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Sammanfattning 
Studiens primära syfte är att undersöka hur målgruppen potentiellt framtida kvinnliga 
arbetssökande upplever det språkliga tilltalet i nätbanken Nordnets platsannonser. 
Hypotesen att det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser bär spår av manliga 
drag och attraherar män i högre utsträckning än kvinnor är en central utgångspunkt 
för undersökningen som görs. Ett sekundärt syfte med studien är även att ur 
språkvetenskapligt perspektiv undersöka hur de relationsskapande strategierna ser ut 
i fem slumpmässigt utvalda platsannonser från Nordnet.  
 
Studien utgår från frågeställningar som berör attityder till det språkliga tilltalet och 
hur platsannonsernas relationsskapande strategier associeras med manligt eller 
kvinnligt språk. Frågeställningarna besvaras med hjälp av två kvantitativa metoder: en 
enkätundersökning samt en textanalys, vars resultat legat till grund för 
enkätundersökningens utformning. 39 respondenter deltog i enkätundersökningen, 
varav 22 kvinnor och en kontrollgrupp på 17 män. Till grund för textanalysen låg 
fem slumpmässigt utvalda platsannonser från Nordnet.  
 
Studien har en sociolingvistisk ansats och bygger vidare på Gaucher, Friesen & Kays 
(2011) forskning om effekterna av könsbundna ord i platsannonser samt Xiaoli Fus 
(2012) forskning om platsannonsens kontaktskapande strategier. Resultaten från 
textanalyserna visar att de kontaktskapande strategierna i Nordnets platsannonser 
stämmer väl överens med tidigare forskning samt att användningen av olika 
attitydmarkörer och läsarinkluderande pronomen har en gynnsam effekt på 
målgruppen.  
  
Vidare talar resultaten för hypotesens förkastande - åtminstone vad gäller den 
undersökta gruppen - då merparten av de undersökta kvinnorna uppger sig vara 
lockade att söka en tjänst hos Nordnet och även upplever platsannonsens 
kontaktskapande strategier på ett positivt sätt. Inte heller uppgav de kvinnliga 
respondenterna att de associerade det språkliga tilltalet med manligt språk; tvärtom 
skattade männen i kontrollgruppen valda delar av platsannonsens språkliga tilltal som 
mera maskulint än kvinnorna.  
 
Nyckelord: platsannonser, interaktionell metadiskurs, könsbundna ord, språk & kön, 
språkattityder, enkätundersökning, sociolingvistik, Nordnet, 2013 
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   Abstract 

The objective of this study is to investigate how a specific target group; potential, future 
female applicants, perceive the language in Nordnet’s job postings. The hypothesis that the 
language used in Nordnet’s job postings attracts men to a greater extent than women is a 
central starting point for the investigation. A secondary objective for the study is also to 
examine how the interactional metadiscourse, e.g. relationship building strategies, look like 
in five randomly selected job postings from Nordnet.  
 
The study is based on questions that apply to attitudes towards linguistic traits in the job 
postings and how the relationship building strategies is associated with masculinity or 
femininity. These questions are answered by two quantitative methods : a survey and a text 
analysis, the results of which formed the basis of the questionnaire survey design. 39 
respondents participated in the survey, including 22 women and a control group of 17 men. 
The basis for text analysis were five randomly selected job postings from Nordnet. 
 
The study has a sociolinguistic approach and builds on Gaucher, Friesen & Kay's (2012) 
research on the effects of gendered wording in job postings and Xiaoli Fu's (2011) research 
on interactional metadiscourse in job postings. The results from the text analysis shows 
that the relationship building strategies of Nordnet’s job postings are consistent with 
previous research and the use of different attitude markers and reader-inclusive pronouns 
has a beneficial effect on the target audience. 
 
Furthermore, the results speak for hypothesis rejection - at least for the group studied – 
since most of the female participants claimed to be attracted to apply for a position within 
Nordnet and also experienced the job posting’s strategies in a positive way. Neither did the 
female participants associate the language with masculinity; on the contrary, instead the 
male participants rated selected parts of the job postings interactional metadiscourse as 
more masculine than the women did.  
 
