till att minska könsstereotyper och 
diskriminering som uppstår som ett resultat av könsstereotyper. För att göra språk mer 
jämställt finns metoder som neutralisering eller feminisering. Neutralisering uppnås genom 
att ersätta manliga böjningar och former med könsneutrala former av ordet. Feminisering går 
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ut på att byta ut den manliga formen mot en feminin version för att skapa kvinnliga 
associationer (Sczesny, Formanowicz & Moser, 2016).  
 
Språkets betydelse för att upprätthålla könssegregering  
Ett mer könsneutralt språk är önskvärt då de syftar till att minska felaktiga associationer, 
könsstereotypning och diskriminering som följd (Stahlberg et al., 2007). Enligt social 
rollteori (Eagly, 1984) kan könsskillnader på arbetsmarknaden förklaras genom att män söker 
sig till yrken liknande den ursprungliga mansrollen i samhället. Språket som används i 
annonser reflekteras, enligt teorin, av vilket kön som dominerar yrket och vilken 
könsstereotyp yrket associeras med. I en mansdominerad bransch är det därmed naturligt att 
använda fler agentiska ord för att beskriva tjänsten. Gaucher et al. (2011) studerade hur 
könsstereotypiskt språk, d.v.s. kommunala (feminina) och agentiska (manliga) ord aktiverade 
associationer till en specifik könsstereotyp och påverkade individens uppfattning av ett yrke, 
med fokus på kvinnors uppfattningar. Jobbannonser från stereotypiskt manliga och kvinnliga 
yrken analyserades och visade att jobbannonser generellt, oavsett yrke eller bransch, innehöll 
fler agentiska ord än kommunala. Antalet könsstereotypa ord (både agentiska och 
kommunala) var fler i annonser för stereotypiskt manliga yrken. Att jobbannonser innehåller 
fler agentiska ord visar att språk fungerar som en diskriminerande mekanism på institutionell 
nivå och stänger i första hand ute kvinnor, menar Gaucher et al. (2011) då den manliga 
könsstereotypen i högre grad associeras till att vara familjeförsörjare, arbeta och ta hand om 
familjen (Eagly & Wood, 2012).  
 
I tre olika studier testades Gaucher och kollegor (2011) sedan effekterna av könsstereotypiskt 
språk. I den första studien fick kanadensiska studenter (n=43) läsa sex olika jobbannonser 
beskrivande två stereotypiskt manliga, två stereotypisk kvinnliga och två neutrala yrken. 
Samtliga annonser innehöll en organisationsbeskrivning, en arbetsbeskrivning samt krav för 
tjänsten baserade på vanligast förekommande maskulina och feminina ord som hittades vid 
analyser av jobbannonser. För varje annons fanns en kvinnlig och en manligt kodad version 
d.v.s. kommunala eller agentiska ord användes. Efter att ha läst varje annons fick skatta andel 
kvinnor i företaget samt andel kvinnor på den utlysta positionen. Resultatet visade att 
stereotypiskt manliga yrken uppfattades ha färre anställda kvinnor jämfört med stereotypiskt 
kvinnliga och neutrala yrken. Dessutom interagerade deltagarnas kön med språkbruk i 
annonserna på så sätt att kvinnliga deltagare uppfattade fler anställda kvinnor i en neutralt 
beskriven organisation. Deltagarna uppfattade även fler anställda män i yrken annonserade 
med agentiskt språk, jämfört med kommunala annonser oavsett om yrket var traditionellt 
kvinnligt eller manligt.  
 
Den andra studien använda samma betingelser där studenter (n=96) fick skatta yrkets 
attraktivitet samt förväntad samhörighet efter att ha läst annonserna. Resultat visade att 
agentiskt beskrivna yrken generellt upplevdes mindre attraktiva jämfört med neutrala och 
kommunalt beskrivna yrken. Kvinnor upplevde agentiskt beskrivna annonser mindre 
attraktiva jämfört med kommunalt beskrivna annonser. Kvinnor skattade även högre 
förväntad samhörighet med kommunalt beskrivna yrken jämfört med agentiskt beskrivna. För 
män fanns ingen effekt av språket i annonserna. Enligt Gaucher et al. (2011) kan kvinnors 
uppfattning av agentiskt beskrivna annonser som mindre attraktiva förklaras av deras lägre 
förväntade samhörighet till dessa yrken.  
 
I den tredje studien fick kvinnliga, kanadensiska studenter (n=118) läsa en av två betingelser i 
form av en jobbannons för mäklare – en agentisk beskriven annons och en kommunalt 
beskriven. Därefter fick deltagarna skatta könsfördelning i organisationen, förväntad 
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samhörighet, attraktivitet samt ytterligare en variabel – hur väl deras personliga färdigheter 
stämde överens med de efterfrågade för jobbet. Resultat visade att även i denna studie 
skattades den agentiskt beskrivna annonsen lägre – både vad gäller attraktivitet och förväntad 
samhörighet. Dessutom skattades färre kvinnor i den manligt kodade annonsen jämfört med 
den kvinnligt kodade. Gaucher et al. (2011) antyder att maskulint språkbruk i jobbannonser 
leder till minskad förväntad samhörighet för kvinnor och intresse för jobbet då det skickar 
signaler om att kvinnor inte passar in. Därmed upprätthålls könsskillnader på 
arbetsmarknaden, speciellt i manligt dominerade branscher. Ett könsstereotypsikt språk 
påverkade inte deltagarnas skattning av hur väl deras personliga färdigheter stämde överens 
med jobbet, utan effekterna av språk verkade via skillnader i attraktivitet och förväntad 
samhörighet till jobbet (Gaucher et al., 2011).  
 
Språkets betydelse för kvinnors uppfattning av jobb har nyligen testats i en studie som visat 
att genusmarkörer kan förstärka såväl som minska associationer till könsstereotyper i 
rekryteringssammanhang (Hentschel et al., 2018). Genom att använda icke-könsstereotypiskt 
språk och bilder i annonser ökade kvinnors intresse för yrket, i detta fallet entreprenörskap. 
När presenterade för annonser med manliga genusmarkörer i språket tillsammans med 
manligt stereotypa bilder upplevde kvinnliga deltagare sig passa in sämre jämfört med 
presenterade för könsneutrala eller kvinnligt stereotypa bilder. De uttryckte ett lägre intresse 
samt kände sig mindre benägna att söka jobbet när annonsen innehöll maskulint språk. När en 
eller flera genusmarkörer i annonsen var feminina eller könsneutrala ökade kvinnors intresse, 
känslan av att passa in samt benägenhet att söka tjänsten som följd. Studien poängterar vikten 
av att medvetandegöra hur rekryteringsannonser framställs, både med språk och bilder, för att 
attrahera fler kvinnor då manliga genusmarkörer och bilder påverkar kvinnors intresse och 
benägenhet att söka negativt. Författarna argumenterar för att organisationer bör anpassa sin 
kommunikation för att uppmuntra fler kvinnor att söka jobb inom stereotypiskt manliga 
domäner. De poängterar också vikten av att vara medveten om subtila signaler språket 
skickar då det kan få oavsiktliga konsekvenser för vem som söker jobbet (Hentschel et al., 
2018).  
 
Att kvinnor är och fortsätter vara underrepresenterade inom manligt dominerade yrken har 
tidigare undersökts ur ett ‘lack-of-fit’ perspektiv (Heilman, 2001). Dessutom visar resultat i 
ovan nämnda studier att språket har en tydlig effekt, främst för kvinnor. Studier har också 
försökt hitta bakomliggande förklaringar till kvinnors lägre intresse för mansdominerade 
branscher och testat vilken betydelse tilltro till den egna förmågan har.  
 