Keywords: job postings, interactional metadicourse, gendered wording, language and gender, language 
attitudes, sociolinguistics, Nordnet, 2013 
 
English title: Driven men, dynamic women? Relationship building strategies and gender 
associations in Nordnet’s job postings 
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1 Inledning 
Kreativ. Driven. Lösningsfokuserad. Glöm för allt i världen inte social kompetens! Språkets 
semantiska maskeradbal bjuder onekligen både på saftiga klyschor och väldraperade godingar. 
Sällan aktualiseras det lika tydligt som när det gäller språk i platsannonser och 
rekryteringssammanhang; här frodas floskler, corporate bullshit trängs på det väloljade 
dansgolvet med svettiga managementtermer från 2002. I de mörka hörnen byggs oheliga, 
smutsiga allianser mellan grammatiskt inkorrekta fraser och syftningsfel. Språket är i all sin 
enkelhet genialiskt; eller vad sägs om följande exempel: 
 

”Du ska vara lojal, hjälpsam och arbeta på ett strukturerat sätt”.  
 
”Sist men inte minst är du en person med personlig mognad och har hög integritet”. 
 
”Vi ställer höga krav på din förmåga att samarbeta och du kommer att samverka med flera.”  
 
”Du bygger professionella relationer på alla nivåer med din förmåga att influera andra genom din 
kommunikativa och analytiska förmåga”.  
 

Låt oss lyfta blicken från vårt metaforiska dansgolv och kliva in i verkligheten 2013 istället. Vad 
betyder egentligen ovanstående ord och fraser? Vad innebär det att ”samverka med flera” och 
hur tar sig ”hög integritet” egentligen uttryck i arbetslivssammanhang? Samtliga av exemplen 
ovan är hämtade från autentiska platsannonser i december 20131 och representerar därmed ett 
urval av de språknormer och trender som genomsyrar genren just nu. Den här uppsatsen ska 
handla om språk i platsannonser och hur vi associerar betydelser och egenskaper till språket.  
 
Ponera att AD:n på en reklambyrå letar efter en kreativ person. Är det samma person som i sin 
arbetsansökan till tjänsten som IT-konsult beskriver sig som en ”kreativ visionär”, är det samma 
kreativitet som åsyftas i den arbetslöse förskolepedagogens personliga brev? De flesta av oss 
skulle nog svara nej. Hur vi väljer att tolka ett ord beror inte bara på ordet i sig, det beror även 
på i vilken kontext vi möter ordet, kanske hur ofta vi stött på det förut och vilka attityder vi 
kommit att hysa mot det. Ordet, språket, bär sociala värden i sig enligt sociolingvistikens sätt att 
se det (Melander 2007). Idag är de flesta språkvetare även överens om att kunskap om det språk 
vi pratar egentligen är kunskap om något ganska abstrakt; det handlar mer om regler och 
principer för hur vi säger något och varför snarare än om uttalet av specifika ljud, ord eller 
meningar (Wardhaug 2010:2). Kanske representerar ”kreativ” något vackert och fantasifullt för 
den som skriver sin arbetsansökan under avslappnade former - kanske innebär det blodsmak 
och prestationsstress för tidsoptimisten som kämpar med sin ansökan i sista stund.  

 
1.1 Bakgrund 
Näringslivet i Sverige är historiskt sett mansdominerat. I praktiken innebär det att det finns 
trösklar och hinder som upplevs som större av kvinnor än av män. Branschorganisationen 
Svenskt Näringsliv påpekar att Sverige är ett av de länder som har mest könsuppdelad 
arbetsmarknad; en arbetsmarknad som i det närmaste kan delas upp i ett läger för kvinnliga 
branscher och ett för manliga branscher. Detta speglas även vad gäller befattningsnivå där 
män har högre befattningsnivåer och kvinnor lägre (Mångfald i arbetslivet 2002). Att makten i 
arbetslivet är ojämnt fördelad får även konsekvenser för hur vi kommunicerar med och 
gentemot varandra, kanske påverkar det också vem som lockas att söka en tjänst.  
Även om Sverige anses vara ett jämställt land tar det tid att förändra historien, reformera 
processer och strukturer som skvallrar om en tid som varit.  
                                                
1 Med hänsyn till skribenten/skribenterna bakom platsannonserna i exemplen har jag valt att inte explicit skriva ut från vilka 
företag och organisationer exemplen är hämtad.  Exemplen har dock samlats in från ett urval (just nu) tillgängliga 
platsannonser på monster.se, academicwork.se samt jobsafari.se.  
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Samhällsförändringen speglas inte nödvändigtvis lika snabbt i språket som i verkligheten och 
därmed kan vårt språkbruk bidra till att signalera och kommunicera värden som vi inte alltid 
själva är medvetna om. Nätbanken Nordnet tillhör ett av de företag som lyckats kvala in på 
Allbrightrapportens2 vita lista (plats 97) eftersom 20 procent av ledningsgruppen består av 
kvinnor. Trots att Nordnet strävar efter att attrahera fler kvinnliga sökande vid sina 
rekryteringar och även öppet kommunicerat detta pekar utvecklingskurvan nedåt. Idag består 
majoriteten av de anställda av män3. Mansdominansen är även något som Nordnet noterat i 
rekryteringssammanhang.  
 
Det är den här problematiken som uppsatsen tar sin avstamp i. Går det att undersöka hur 
potentiellt framtida, kvinnliga arbetssökande uppfattar Nordnets platsannonser? Går det att 
peka ut språkliga drag som attraherar eller kanske rentav avskräcker kvinnliga arbetssökande 
från att söka tjänster hos Nordnet? 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning undersöka hur målgruppen 
kvinnliga, potentiellt arbetssökande uppfattar det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser 
och hur de associerar det med manligt eller kvinnligt. Ett delsyfte med uppsatsen är även att 
genom textanalys undersöka de relationsskapande språkliga strategierna som aktualiseras i 
Nordnets platsannonser och att skapa enkätundersökningen på basis av textanalysernas 
resultat. Primärt intresserar sig uppsatsen för att undersöka en kvinnlig målgrupp men 
undersökningen kommer även att undersöka en manlig kontrollgrupp för att kunna jämföra 
resultaten på könsbasis.  
	  
1.3 Hypotes 
En central utgångspunkt för uppsatsen är hypotesen att språket i Nordnets platsannonser bär 
manliga spår och därför kan tänkas attrahera män i högre utsträckning än kvinnor.  
 
1.4 Frågeställningar 
Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar: 
 

• Hur ser de relationsskapande strategierna ut i fem slumpmässigt utvalda 
platsannonser? 

• Hur associerar den utvalda målgruppen en av dessa platsannonser med manligt och 
kvinnligt, baserat på ett urval av de relationsskapande strategierna i platsannonsen? 

 
1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: i kapitel ett ges en kort bakgrund och inledning till 
ämnet där syfte, frågeställningar och disposition beskrivs. I kapitel två behandlas uppsatsens 
forskningsbakgrund, följt av dess teoretiska ramverk i kapitel tre. Metod och material 
presenteras gemensamt i kapitel fyra och därefter följer resultatredovisning i kapitel fem. 
Resultaten behandlas och diskuteras därefter utifrån tidigare forskning och teori i kapitel sex 
varpå uppsatsen avslutas med slutsatser och framtida forskningsförslag i kapitel sju.  
                                                
2 Allbrightrapporten är en årlig kartläggning och temperaturmätning av jämställdheten i svenskt näringsliv. Rapporterna 
släpps i syfte att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner, men även för att lyfta fram de företag som ”kvinnor som 
vill göra karriär bör söka sig till” (Allbrightrapporten 2013:3).  
3 Per den 31 december 2013 var bestod antalet anställda i Nordnet Sverige av 111 kvinnor och 161 män i Nordnet Sverige. 
Siffrorna inbegriper alla de fyra svenska bolagen: Nordnet AB, Nordnet Pensionsförsäkring AB, VCW Internet Services AB, 
dock är inte de timanställda medräknade i denna statistik. 
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2 Forskningsöversikt 
Studien bygger på tidigare forskning som varit inriktad på platsannonsens interaktionella 
strategier samt på forskning som berör användningen och effekten av könsbundna 
formuleringar i platsannonser. Exempelvis är metoden baserad på Xiaoli Fus (2012) forskning 
om interaktionell metadiskurs i platsannonser samt Gaucher, Frisen och Kays (2011) 
forskning om könsbundna ord i platsannonser, därför ges i forskningsöversikten först en 
introduktion till deras forskning. Därefter tas även kort upp övrig forskning kring 
könsassociationer i språket.  
 