Self-efficacy  
För att beskriva tilltro till den egna förmågan använde Albert Bandura (1977) begreppet self-
efficacy och beskrev det som individens tro till den egna förmågan att uppnå satta mål inom 
olika områden. Det ses som en grundläggande faktor som påverkar hur människor styr och 
reglerar sina liv, då personer med hög self-efficacy tenderar hantera utmaningar och 
svårigheter bättre än individer med låg self-efficacy. Personer med lägre self-efficacy 
tenderar att undvika situationer de upplever som hotfulla i den bemärkelsen att de inte ser sig 
själva klara av dem, ofta baserat på tidigare erfarenheter av liknande händelser. Därmed 
påverkar self-efficacy människors beteenden och prestationer. En hög self-efficacy leder till 
högre uthållighet, minskad risk att ge upp på grund av motgångar och chansen att lyckas blir 
betydligt större. Genom att lyckas stärks individens self-efficacy ytterligare, vilket följer med 
in i nya situationer. Individer med låg self-efficacy utsätter sig inte för utmaningar i lika hög 
grad och ger även upp snabbare om de möter motstånd. Chansen att lyckas minskar vilket 
ökar risken för att vi klandrar oss själva vilket leder till ytterligare lägre self-efficacy 
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(Bandura, 1997, refererad i Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015). 
Teoretiskt sett ses self-efficacy inte som en fast egenskap utan något som kan läras och är 
föränderlig över tid. Enligt Bandura (1977) påverkar fyra faktorer en persons self-efficacy; 
erfarenhet från tidigare misslyckanden och framgångar, observerande av andras misslyckande 
och framgångar, övertalning från utomstående samt fysiologiska faktorer (exempelvis 
hjärtklappning eller ångest) som får personen att ifrågasätta eller tro på sin förmåga i stunden 
(Bandura, 1977). Self-efficacy påverkar alltså vilka beslut vi tar vad gäller prestationer och 
mål och kan skilja sig åt beroende på situation.  
 
Enligt Bandura (1977) mäts self-efficacy bäst i relation till den situation prestationen är 
kopplad till. Betz och Hackett (1981) undersökte hur Banduras teorier om self-efficacy kunde 
appliceras vid beslutsfattande som rör karriären och tilltro till förmågan att klara av ett yrke 
inom en viss bransch. Studien, med 134 kvinnliga och 101 manliga collegestudenter i USA, 
visade att det fanns skillnader mellan könen där männens self-efficacy för traditionellt 
mansdominerade yrken var högre jämfört med kvinnors signifikant lägre nivå av self-efficacy 
för samma yrken. Resultaten visade även att kvinnors self-efficacy i sin tur var signifikant 
högre för traditionellt kvinnodominerade yrken. Dessutom kunde self-efficacy i relation till 
yrke, kombinerat med kön och yrkesmässiga intressen, predicera vilka yrken studenterna 
ansåg vara framtida möjliga alternativ (Betz & Hackett 1981, refererad i Zimmerman, 1995). 
Resultaten stärker tidigare teorier om relationen mellan self-efficacy och val av karriär, där 
det finns en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga collegestudenter. En av slutsatserna 
som lyfts fram är att self-efficacy spelar en viktig roll i förståelsen för vilka utmaningar 
kvinnor möter vid val av karriär (Betz & Hackett 1981, refererad i Zimmerman, 1995). Andra 
studier har undersökt sambandet mellan könsroller och self-efficacy (Choi, 2004) där ett av 
huvudfynden var ett tydligt samband mellan maskulinitet och hög generell self-efficacy. 
Baserat på grupper utifrån könsroller visade androgyna och maskulina högre generell self-
efficacy jämfört med kvinnliga eller icke-identifierade. 
 
Ytterligare studier har undersökt self-efficacy hos unga. Wigfield, Eccles & Pintrich (1996) 
har beskrivit hur tonåringar mellan 11-25 varierar i självkänsla och self-efficacy. Det 
förklaras delvis genom att manliga och kvinnliga tonåringar har olika intresse för olika 
branscher redan i unga år. En studie av Tellhed, Bäckström och Björklund (2017) visade att 
manliga tonåringar var mycket mer intresserade av STEM majors (eng. science, technology, 
engineering, mathematics) än kvinnliga tonåringar var och att kvinnliga tonåringar var mer 
intresserade av HEED majors (eng. healthcare, elementary education, domestic spheres). 
Enligt Tellhed et al. (2017) visar resultaten att könsskillnad i intresse för olika branscher 
börjar redan i unga år. Studien visade att både manliga och kvinnliga gymnasieelever 
förväntade sig känna större tillhörighet till utbildningar dominerade av samma kön; kvinnor 
till HEED och män till STEM. Studien undersökte även self-efficacy i relation till STEM och 
HEED-yrken och visade stora skillnader mellan könen, där könsskillnader i intresse för 
STEM-majors relaterade starkt till kvinnors lägre self-efficacy vad gäller STEM-karriär. 
Kvinnor upplevde även en lägre social tillhörighet med studenter i STEM-majors vilket 
påverkade deras val av utbildning (Tellhed et al., 2017). En nyligen gjord studie av samma 
forskarlag (Tellhed et al., 2018) undersökte svenska ungdomars val av gymnasieutbildning 
som en del i att försöka förstå könsskillnader på arbetsmarknaden. Vid två tillfällen mättes 
ungdomars self-efficacy samt deras mål för framtiden karriärmässigt. Resultatet visade stora 
skillnader mellan pojkar och flickors värdering av sin egen förmåga där pojkar hade högre 
self-efficacy för agentiska yrken (exempelvis inom teknik), medan flickor hade högre self-
efficacy för kommunala yrken (exempelvis att arbeta med människor). Dessa faktorer visade 
sig i sin tur påverkade ungdomarnas val av utbildning. Resultaten i studien visar att 
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könsskillnader inom val av utbildning – alltså att unga pojkar och flickor söker sig till olika 
typer av utbildningar – kan förklaras utifrån att de har olika hög self-efficacy (Tellhed et al., 
2018).  
 
Föreliggande studie, frågeställningar och hypoteser  
Sverige har alltså en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar inom olika 
yrken samt fortsätter att söka sig till yrken redan dominerade av de kön de ser sig tillhöra. En 
mer jämställd arbetsmarknad bidrar till bland annat högre effektivitet och större frihet vid val 
av utbildning och yrke. För en mer jämställd arbetsmarknad krävs att kvinnor söker sig till 
yrken som inte är stereotypiskt kvinnliga. Språket i rekryteringsannonser har visat sig 
generellt sätt innehålla fler agentiska ord vilket skickar signaler om att kvinnor inte passar in, 
speciellt jämfört med manliga stereotyper som associeras med yrket, något som blir en 
avgörande faktor för kvinnors intresse såväl som intentioner att söka ett jobb. Dessutom 
påverkas kvinnor och män i olika hög grad av genusmarkörer i språket där effekterna av 
språkskillnader – specifikt manliga genusmarkörer i språket – påverkar kvinnor i högre grad. 
Det har även visat sig att kvinnor har lägre self-efficacy, både vad gäller generella situationer 
i livet och framförallt beslut som rör yrkes- och karriärval vilket får konsekvenser.  
 
Syftet med studien är att undersöka om och hur språket i jobbannonser påverkar individens 
uppfattning av en organisation i form av attraktivitet och förväntad samhörighet som ett 
försök att förklara varför kvinnor i lägre grad söker sig till stereotypiskt manliga yrken. 
Studien avser även jämföra kvinnor och mäns self-efficacy, då kvinnor visat sig ha lägre 
intresse och self-efficacy för yrken inom stereotypiskt manliga branscher. Self-efficacy 
undersöks explorativt för att se om det finns ett samband mellan gillande för en agentisk 
organisation och self-efficacy i typiskt manliga yrken (STEM) respektive gillande för den 
kommunala organisationen och self-efficacy i typiskt kvinnliga yrken (HEED).  
 