2.1 Platsannonsens interaktionella kontaktstrategier 
Xiaoli Fu har undersökt platsannonsens interaktionella kontaktstrategier, hennes forskning 
utgår ifrån och bygger vidare på Ken Hylands (2005) modell för metadiskurs i akademiska 
sammanhang och föreslår att Hylands modell byggs ut något för att bättre lämpa sig för 
genren. Totalt rör det sig om en korpus på 220 engelska platsannonser och cirka 77 100 ord 
som Fu undersökt för att se vilka språkliga resurser som förekommer främst, samt i vilka 
sammanhang de förekommer. Fu(2012) undersöker även hur väl platsannonsernas 
relationsskapande strategier fungerar genom att tillfråga 30 informanter om deras attityder till 
platsannonserna. Med interaktionell metadiskurs menas de språkliga resurser som skribenten 
använder sig av för att moderera och skapa en bra atmosfär i sin text. De språkliga resurserna 
kategoriseras som antingen stance features (på svenska: positioneringsfunktioner)eller engagement 
features (engagemangsfunktioner) och varje kategori består i sin tur av ett antal ordklasser; som 
exempelvis adjektiv, adverb eller pronomen.  
 
Resultaten visar att de mest vanliga språkliga resurserna i platsannonserna är läsarinkluderande 
pronomen som ”du” och ”din” samt självomnämnanden där arbetsgivare talar om sig själva i 
form av ”vi” och ”jag” (Fu:2012:405). (Den interaktionella metadiskursen beskrivs och 
illustreras utförligare i kapitel 2, teoretiskt ramverk, här ges en enbart sammanfattande 
beskrivning över de viktigaste dragen). Resultaten visade även att interaktionell metadiskurs 
förekommer i stor utsträckning i platsannonser. Fu(2012:404) poängterar att platsannonsens 
som genre har en klar och tydlig generisk struktur där metadiskursens språkliga resurser mer 
sannolikt dyker upp i jobbeskrivningen och kontaktinformationen än i platsannonsens 
kravställning. Här bör dock poängteras att de platsannonser hon undersökt är skrivna på 
engelska och att den här strukturen därför inte nödvändigtvis ser exakt likadan ut om metoden 
appliceras på svenska platsannonser och de språknormer som gäller för dem.  
 
Fu (2012:413) konstaterar att maktrelationen i platsannonser framgår tydligt. Vanligtvis 
representerar skribenten arbetsgivaren och har därmed en högre social status än läsaren, som 
behandlas som en presumtiv anställd. Vidare menar Fu att användningen av interaktionell 
metadiskurs i platsannonser kan vara ett sätt för arbetsgivare att moderera tilltalet och inte 
framstå som rigida eller dominanta. T.ex. uppger hennes informanter att användningen av 
olika attitydmarkörer är ett bra sätt att uppmuntra arbetssökande att åtminstone försöka söka 
ett jobb och inte ge upp direkt. Förekomsten av modala och adverbiala resurser delade dock in 
informanterna i två läger där hälften tolkade det som att skribenten var osäker och inte visste 
vad hon eller han skrev om. Den andra hälften tolkade istället förekomsterna som ett uttryck 
för artighet från skribentens sida (Fu 2012:408), däremot var informanterna rörande överens 
om att du-tilltal i platsannonser vara något som fick dem ”att känna sig bra” (Fu 2012:409).  
 
Så vad innebär då granskningen av platsannonsernas interaktionella metadiskurs för just den 
här studien? Förutom att synliggöra och erbjuda en beskrivning över Nordnets 
kontaktskapande strategier syftar den här studien även till att försöka applicera Xiaoli 
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Fus(2012) modell i ett praktiskt sammanhang där den metadiskurs som finns i texterna plockas 
ut och används som underlag för en enkätundersökning om språkattityder. Inom svensk 
språkforskning finns flertalet forskningsområden som är väl belysta, inom sociolingvistiken 
finns exempelvis gott om undersökningar som berör attityder till dialekter, olika 
minoritetsspråk eller skillnader i män och kvinnors muntliga kommunikation för att nämna 
några.4 Kombinationen attityder, könsassociationer och textanalys framstår dock som relativt 
outforskad. Merparten av den forskning som tangerat mitt intresseområde har nästintill 
uteslutande varit utländsk forskning. Därmed kan konstateras att Xiaoli Fu (2012) inte bara ger 
uppslag till hur texter i arbetslivet kan närmas utan även erbjuder en välbehövlig modell vars 
funktionalitet nu prövas på svenska språkförhållanden.  
 
2.2 Förekomst och effekter av könsbundna formuleringar i platsannonser 
En studie som fungerat både som inspiration kring studiens upplägg samt erbjudit konkret 
hjälp med en ingång till uppsatsämnet är Danielle Gaucher, Justin Friesen och Aaron C Kays 
studie ”Evidence that gendered language in job postings exsists and sustain gender inequality” (2011) 
eftersom enbart språkvetenskaplig teori och metod inte fångade frågeställningarna och syftet. 
Ellen Bijvoet konstaterar att många av den socialpsykologiska forskningens mera allmänna 
resonemang även kan användas vid studiet av språkattityder (Bijvoet: 2007:114). Bijvoets 
resonemang fångar även väl beskrivningen av denna studie.  
 
Gaucher m.fl. (2011) har forskat om hur könsbundna formuleringar i platsannonser påverkar 
upplevelsen av platsannonsen. Deras forskning utgår ifrån Sidanius & Prattos (1989) ”social 
dominance theory”, enligt vilken det finns mekanismer på institutionell nivå som förstärker 
och upprätthåller redan existerande ojämlikhet på gruppbasis (Gaucher m.fl. 2012:1). Gaucher, 
Friesen & Kay föreslår att könsbundna formuleringar (maskulint eller feminint tematiserade 
ord) i rekryteringsmaterial kan vara en hittills outforskad mekanism på institutionell nivå som 
bidrar till ojämlikhet i typiskt mansdominerade branscher. Detta undersöker de genom fem 
olika delstudier. Deras forskning spänner dock över ett brett fält där flertalet av metoderna 
som används inte är utpräglat språkvetenskapliga. I syfte att hålla forskningsöversikten 
relevant och komprimerad lyfts därför enbart de frågeställningar och resultat som är av 
språkvetenskapligt värde, och därmed intressanta för min studie, fram.  
 
I studien förutspås att annonser från branscher som för tillfället är mansdominerade kommer 
att innehålla mera maskulina ord än platsannonser i typiskt kvinnodominerade branscher. 
Exempelvis menar Gaucher, Friesen & Kay (2011:3) att en platsannons i en mansdominerad 
bransch troligtvis snarare beskriver sitt företag som ”dominant” än som utmärkt 
(”excellence”). Effekterna av könsbundna ord kan diskuteras utifrån två teorier, som ovan 
nämnt, social dominansteori (SDT) och social role theory (SRT, Eagly 1987). Från ett SDT-
perspektiv kan bruket ses som en dold, institutionell praktik – synnerligen subtil – som 
eventuellt bidrar till att upprätthålla existerande könsskillnader och därmed hålla kvinnor borta 
från områden som män (den dominanta gruppen) typiskt innehar makten över (Gaucher, 
Friesen & Kay 2011:3). SRT intar ett annat perspektiv; istället för att fokusera på könsbundna 
ord som en institutionell nivå föreslår SRT att könsbundna ord kan uppstå genom 
observationen av skillnader i rollbaserat beteende. Enligt den här teorin kom varje kön att bli 
associerade med vissa egenskaper under tiden som vi engagerade oss i traditionella könsroller 
där kvinnan bakade i köket och mannen åt hennes bröd. Som ett resultat av dessa ursprungliga 
könsroller kom vi sedan att söka oss till tjänster som förknippades med den här typen av 

                                                
4 Exempelvis Kotsinas (1990) om attityder till Stockholmsslang, Bijvoet (2002, 2003) om attityder till multietniskt ungdomsspråk eller Eva 
Sundgrens (2007) ”Stereotypa uppfattningar om kvinnor och män? Ingvar och Ingvor Lind i ny tappning”. En studie som berör arbetsliv och 
skrivande är även Marie Nelsons (2010) ”Andraspråkstalare i arbete”, den utgår dock från ett kommunikationsetnografiskt perspektiv och 
undersöker således inte enbart texter och upplevelsen av dem.   
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egenskaper; exempelvis kvinnor sökte sig till vården och män blev brandmän et cetera 
(Gaucher, Friesen & Kay 2011:3). Det är med utgångspunkt i dessa teorier som de olika 
delstudierna undersöker könsbundna formuleringar i platsannonser. Härnäst ges en kort 
översikt över respektive studie.  