Mot bakgrund av inledning testas följande hypoteser i studien:  
 
H1: Kvinnor upplever en kommunal organisationsbeskrivning mer attraktiv jämfört med en 
agentisk beskrivning. Män upplever organisationen mer attraktiv vid agentisk beskrivning, än 
kommunal.  

 
H2: Kvinnor känner större samhörighet till organisationen vid kommunal 
organisationsbeskrivning och lägre samhörighet vid agentisk beskrivning. Män känner mer 
samhörighet vid agentisk beskrivning och lägre vid kommunal beskrivning.  
 
H3: Kvinnors nivå av self-efficacy är lägre än mäns, generellt och i relation till karriär.  
 
H4: Kvinnor har högre self-efficacy för yrken inom HEED-branscher och lägre self-efficacy 
för yrken inom STEM-branscher. Män har högre self-efficacy för yrken inom STEM-
branscher och lägre för HEED-branschen.  
 
Som kontrollvariabler testas även hur könsstereotyper förmedlas genom språk och påverkar 
uppfattning av könsfördelning i organisationen, enligt följande hypoteser:  
 
H5: Kommunalt språk skapar associationer om fler kvinnor i organisationen och skattas 
därför högre vid kommunal organisationsbeskrivning och lägre vid agentisk beskrivning.  
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H6: Agentiskt språk skapar associationer om fler män i organisationen och skattas därför 
högre vid agentisk beskrivning och lägre vid kommunal beskrivning.  
 

Metod 
Undersökningsdeltagare  
Deltagande i studien bestod av totalt 208 personer varav 174 personer fullföljde hela enkäten. 
Deltagare som endast svarat på enstaka frågor i enkäten plockades bort innan analys vilket 
resulterade i ett bortfall på 33 personer (15.8 %).  
 
Kön mättes genom att deltagarna fyllde i vilket pronomen de identifierade sig som (‘hon’, 
‘han’, ‘hen’ eller ‘den indelningen passar inte mig’). Av de personer som svarat på frågan 
identifierade sig 115 som hon, 55 som han, 1 som hen och 3 svarade ‘den indelningen passar 
inte mig’. Då studien avsåg undersöka skillnader mellan män och kvinnor plockades 
deltagare som inte identifierade sig med någon av dessa könen bort, vilket gav ett återstående 
antal deltagare på 170 personer (67.6 % kvinnor och 32.4% män). Den yngsta deltagaren var 
18 år och den äldsta 56 år (M=27.2, SD=7.4).  
 
Undersökningsdeltagarna rekryterades via sociala medier, främst Facebook, där länk till 
enkäten delades i grupper riktade till studenter (ekonomi- och psykologistudenter bland 
annat). Enkäten delades även på forum för psykologisk forskning. Då studien ingick i ett 
större forskningsprojekt fanns möjlighet att erbjuda ersättning för deltagande i studien i form 
av en digital trisslott. Den skickades ut till deltagare som fyllt i sin e-postadress på enkätens 
sista sida.  
 

Material  
I studien användes en webbaserad enkät utformad i enkätverktyget Qualtrics. Enkäten 
innehöll två betingelser i form av olika organisationsbeskrivningar (en agentisk och en 
kommunal) samt flera skalor avsedda att mäta deltagarnas uppfattning av organisationen samt 
self-efficacy. De agentiska och kommunala ord som användes i organisationsbeskrivningarna 
var hämtade från Gaucher et als. studie (2011) där en lista presenterades över de vanligaste 
agentiska och kommunala ord i jobbannonser, vilka sedan översattes från engelska till 
svenska av författaren. För enkäten i sin helhet, se Bilaga.  
 
Exempel från den kommunala organisationsbeskrivningen:  

“OrgAB är Sveriges mest trivsamma arbetsplats och erbjuder ett 
hjärtligt och behagligt arbetsklimat. Atmosfären i OrgAB består av en 
mix av entusiasm, omtänksamhet, samhörighet och glädje. Våra 
värderingar är gemenskap, engagemang och förtroende. Genom en 
god gemenskap utvecklas medarbetarna och kan nå sin fulla potential. 
Att ha ett högt engagemang i allt en tar för sig och få jobba med 
förtroende tror vi är nyckeln till att trivas på arbetsplatsen.”   
 

Exempel från den agentiska organisationsbeskrivningen: 
  

“OrgAB är Sveriges mest inflytelserika arbetsplats och erbjuder ett 
aktivt och utmanande arbetsklimat. Atmosfären i OrgAB består av en 
mix av envishet, självsäkerhet, begåvning och mod. Våra värderingar 
är ledarskap, ambition och frihet. Genom ett gott ledarskap utvecklas 
medarbetarna och kan nå sin fulla potential. Att ha en hög ambition i 
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allt en tar för sig och få jobba med frihet under ansvar tror vi är 
nyckeln till att trivas på arbetsplatsen.” 

 
Organisationens attraktivitet mättes med en skala utformad av Gaucher et al. (2011) 
bestående av sex items exempelvis ”ett jobb inom organisationen är tilltalande” och ”jag 
skulle inte vilja ha ett jobb inom organisationen”, en reverserad fråga använd för att motverka 
slentrianmässiga svar från deltagarna. Frågorna besvarades utifrån en 7-punkt Likertskala 
(1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt). Skalan har tidigare mätt Cronbach’s alfa 
mellan .90 och .94 (Gaucher et al., 2011). I föreliggande studie mättes alfavärde till .92. 
 
Samhörighet till organisationen mättes med fyra items, exempelvis ”jag är lik de människor 
som jobbar i organisationen”, “mina värderingar och organisationens värderingar är lika”. 
Skalan utvecklades av Gaucher et al. (2011) och har i tidigare studier mätt alfavärden mellan 
.80 och .86 (Gaucher et al., 2011). I föreliggande studie mättes Cronbach’s alfa till .86. 
 
För att mäta upplevd könsfördelningen i organisationen fick deltagarna skatta i procent (1-
100 %) hur många kvinnor respektive män de trodde arbetade i organisationen. 
 
För att mäta generell self-efficacy användes en svensk version av General Self-Efficacy Scale 
(Koskinen, Schwarzer & Jerusalem, 1999; Schwarzer & Jerusalem, 1995). Skalan består av 
10 items, exempelvis ”jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag anstränger mig tillräckligt” 
och ”om jag ställs inför nya utmaningar vet jag ur jag ska ta mig an dem som besvaras utifrån 
en 4-punkt Likertskala (1=stämmer inte alls, 2=stämmer inte särskilt bra, 3=stämmer ganska 
bra och 4=stämmer helt och hållet). Cornbach’s alfa för skalan har tidigare mätts till .91 
(Löve, Moore & Hensing, 2012). I föreliggande studie mättes Cronbach’s alfa till ett värde på 
.64 för 10 items. Genom att ta bort item 3 “jag har svårt att hålla fast vid mina målsättningar 
och förverkliga mina mål” kunde Cronbach’s alfa mätas till .72 för 9 items.  
 
Self-efficacy i relation till bransch mättes med en skala baserad på en studie om self-efficacy 
i relation till yrken (Tellhed et al., 2017). Skalan omformulerades för att passa föreliggande 
studie och deltagarna fick utifrån en 7-punkt Likerskala (1=inte alls bra, 7=väldigt bra) skatta 
hur väl de trodde sig lyckas i ett yrke inom branscherna teknik (STEM), ingenjör (STEM), 
sjukvård  (HEED) samt lärare- och pedagogyrken (HEED).  
 