2.2.1	  Delstudie	  1	  och	  2:	  förekomsten	  av	  könsbundna	  ord	  i	  platsannonser	  
I den första studien undersöktes ordskillnader i ett offentligt urval av platsannonser. Totalt 
kodades 1439 slumpmässigt utvalda platsannonser utifrån tematisering av manliga och 
kvinnliga ord och hur många sådana ord platsannonserna innehöll. Platsannonserna som 
valdes ut var från 11 branscher som var typiskt mans- eller kvinnodominerade5; rörmokare, 
mekaniker och ingenjör ingick exempelvis i de manliga platsannonserna. Administrativ 
assistent, sköterska och förskolepedagog6 ingick i de typiskt kvinnliga (Gaucher m.fl. 2011). 
Som ett mått på könsbundna ord skapades listor utifrån tidigare forskning med ”agentic and 
communal words” och maskulint och feminint spårade ord (Gaucher, Friesen & Kay 2011:5), 
exempelvis ingick ord som individualistisk, tävlingsinriktad, dedikerad och stödjande. Resultaten 
visade att det fanns fler manliga ord i platsannonserna från de typiskt manliga branscherna, det 
fanns även en korrelation mellan antalet anställda män inom branschen och förekomsten av 
manliga ord i platsannonserna. Ju mer män, desto högre utslag av manliga ord. För att 
säkerställa att resultaten inte berodde på något specifikt för just de 11 tjänster som 
undersöktes i den första studien återupprepades studien på ett annat urval av platsannonser i 
delstudie 2.  
 
Urvalet av platsannonser för studie två skedde slumpmässigt bland platsannonser som riktades 
mot universitetsstudenter, mer specifikt platsannonser som riktades mot typiskt manliga 
respektive kvinnliga fakulteter7. Återigen kodades platsannonserna utefter förekomsten av 
manliga och kvinnliga ord, denna gång kodades de dock inte på basis av jobbtiteln utan endast 
utifrån vilken fakultet platsannonsen riktade sig mot (Gaucher, Friesen & Kay 2011:5-6). 
Studie två verifierade resultaten från studie ett; det var fler maskulina ord i de platsannonser 
som riktade sig till de mansdominerade fakulteterna än i de platsannonser som vände sig mot 
de kvinnliga fakulteterna (Gaucher, Friesen & Kay 2011:16).  

2.2.2.	  Delstudierna	  3-‐5:	  effekterna	  av	  könsbundna	  ord	  i	  platsannonserna	  
I de tre avslutande delstudierna testades effekterna av platsannonsernas könsstereotypiskt 
tematiserade språk på informanter med något varierande syften i respektive studie. I studie tre 
läste deltagarna ett antal platsannonser som var antingen maskulint eller feminint 
manipulerade vad gällde ordvalen. Därefter fick de skatta hur de upplevde jämställdhet och 
mångfald för respektive tjänst. Gaucher, Friesen & Kay skapade annonser för traditionellt 
mansdominerade (ingenjör, rörmokare) och kvinnodominerade (sjuksköterska, administrativ 
assistent) tjänster såväl som två neutrala tjänster; mäklare, butikschef. De neutrala tjänsterna 
erbjöd en möjlighet att testa effekten av könsbundna ord för tjänster som inte är så starkt 
associerade med könsstereotyper som de övriga platsannonserna.  
 

                                                
5 Bedömningen av manlig eller kvinnlig dominans i en bransch baserades på tillgänglig statistik 
6 Gaucher, Friesen & Kay kallar den ena tjänsten för ”early childhood educator”, vilket här översatts till vad jag tror är en 
rimlig svensk variant av tjänsten.  
7 Kategoriseringen baserades på vad som ansågs vara stereotypiskt manliga respektive kvinnliga studieområden. De typiskt 
manliga fakulteterna inbegrep teknik, matte och datorteknik, vetenskap, affärsvetenskap och ekonomi samt redovisning och 
finansiell ledning. Platsannonserna riktade till typiskt kvinnliga fakulteter hämtades från ”applied health studies” samt 
miljövetenskap(Gaucher, Friesen & Kay 2011:6).  
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43 kanadensiska psykologistudenter deltog i delstudie tre, varav 28 var kvinnor och 15 män. 
Varje deltagare fick sex platsannonser att läsa, två från respektive jobbtyp (manlig, kvinnlig, 
neutral). För varje jobbtyp fanns det en platsannons som använde mer feminint kodade ord 
och en som använde mer maskulint kodade ord. För att skapa annonserna använde Gaucher, 
Friesen & Kay (2011) vanliga fraser från de insamlade platsannonserna från studie ett.  
Varje platsannons inkluderade en beskrivning av företaget, en beskrivning av tjänsten samt 
kvalifikationskraven. Nedan följer ett exempel på en manligt respektive en kvinnligt kodad 
platsannons för en sjukskötersketjänst: 
 

We are determined to deliver superior medical treatment tailored to each individual patient (maskulint kodad) 
 
We are committed to providing top quality health care that is sympathetic to the needs of our patients (feminint kodad) 
(Gaucher, Friesen & Kay 2011:8). 

 
Efter varje platsannons tillfrågades deltagarna om vilka faktorer som hade påverkat deras 
uppfattning om annonsen. Inte en enda deltagare nämnde valet av ord. Deltagarna fyllde även 
i två Likertskalor8 där de ombads skatta hur många kvinnor de trodde jobbade i företaget 
bakom platsannonsen samt hur många kvinnor de trodde jobbade i den positionen som 
platsannonsen berörda. Resultaten visade att deltagarna trodde att det fanns färre kvinnor i de 
mansdominerade tjänsterna än i de neutralt kodade tjänsterna och de feminint kodade 
tjänsterna. Däremot skilde sig inte estimaten för de neutralt kodade och de kvinnligt kodade 
platsannonserna från varandra (Gaucher, Friesen & Kay 2011:8).  
 
Delstudie fyra utgick ifrån hypotesen att maskulina ordval minskar kvinnors intresse för en 
tjänst eftersom förekomsten av manliga ord signalerar att de inte hör hemma i den aktuella 
kontexten (Gaucher, Friesen & Kay 2011:8). Delstudien undersökte hur attraktiv tjänsten 
upplevdes vara av deltagarna som denna gång bestod av 63 kvinnor och 33 män.  Samma 
material användes som i delstudie tre, men den här gången tillfrågades deltagarna istället om 
hur attraktiv de tyckte tjänsten var (”This job is appealing”) samt ombads skatta sin förväntade 
känsla av tillhörighet (”belongingness”) (ibid). Generellt sett lockade mansdominerade 
branscher mindre än neutrala eller kvinnodominerade tjänster. Kvinnor uppfattade maskulint 
kodade platsannonser som mindre attraktiva än feminint kodade platsannonser.  
 
Oavsett om tjänsterna som bedömdes var mer dominerade av män eller kvinnor så upplevde 
deltagarna (både män och kvinnor) mest attraktion till ett jobb när det fanns en koppling 
mellan deras kön och användningen av könsbundna ord kopplade till deras kön i 
platsannonsen (Gaucher, Friesen & Kay 2011:9). Kvinnor rapporterade en större känsla av 
upplevd tillhörighet när platsannonserna var feminint kodade. Kvinnorna fann också feminint 
kodade platsannonser mer attraktiva än maskulint kodade annonser. Män visade endast viss 
preferens för maskulint kodade annonser och könsbundna ord påverkade inte mäns känsla av 
tillhörighet (Gaucher, Friesen & Kay 2011:10).  
 
I den femte och sista delstudien deltog alla kvinnliga deltagare från de tidigare delstudierna, 
totalt 118 kvinnor. Den här gången läste deltagarna endast en eller två platsannonser som 
antingen var maskulint eller feminint kodade. Därefter svarade de på frågor som berörde hur 
de uppfattade könsdiversifieringen (”gender diversification”), tillhörighet, personliga 
egenskaper och tjänstens attraktion. Även resultaten från den avslutande studien pekar i 
samma riktning som de tidigare studierna; kvinnorna skattade tjänsten som mindre lockande 
när den var maskulint kodad.  
 