För att mäta self-efficacy i relation till karriärval användes delar av Career Decision Self-
Efficacy Scale-Short Form (CDSES-SF) utvecklad av Betz, Klein och Taylor (1996). Skalan 
består ursprungligen av 25 items där respondenten skattar sin grad av självförtroende de 
känner inför att klara av uppgifter som påverkar karriären. I denna studie användes endast 
fem items eftersom skalan ursprungligen innehåller frågor som rör val av utbildning och 
livsstil, vilket inte var relevant i föreliggande undersökning. De fem items som rör karriär 
valdes ut och översattes till svenska samt omformulerades för att passa en organisation. 
Deltagarna fick skatta sin grad av självförtroende de kände för olika situationer kopplade till 
karriär exempelvis ”göra ett val som påverkar min karriär, utan att oroa mig om jag gjort rätt” 
och ”byta organisation om jag inte är nöjd med min nuvarande” utifrån en 5-punkt 
Likertskala (1=inget självförtroende alls, 2=ganska lite självförtroende, 3=måttligt 
självförtroende, 4=gott självförtroende, 5=mycket gott självförtroende). I föreliggande studie 
mättes Cronbach’s alfa till .75 för skalan med fem items.  
 
Procedur 
Datainsamling skedde genom att enkäten delades ut i elektronisk form genom en länk. 
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Enkäten informerade deltagarna om syftet med studien samt att medverkan var frivillig och 
kunde avbrytas närhelst de önskade. Deltagarna informerades om att svaren var anonyma och 
inte kunde kopplas till dem som person i efterhand i enlighet med vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2018). Kontaktuppgifter till författare och handledare fanns också 
med. Deltagarna fick sedan ge samtycke till att medverka i enkäten innan de gick vidare. 
Deltagarna randomiserades sedan att läsa en av de två organisationsbeskrivningarna. Därefter 
fick deltagarna svara på påståenden om de uppfattade organisationen  som attraktiv och 
kände samhörighet till den. Deltagarna fick också ange med egna ord vad som påverkade 
deras bedömning av organisationen. Därefter följde fem påståenden om organisationen där 
deltagarna fick kryssa i vilka de trodde stämde. Påståenden som ”på den här arbetsplatsen är 
lönesättningen rättvis” och ”den här arbetsplatsen är mycket jämställd”. Därefter fick 
deltagarna svara på frågor om könsfördelning i organisationen och vilken typ av bransch de 
trodde organisationen var verksam inom. Sedan följde frågor som rörde deltagarnas self-
efficacy både generellt, i relation till karriär och i relation till bransch. Deltagarna fick sedan 
svara på frågor om vikten av att läsa en organisationsbeskrivning samt vikten av att ha 
överensstämmande värderingar med organisationen. Slutligen ställdes frågor om kön samt 
vikten av könsidentitet för deltagaren.  
 
Design och analys  
Studiens design bestod av två oberoende variabler; könsstereotypiskt språk 
(kommunalt/agentiskt) och deltagarens kön (man/kvinna) som mättes i en 2x2 oberoende 
ANOVA. De beroende variablerna i studien var organisationens attraktivitet, upplevd 
samhörighet till organisationen, könsfördelning i organisationen (procentuell andel 
män/kvinnor). Beroende variabler var även self-efficacy generellt, i relation till karriär och i 
relation till bransch (STEM/HEED) vilka testades med ett oberoende t-test med kön som 
oberoende variabel. För samtliga analyser i studien användes SPSS IBM Statistic version 25.  
 

Resultat  

I tabell 1 presenteras deskriptiv statistik för de centrala beroende variabler som ingick i 
studien.  
Tabel 1. Medelvärde (standardavvikelse)  
 
Variabel   Organisation  Kvinna    Man  
 
Attraktivitet (1-7)  Kommunal    5.37 (1.18)  4.89 (.94) 
    Agentisk   4.43 (1.56)  4.42 (1.35) 
 
Samhörighet (1-7)  Kommunal  5.19 (1.22)  4.39 (1.02) 
    Agentisk  4.24 (1.68)  4.24 (1.45) 
 
 
Self-efficacy generell (1-5)    2.99 (.37)  3.07 (.47)  
 
Self-efficacy karriär (1-7)    3.42 (.68)*  3.65 (.77)* 
 
Self-efficacy STEM (1-7) Kommunal    3.51 (1.83)**  4.98 (1.44)**  
    Agentisk   3.66 (1.69)**   4.20 (1.77)** 
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Self-efficacy HEED (1-7)  Kommunal  4.74 (1.52)   4.13 (1.49) 
    Agentisk  4.76 (1.33)  4.60 (1.79) 
 
Andel kvinnor (0-100%) Kommunal    59.04 (19.98)  53.68% (17.33) 
    Agentisk   38.33 (14.05)  36.11% (12.93)
    
 
Andel män (0-100%)  Kommunal  41.80% (19.79) 47.21% (17.72) 
    Agentisk  63.05% (14.46) 61.70% (14.86) 
 
* p < 0.05. ** p < 0.001.  
 
Organisationens attraktivitet 
Enligt hypotes 1 förväntades en interaktionseffekt av kön och språk. En 2x2 ANOVA visade 
att det fanns en statistiskt signifikant huvudeffekt av organisationsbeskrivning F(1,169) = 
10.544, p = .001, 𝜂"#	=.060. Resultat visade ingen signifikant huvudeffekt av kön F(1,169) = 
1.243, p = .267, 𝜂"#	=.007 och inte heller någon signifikant interaktionseffekt av kön och 
organisationsbeskrivning F(1,169) = 1.169, p = .281, 𝜂"#	=.007. Både kvinnor och män 
upplevde den kommunalt beskrivna organisationen mer attraktiv än den agentiska (se Tabell 
1).    
 
Samhörighet till organisationen 
Enligt hypotes 2 förväntades en interaktionseffekt av kön och språk. En 2x2 ANOVA visade 
att det fanns en statistisk signifikant huvudeffekt av organisationsbeskrivning F(1,169) = 
5.555, p = .020, 𝜂"#	=.032. Huvudeffekten av kön närmade sig statistiskt signifikans, F(1,169) 
= 2.872, p = .092, 𝜂"#	=.017, liksom interaktionseffekten av kön och organisationsbeskrivning, 
F(1,169) = 2.908, p = .09, 𝜂"#	=.017. Både män och kvinnor upplevde större samhörighet till 
den kommunala organisationen jämfört med den agentiska. Även här fanns större skillnad i 
kvinnors resultat mellan de som läst agentisk och kommunal beskrivning, medan skillnaderna 
var mindre bland män (se Tabell 1).  
 
Generell self-efficacy och self-efficacy i relation till karriär 
I enlighet med hypotes 3 förväntades män skatta högre self-efficacy än kvinnor. Medelvärdet 
för mäns self-efficacy generellt var aningen högre än kvinnors, dock visade ett oberoende t-
test att skillnaderna inte var statistiskt signifikant t(168) = -1.097, p = .274. Vad gäller self-
efficacy i relation till karriär visade ett oberoende t-test att skillnaderna i medelvärde var 
statistiskt signifikant t(168) = -2.038, p = .043, på så sätt att män skattade sin self-efficacy 
högre än kvinnor (se Tabell 1).  
 
För att undersöka om det fanns några samband mellan skattningarna av self-efficacy och 
gillande av organisationerna undersöktes korrelationer mellan self-efficacy och variablerna 
’organisationens attraktivitet’ samt ’samhörighet till organisationen’. För kvinnliga deltagare 
som läst den agentiska beskrivningen korrelerade generell self-efficacy med samhörighet till 
organisationen (r=.369, p = .003). Dessutom korrelerade self-efficacy i relation till karriär 
med organisationens attraktivitet (r=.247, p = .049) och samhörighet till organisationen 
(r=.312, p = 0.12). För kvinnliga deltagare som läst den kommunala beskrivningen kunde 
inga samband påvisas. För manliga deltagare som läst den agentiska beskrivningen 
korrelaterade self-efficacy i relation till karriär med samhörighet till organisationen (r=.400, p 
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= .039) och attraktivitet för organisationen (r=.494, p = .009). För manliga deltagare som läst 
den kommunala beskrivningen kunde inga samband påvisas.  
 
Self-efficacy i relation till STEM och HEED-yrken 
Till stöd för hypotes 4 visade ett oberoende t-test visade att det fanns en statistisk signifikant 
skillnad gällande self-efficacy i relation till STEM-yrken mellan könen, t(168) = -3.572, p < 
0.001, där kvinnor uppmätte lägre nivå av self-efficacy (M=3.59, SD=1.75) jämfört med män 
(M=4.59, SD=1.64). Av betydelse för hypotesen var skillnader i medelvärde för self-efficacy 
i HEED-branscher inte statistiskt signifikanta.  
 
Andel kvinnor i organisationen 
Slutligen testades om en agentisk och en kommunal beskrivning påverkade deltagarnas 
skattningar av andel kvinnor och män i organisationen för att undersöka om könsstereotypiskt 
språk förknippas med könsfördelning i organisationen. En 2x2 ANOVA visade att det fanns 
en statistisk signifikant huvudeffekt av organisationsbeskrivning F(1,166) = 50.208, p < 
0.001, 𝜂"#	=.232 då andel kvinnor skattades högre vid kommunal beskrivning och lägre vid 
agentisk beskrivning (se Tabell 1). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av kön, F(1,169) 
= 1.968, p = .163, 𝜂"#	=.012 och heller ingen signifikant interaktionseffekt av kön och 
organisationsbeskrivning F(1,169) = .339, p = .561, 𝜂"#	=.007.  
 
Andel män i organisationen 
En 2x2 ANOVA visade att det fanns en statistisk signifikant huvudeffekt av 
organisationsbeskrivning F(1,166) = 41.771, p < 0.001, 𝜂"#	=.201 då andel män skattades 
högre vid agentisk beskrivning och lägre vid kommunal beskrivning (se Tabell 1). Resultat 
visade ingen signifikant huvudeffekt av kön, F(1,169) = .541, p = .463, 𝜂"#	=.003. 
Interaktionseffekten mellan kön och organisationsbeskrivning var heller inte signifikant 
F(1,169) = 1.492, p = .224, 𝜂"#	=.009.  
  

Diskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka om och hur språket i jobbannonser påverkar individers 
uppfattning om en organisation (attraktivitet och förväntad samhörighet) som ett försök att 
förklara varför kvinnor i lägre grad söker sig till stereotypiskt manliga yrken. Studien avsåg 
också att jämföra kvinnor och mäns tilltro till sin egna förmåga (self-efficacy) då kvinnor 
visat sig ha lägre intresse och self-efficacy för yrken inom stereotypiskt manliga branscher. 
Slutligen undersöktes om könsstereotypiskt språkbruk i annonser påverkade deltagarnas 
skattningar av könsfördelning inom organisationen.  
 
Språkets betydelse för uppfattningar om organisationens attraktivitet (hypotes 1) 
Studiens första hypotes var riktad så att kvinnor antogs uppleva en kommunalt beskriven 
organisation mer attraktiv jämfört med en agentisk beskrivning, medan män antogs uppleva 
en agentiskt beskriven organisation mer attraktiv jämfört med en kommunalt beskriven.  
Både kvinnor och män upplevde den kommunalt beskrivna organisationen mer attraktiv 
vilket delvis bekräftar hypotesen, dock uppkom ingen interaktionseffekt av kön och språk 
som förväntat. Tidigare studier har visat att agentiskt språk har en negativ effekt på kvinnors 
intresse i rekryteringssammanhang (Gaucher et al., 2011; Henschel et al., 2018). Att män 
skattade den kommunalt beskrivna organisationen mer attraktiv går emot hypotesen och det 
förväntade resultatet. Viktigt att belysa är dock att män gjorde mindre skillnad mellan den 
kommunala och den agentiska organisationen, än vad kvinnor i studien gjorde. Att män 
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upplevde den kommunala annonsen mer attraktiv avviker från Gaucher et als. resultat (2011) 
– i den studien uppfattade män den agentiska organisationen mer attraktiv. 
 
Språk påverkar upplevd samhörighet till organisationen (hypotes 2)  
Studiens andra hypotes var riktad så att kvinnor antogs känna större samhörighet vid 
kommunalt beskriven organisation och mindre samhörighet till den agentisk beskrivna 
organisationen. Män antogs känna större samhörighet vid agentisk beskrivning och mindre 
vid kommunal beskrivning. Resultat visade att både kvinnor och män upplevde större 
samhörighet med den kommunalt beskrivna organisationen. Detta kan tolkas som att 
agentiskt språk skapar en bild av en manlig stereotyp för yrket, vilket för kvinnors del 
uppfattas som att de inte passar in (Heilman, 2001). Kvinnor har tidigare i lägre grad 
identifierat sig med manliga stereotyper för yrken och istället sökt sig till kvinnligt stereotypa 
yrken (Peter et al., 2012). Män kände mindre samhörighet med den agentiska organisationen 
och större samhörighet med den kommunala. Detta skiljer sig från resultat i tidigare studier 
där det inte uppkom någon effekt av språk för mäns känsla av samhörighet (Gaucher et al., 
2011).  
 
Gemensamt för hypotes 1 och 2 är att det finns en huvudeffekt av organisationsbeskrivning 
vilket tolkas som att språket har en inverkan på individers uppfattning av organisationer, 
oavsett kön. Könsstereotypa ord förmedlar en bild som kan uppfattas negativ eller positiv, 
men får konsekvenser för vem som söker jobbet. Interaktionseffekten av 
organisationsbeskrivning och kön uteblev, dock närmar den sig vara signifikant på .05 nivå 
för samhörighet till organisationen. De olika stora skillnaderna i medelvärde (se Tabell 1) ger 
en fingervisning om att effekterna är större för kvinnor än för män, dock behövs ytterligare 
studier med starkare manipulation av betingelser alternativt större urval föreslås för att kunna 
bekräfta hypotesen helt.  
 
Könsskillnader i self-efficacy generellt och i relation till karriär (hypotes 3) 
Hypotes 3 var riktad så att kvinnor antogs ha lägre nivå av self-efficacy jämfört med män, 
både vad gäller generellt och i relation till karriär. För self-efficacy i generella situationer 
kunde inga skillnader påvisas mellan könen. Medelvärdena går i förväntad riktning dock med 
liten skillnad. Resultaten går emot tidigare forskning om samband mellan hög maskulinitet 
och hög self-efficacy (Choi, 2004). Resultaten skulle kunna indikera att könsskillnader 
jämnat ut sig vad gäller self-efficacy i relation till generella situationer, vilket är positivt ur ett 
jämställdhetsperspektiv. För self-efficacy i relation till karriär skattade män högre jämfört 
med kvinnor, vilket bekräftar hypotesen till viss del. Det tolkas som att män har en högre 
self-efficacy vid att byta organisation om de är missnöjd med den nuvarande (item 4 i 
enkäten) och göra val som påverkar deras karriär utan att oroa sig för konsekvenserna (item 2 
i enkäten). Det stämmer med tidigare resultat där mäns self-efficacy för traditionellt 
mansdominerade yrken vart högre jämfört med kvinnors, och kvinnors self-efficacy varit 
högre för traditionellt kvinnodominerade yrken (Betz & Hackett, 1981). Kvinnors lägre self-
efficacy tolkas som att de känner lägre tilltro till sin förmåga när de rör sig på 
arbetsmarknaden. Det får delvis stöd i social rollteori om könsstereotyper där män och 
kvinnor antar olika roller baserade på samhällets förväntningar (Eagly, 1987). Sett till 
historien har män varit på arbetsmarknaden och kvinnor i hemmet. Kanske lever dessa 
föreställningar kvar, om än i mindre grad, men som gör att kvinnor inte känner sig lika 
bekväma på arbetsmarknaden. Om normen är att än män är på arbetsmarknaden och den 
manliga könsrollen är associerad med familjeförsörjare kanske det också leder till högre self-
efficacy för män då de känner sig mer trygga där.  
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För kvinnliga deltagare som läst den agentiska annonsen fanns ett samband mellan större 
generell self-efficacy och större samhörighet till organisationen. Det fanns dessutom ett 
samband mellan större attraktivitet och större self-efficacy i relation till karriär. För kvinnliga 
deltagare som läst den kommunala organisationsbeskrivningen fanns inga sådana samband. 
Resultaten tolkas som att en högre self-efficacy generellt och i relation till karriär faktiskt kan 
öka kvinnors samhörighet med agentiska organisationsbeskrivningar.  
 
Könsskillnader i self-efficacy i relation till STEM och HEED-yrken (hypotes 4)  
Hypotes 4 var riktad så att kvinnor antogs ha högre self-efficacy för yrken inom HEED-
branscher (stereotypiskt kvinnliga) och lägre self-efficacy för yrken inom STEM-branscher 
(stereotypisk manliga). Män förväntades ha högre self-efficacy för yrken inom STEM-
branscher och lägre för HEED-branschen. Det fanns en skillnad gällande self-efficacy i 
relation till STEM-yrken där kvinnor uppmätte lägre nivå av self-efficacy jämfört med män. 
Resultatet bekräftar tidigare studier där kvinnliga tonåringar haft lägre self-efficacy för 
STEM-yrken (Tellhed et al., 2017). Vad gäller self-efficacy i HEED-branscher går 
medelvärdena i förväntad riktning, dock var skillnaden inte statistiskt signifikant vilket går 
emot tidigare studiers resultat (Tellhed et al., 2017, 2018). 
 
Enligt Bandura (1977) är en av faktorerna som påverkar self-efficacy just tidigare 
erfarenheter från liknande situationer. Resultatet skulle därför kunna påverkas av att intresse, 
erfarenhet och kunskap inom de olika branscherna skiljer sig deltagare emellan. Enkäten i 
studien fångade inte bakgrundsvariabler som utbildning eller yrkesområde. Till exempel, om 
en deltagare studerar till ingenjör är det rimligt att anta att personen har ett intresse såväl som 
högre self-efficacy för denna typen av yrken, jämfört med exempelvis pedagogiska yrken. 
 
Språk påverkar uppfattning om könsfördelning i organisationen (hypotes 5 och 6) 
Hypotes 5 och 6 var riktade så att andelen kvinnor antogs skattas högre vid kommunal 
beskrivning och lägre vid agentisk beskrivning. Andelen män antogs skattas högre vid 
agentisk beskrivning och lägre vid kommunal beskrivning. Detta för att belysa hur 
könsstereotyper förmedlas genom ett könsstereotypiskt språk (Stahlberg et al., 2007). 
Huvudeffekten av organisationsbeskrivning bekräftar hypotesen både för hypotes 5 och 6 och 
tolkas som att könsstereotypiskt språk förmedlar bilder av könsstereotyper (Stahlberg et al., 
2007) vilket stämmer med Gaucher et als. (2011) resultat där manliga yrken uppfattades ha 
färre kvinnliga anställda och ett agentiskt språk signalerade fler manliga anställda. Skillnaden 
är att interaktionseffekten mellan kön och organisationsbeskrivning inte kunde påvisas i 
föreliggande studie.  
 
Allmän diskussion  
En kommunalt beskriven organisation med feminina genusmarkörer i språket aktiverade 
kvinnliga associationer för båda könen på så sätt att en större andel kvinnor antogs arbeta i 
organisationen, jämfört med den agentiskt beskrivna (se Tabell 1). Det stärker tidigare 
forsknings resultat om sambandet mellan genusmarkörer i språk och könsstereotyper. 
Maskulint språk i annonser leder till minskad attraktivitet och förväntad tillhörighet för 
kvinnor, vilket i praktiken får konsekvenser främst för kvinnor. Om de i 
rekryteringssammanhang väljer bort yrken på grund av signaler som språket i annonserna 
skickar, är det viktigt att arbetsgivare blir medvetna om språkets betydelse eftersom det skulle 
kunna bidra till att fortsätta hålla arbetsmarknaden könssegregerad.  
 
Jämställdhetsarbetet går även ut på att få män att i högre grad söka sig till stereotypiskt 
kvinnliga yrken. Dock har tidigare studier (Gaucher et al., 2011; Hentschel et al., 2018) inte 
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kunnat påvisa språkets effekter för män i lika hög grad. Könsstereotypiskt språk verkar 
därmed inte ha lika stor betydelse eller fungera lika bra för att attrahera män till stereotypiskt 
kvinnliga yrken. Dessutom är en manlig stereotyp kopplad till högre status än den kvinnliga, 
vilket gör att stereotypiskt manliga yrken ses som högstatusyrken i större grad jämfört med 
stereotypiskt kvinnliga (Eagly & Wood, 2012).    
 
Intressant är att försöka förstå varför män inte upplevde den agentiska organisationen mer 
attraktiv och kände större samhörighet till den. En möjlig förklaring kan finnas i enkätens 
fritextsvar där deltagarna själva fick beskriva vad som påverkat deras uppfattning. Deltagarna 
benämnde inte specifikt språket som en faktor men flera kommenterade att beskrivningen 
innehöll adjektiv som ”tävlingslysten”, ”mod” och ”resultat” vilket skapade uppfattning om 
en tävlingsinriktad och högpresterande organisation. I fritextsvaren framkommer tydligt hur 
språket i den agentiska beskrivningen kan uppfattas olika; flera deltagare nämner i 
kommentarerna att organisationen uppfattas vara alltför individfokuserad med hetsig 
stämning och ett arbetsklimat präglat av stress och utbrända medarbetare. Andra uppfattar, 
enligt kommentarer, den agentiska organisationen som driven, ambitiös och spännande. 
Vanligtvis associeras sådana ord med en manlig stereotyp (Eagly, 1984). Trots det skattade 
manliga deltagare i studien större samhörighet med den kommunalt beskrivna organisationen. 
De agentiska och kommunala ord som användes var dock översatta från engelska till svenska 
och möjligtvis värderas egenskaper olika i olika språk, vilket gör att den kulturella kontext 
kan få betydelse för resultatet. Vad som upplevs stereotypiskt manligt och kvinnligt i Sverige 
kan skilja sig från andra länder. Eaglys teorier (1984) om könsstereotyper och könsroller kan 
dessa behöva sättas i en svensk kontext, eftersom vad som upplevs stereotypiskt manligt och 
kvinnligt i Sverige kan skilja sig i jämförelse med andra länder. Dessutom kan 
föreställningarna ha förändrats en del över tid, vilket kan ha påverkat vilka egenskaper som 
associeras vara typiskt manliga och kvinnliga egenskaper.   
  
Gemensamt för kommentarerna – oavsett organisation och positiv eller negativ klang – är att 
flera deltagare nämner att beskrivningen inte stämmer överens med deras personlighet. 
Därmed skulle det även vara intressant att inkludera en personlighetsvariabel i framtida 
studier. Dessutom tolkas resultat i studien som att majoriteten tycker det är viktigt att 
organisationens värderingar stämmer överens med de egna (medelvärde för samtliga var 4.14 
på en 5-punkt Likertskala). Det tolkas också som att människor jämför sina personliga 
egenskaper med de som organisationen uttrycker, stämmer dessa inte överens följer lägre 
förväntningar på att lyckas och eventuellt trivas (Heilman, 2001). Låga förväntningar på att 
lyckas inom ett jobb har en koppling till self-efficacy och tilltro till den egna förmågan. 
Kvinnor, speciellt i unga år, tenderar att känna lägre samhörighet med studenter inom 
studieämnen som är manligt stereotypa (Tellhed et al., 2017, 2018). Kvinnors lägre self-
efficacy för yrken inom STEM och högre self-efficacy för HEED-yrken (se Tabell 1) visar att 
könsskillnaderna kvarstår.  
 
Begränsningar och framtida studier  
För studien fanns vissa begränsningar. Könsfördelningen var aningen snedfördelad med 68 % 
kvinnliga deltagare och 32 % manliga deltagare. För ett mer representativt och 
generaliserbart resultat bör studier med fler deltagare som identifierar sig som män utföras. 
En jämnare könsfördelning skulle minska osäkerheten kring dragna slutsatser och öka 
tillförlitligheten i mätningen (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). 
Vad gäller bortfallet i studien var det flera deltagare (33 av 208) som öppnat enkäten men 
sedan av olika anledningar inte fullföljt den. Brist på motivation, tid eller engagemang kan 
vara förklaringar. Enkätens längd skulle också kunna ses över för att inte tappa deltagarnas 
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intresse under enkätens gång och förebygga bortfall (Berntson et al., 2016). Användande av 
enkäter och självrapporterade data kan medföra vissa systematiska fel, som att respondenten 
vill framställa sig själv i god dager (social önskvärdhet) alternativt dölja sidor man anser 
negativa hos en själv (Berntson et al., 2016). Frågor gällande self-efficacy kan trigga frågor 
om självbild och självförtroende vilket kan kännas obehagligt och bidra till att deltagare inte 
svarar sanningsenligt.  
 
I föreliggande studie undersöktes endast skillnader mellan individer som identifierar sig som 
antingen kvinna eller man. Framtida studier föreslås undersöka hur språk uppfattas även för 
icke-binära eller queerpersoner för att bredda perspektivet ytterligare och öka inkluderingen. 
Vad gäller organisationsbeskrivningarna kommenterade flera deltagare att de upplevdes 
klyschiga och icke-autentiska. Vid framtida studier bör annonserna utformas annorlunda och 
inkludera beskrivning av arbetsuppgifter för att upplevas mer autentiska.   
 
Intressant vore att vidare undersöka varför effekten av språk är större för kvinnor än män och 
använda self-efficacy som medierande variabel för attraktivitet och samhörighet, då resultatet 
i studien indikerar att kvinnor har lägre self-efficacy för yrken inom stereotypiskt manliga 
branscher. Enligt Tellhed et al. (2017, 2018) skiljer sig intresse för olika yrken (STEM och 
HEED) redan i unga år, vilket kan betyda att dessa föreställningar inte förändras med ålder. 
Det bidrar även till funderingar om self-efficacy hindrar kvinnor från att ta viktiga steg i 
karriären, speciellt i kombination med ett könsstereotypiskt språk i annonser som skickar 
signaler om att de inte passar in.  

 
Slutsats  
Resultaten i studien tolkas som att könsstereotypiskt språk har en betydelse i 
rekryteringssammanhang, inte minst för att attrahera kvinnor till organisationer och yrken 
dominerade av män. Att styra vilka associationer som görs till ett visst ord är svårt – däremot 
kan arbetsgivare påverka användningen av ord språk i rekryteringssammanhang, speciellt 
eftersom annonser visat vara en viktig kommunikationskälla för sökande (Allen et al., 2004). 
Gaucher et al. (2011) kunde visa att neutralt språk och neutrala annonser inte associerades 
med en manlig könsstereotyp i lika hög grad vilket talar för att neutralt språk är bättre att 
använda. Alternativt bör ett mer kommunalt språk användas i rekryteringssammanhang för att 
signalera att kvinnor passar in, attraherar kvinnor i högre grad och bidra till en positiv effekt 
för kvinnors känsla av samhörighet. Dessutom känner kvinnor större skillnad i self-efficacy 
för STEM- och HEED-yrken än vad män gör och känner lägre self-efficacy i relation till 
karriär. Self-efficacy kan vara ytterligare en faktor (förutom språket) som bidrar till att 
kvinnor inte söker sig till dessa branscher. Därför är det också viktigt att stärka kvinnors self-
efficacy och intresse för stereotypiskt manliga branscher som ett sätt att kunna motverka en 
könssegregerad arbetsmarknad. Self-efficacy hänger också samman med förväntad 
samhörighet och hur väl man tror sig passa in. Sammanfattningsvis blir det tydligt att 
kvinnors self-efficacy behöver stärkas och arbetsgivare måste signalera – delvis med hjälp av 
språk – att kvinnor är välkomna och passar även i typiskt mansdominerade yrken för en mer 
jämställd arbetsmarknad.  
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Bilaga 
Enkäten i sin helhet 

 
Välkommen till en studie som handlar om hur du uppfattar och värderar 
beskrivningar av företag och organisationer.  
 
Den här studien handlar om vilken typ av uppfattning du kan få av en organisation genom hur 
organisationen beskriver sig. Du presenteras först för en organisationsbeskrivning och sedan 
får du svara på ett antal frågor om hur du upplevde beskrivningen. Vidare får du svara på ett 
antal frågor som rör dig som person.  
 
Studien används för kandidatexamensarbete vid Institutionen för samhällsvetenskaper på 
Södertörns Högskola och är även en del av ett forskningsprojekt inom språk och genus. All 
insamling och hantering av resultat görs under uppsikt av handledare. 
  
Frivillighet och anonymitet 
Deltagande i studien är frivilligt. Du kan välja att inte delta eller avbryta ditt deltagande från 
studien vid valfritt tillfälle utan att ange några skäl för det. 
 
Resultaten av forskningsprojektet analyseras och presenteras endast på gruppnivå på ett 
sådant sätt att enskilda individer eller minoriteter inte kan identifieras. All insamlad data 
kommer enbart användas i forskningssyfte för det aktuella forskningsprojektet.  
 
Som ersättning för ditt deltagande i studien erbjuds en digital trisslott som skickas till din e-
postadress, vilken du kan välja att fylla i på sista sidan i enkäten.  
 
Kontakt 
Om du har några frågor – kontakta oss gärna:  
 
Student: Therese Karlsson (therese.k@outlook.com) 
Handledare: Marie Gustafsson Sendén (mgu@psychology.su.se) 
 
 
 Samtycke till att delta i studien.  

 
Jag har läst ovanstående information och 
vill delta i studien.  Jag vill inte delta i studien. 

 
Det blir allt vanligare att företag och organisationer presenterar sig själva och sina 
värderingar på dess hemsida och i samband med rekryteringsannonser. Du kommer att få läsa 
en beskrivning av en organisation som är avidentifierad. Det vill säga, det kommer inte att 
framgå vad organisationen heter eller vilken typ av yrkesgrupper som arbetar i den. Din 
uppgift är att läsa om organisationen och avgöra om du tror att du skulle passa att arbeta i den 
eller inte.   
 
Kommunal organisationsbeskrivning   
OrgAB är Sveriges mest trivsamma arbetsplats och erbjuder ett hjärtligt och behagligt 
arbetsklimat. OrgAB utmärker sig genom vänliga medarbetare, ett ärligt arbetssätt samt 
genom att skapa värde och resultat för sina intressenter. 
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Atmosfären i OrgAB består av en mix av entusiasm, omtänksamhet, samhörighet och glädje. 
Vi tror på engagerade medarbetare då engagerade medarbetare presterar bättre och gillar att 
komma till jobbet. Sådana medarbetare är organisationens allra viktigaste tillgång. 
  
Här finns ett fokus på gemensamt kompetensutbyte och samtidigt ges alla plats för utbyte och 
stöd i arbetet. 
  
Våra värderingar är gemenskap, engagemang och förtroende. Genom en god gemenskap 
utvecklas medarbetarna och kan nå sin fulla potential. Att ha ett högt engagemang i allt en tar 
för sig och få jobba med förtroende tror vi är nyckeln till att trivas på arbetsplatsen. 
  
Är du full av glädje, lojal samt omtänksam och redo för att arbeta mot ett gemensamt utbyte? 
Bli en del av OrgAb för att vara med på den spännande resa som ligger framför oss! 
 
Agentisk organisationsbeskrivning:   
OrgAB är Sveriges mest inflytelserika arbetsplats och erbjuder ett aktivt och utmanande 
arbetsklimat. OrgAB utmärker sig genom drivna medarbetare, ett ledande arbetssätt samt 
genom att skapa värde och resultat för sina intressenter. 
  
Atmosfären i OrgAB består av en mix av envishet, självsäkerhet, begåvning och mod. Vi tror 
på ambitiösa medarbetare då ambitiösa medarbetare presterar bättre och gillar att komma till 
jobbet. Sådana medarbetare är organisationens allra viktigaste tillgång. 
  
Här finns ett fokus på inflytelserikt kompetensutbyte och samtidigt ges alla plats för 
självbestämmande och självständigt arbete. 
  
Våra värderingar är ledarskap, ambition och frihet. Genom ett gott ledarskap utvecklas 
medarbetarna och kan nå sin fulla potential. Att ha en hög ambition i allt en tar för sig och få 
jobba med frihet under ansvar tror vi är nyckeln till att trivas på arbetsplatsen. 
  
Är du full av självförtroende, envis samt tävlingslysten och redo för nästa utmaning? Bli en 
del av OrgAb för att vara med på den spännande resa som ligger framför oss! 
  
 
1. Nedan följer frågor som handlar om dina bedömningar av organisationen. Vänligen kryssa 
för det alternativ som bäst överensstämmer med din bedömning.  
  

   

Instämmer 
helt         

 

Instämmer 
inte alls 

Ett jobb inom 
organisationen 
är tilltalande          

Jag tror att jag 
skulle tycka 
om att ha ett 
jobb inom 
organisationen 

         

Jag skulle inte          
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Instämmer 
helt         

 

Instämmer 
inte alls 

vilja ha ett 
jobb inom 
organisationen 
Organisationen 
skulle vara en 
god 
arbetsgivare 

         

Att jobba för 
organisationen 
verkar 
intressant 

         

Organisationen 
verkar vara ett 
bra ställe att 
jobba på 

         

 
 
2. Nedan följer frågor som handlar om dina bedömningar av organisationen. Vänligen kryssa 
för det alternativ som bäst överensstämmer med din bedömning.  
  

   

Instämmer 
helt           

Instämmer 
inte alls 

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 

         

 
 
3. Kan du beskriva med egna ord vad som påverkat din bedömning av organisationen? 
 
 
4. Nedan följer några påståenden om organisationen. Markera de påståenden du tror stämmer. 
 

 
På den här arbetsplatsen är lönesättningen 
rättvis  

På den här arbetsplatsen har alla individer 
lika värde 
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På den här arbetsplatsen finns det risk att 
människor mobbas  Den här arbetsplatsen är mycket jämställd 

 
På den här arbetsplatsen har kvinnor och 
män samma möjligheter att utvecklas   

 
5. Hur många procent kvinnor tror du arbetar i organisationen? (Markera ditt svar genom att 
dra i markören) 
 
6. Hur många procent män tror du arbetar i organisationen? (Markera ditt svar genom att dra i 
markören) 
 
7. I vilken typ av bransch tror du att organisationen är verksam?  
 
8. Enligt dig, hur väl skulle du lyckas om du arbetade i någon av organisationerna nedan? 
 

   

Väldigt 
bra 

 
        

Inte alls 
bra 

Organisation inom 
teknikbranschen          

Organisation inom 
sjukvård          

Organisation inom 
lärar- eller pedagogyrke          

Organisation inom 
ingenjörsyrket          
 
 
9. Vänligen kryssa i det alternativ som bäst överensstämmer på dig. Utgå gärna från generella 
situationer i livet när du svarar.  

   

Stämmer helt 
och hållet 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer inte 
alls 

Jag lyckas alltid lösa 
svåra problem om jag 
bara anstränger mig 
tillräckligt 

      

Även om någon 
motarbetar mig hittar 
jag ändå vägar att nå 
mina mål 

      

Jag har svårt att hålla 
fast vid mina 
målsättningar och 
förverkliga mina mål 

      

I oväntade situationer       
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Stämmer helt 
och hållet 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer inte 
alls 

vet jag alltid hur jag 
ska agera 

Till och med 
överraskande 
situationer tror jag 
mig klara av bra 

      

Tack vare min egen 
förmåga känner jag 
mig lugn, även när jag 
ställs inför svårigheter 

      

Vad som än händer 
klarar jag mig alltid       

Vilket problem jag än 
ställs inför kan jag 
hitta en lösning       

Om jag ställs inför 
nya utmaningar vet 
jag hur jag ska ta mig 
an dem 

      

När problem uppstår 
kan jag vanligtvis 
hantera dem av egen 
kraft 

      

 
 
10. Nedan följer några frågor som handlar om dig som person i arbetslivet. Vänligen fyll i 
grad av självförtroende du känner inför att klara av följande uppgifter.  
 

   

Mycket gott 
självförtrond

e 

Gott 
självförtroend

e 

Måttligt 
självförtroend

e 

Ganska lite 
självförtroend

e 

Inget 
självförtroend

e alls 

Göra en 
plan för 
mina 
karriärmål 
kommande 
5 år 

       

Kunna 
uppskatta 
mina egna 
förmågor i 
min 
yrkesroll 
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Mycket gott 
självförtrond

e 

Gott 
självförtroend

e 

Måttligt 
självförtroend

e 

Ganska lite 
självförtroend

e 

Inget 
självförtroend

e alls 

Byta 
organisatio
n om jag 
inte är nöjd 
min 
nuvarande 

       

Göra ett val 
som 
påverkar 
min karriär, 
utan att 
oroa mig 
om jag 
gjort rätt 

       

Konsekvent 
arbeta mot 
ett 
karriärmål, 
även när 
jag möter 
motgångar 

       

 
11. Var vänlig och fyll i det påstående som passar bäst in på dig. 

   

Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
inte alls 

 
Det är viktigt för mig att 
läsa en 
organisationsbeskrivning 
innan jag söker ett arbete 

       

Det är viktigt för mig att 
organisationen jag 
arbetar i har samma 
värderingar som jag. 

       

 
12. Jag ser mig som och identifierar mig med pronomen: 
 

Hon 
Han 
Hen 
Den indelningen passar inte mig 
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13. Frågorna nedan handlar om dig som person. Vänliga kryssa för det alternativ som bäst 
passar dig 

   

Stämmer 
helt 

Stämmer 
till viss del 

Varken 
stämmer 
eller inte 
stämmer 

Stämmer 
delvis inte 

Stämmer 
inte alls 

Min könsidentitet har 
väldigt lite att göra med 
hur jag upplever mig 
själv 

       

Min könsidentitet 
speglar tydligt vem jag 
är        

Min könsidentitet är 
oviktig för känslan av 
vilken typ av person jag 
är 

       

Överlag, min 
könsidentitet är en 
viktig del av min 
självbild 

       

 
14. Ålder  
 
15. Vänligen fyll i din e-postadress om du önskar en digital trisslott som tack för din 
medverkan.  