                                                
8 Likertskalor är vanligt inom attitydforskningen och innebär att den respondenten ska ta ställning till ett antal påståenden. 
Respondenten markerar vanligtvis på en skala i vilken grad hen instämmer i påståendet (Bijvoet 2007:123). 
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De rapporterade även en lägre grad av tillhörighetskänsla när den var maskulint manipulerad 
än när den var feminint manipulerad. Kodningen påverkade dock inte kvinnornas upplevda 
nivå av sina egna kunskaper i förhållande till arbetet9.  
 

2.2.3	  Slutsatser	  från	  delstudierna	  
Gaucher, Friesen och Kay har funderat över vad det var som gjorde att maskulint tematiserade 
texter inte lockade kvinnor. En trolig förklaring som de lyfter fram är att maskulina texter kan 
skvallra om annorlunda egenskaper eller träning som krävs för jobbet och att detta 
undermedvetet (”subsequently”) gör jobbet mindre attraktivt. Eventuellt skulle det kunna 
innebära att effekten från maskulint könsbundna ord i annonser inte nödvändigtvis drivs av 
psykologiska variabler som objektivt sett är irrelevanta för arbetsuppgifterna, utan att de 
istället är beroende av logiska antaganden om hur väl ens personliga egenskaper matchar 
platsannonsens krav (Gaucher, Friesen & Kay 2011:10). Oavsett om det är medvetet eller 
omedvetet menar de att sättet som platsannonser skrivs på har en diskriminerande effekt.  
 
Troligtvis är sättet som platsannonser skrivs på något som sker utanför vårt medvetande, med 
tanke på att fenomenet/effekten är så tydlig men att de flesta företag idag ändå har en uttalad 
jämställdhetspolicy eller dylikt och därmed knappast kan vilja medverka till detta på ett 
medvetet plan. Studiens data indikerar att om man bytte ut de manligt kodade orden mot 
feminina motsvarigheter så skulle de öka kvinnors intresse för tjänsterna. Gaucher m.fl.(2011) 
varnar dock för att dra förhastade slutsatser på basis av deras studie eftersom även feminint 
kodade platsannonser kan skapa oanade konsekvenser. De exemplifierar med att feminint 
kodade platsannonser istället riskerar att skapa en helt annan typ av diskriminering ifall att 
egenskaperna som söks i annonsen framställs som utpräglat ”kvinnliga”. Det skulle kunna leda 
till att ”agentic female applicants”(Gaucher, Friesen & Kay 2011:12) bedöms på att annat sätt i 
rekryteringsprocessen och kanske inte framstår som lämplig för kravprofilen.  
 
 
2.3 Könsuppfattningar i andra texttyper 
Karin Hagren Idevall (2009) undersökte i sin kandidatuppsats om elever på gymnasial nivå 
associerade ordet forskare till män eller kvinnor. Studien byggde på en experimentell metod och 
resultaten visade att kring 70 procent av informanterna associerade termen forskare med en 
man. Eva Sundgren (2007)bygger i ”Stereotypa uppfattningar om kvinnor och män? Ingvar och Ingvor 
Lind i ny tappning” vidare på Jan Einarssons (1979) forskning och undersöker om bedömningen 
av transkriberat talspråk från samtal styrs av stereotypa föreställningar om kvinnor och män. 
Resultaten visade att en man bedöms som roligare och tryggare än en kvinna som säger 
samma sak; bland de kommentarer som respondenterna skrev i undersökningen framkom 
framförallt hur stereotypa uppfattningar om yrken och förväntningar på kvinnor och män 
påverkade respondenternas bedömning.  

 
 
 
 

                                                
9 Gaucher, Friesen & Kay (2012) diskuterar givetvis även de manliga deltagarnas upplevelser och attityder gentemot de 
manipulerade platsannonserna. Läsare som vill ta del av mera information om männens attityder och upplevelse hänvisas till 
den fullständiga studien (se källförteckningen). Med hänsyn till uppsatsens hypotes och frågeställningar presenteras här ett 
selekterat urval av deras forskning, i form av de delar som bäst kan relateras till min undersökning. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Som konstaterats i forskningsöversikten bygger uppsatsens bas på forskning från tämligen 
olika forskningsdiscipliner såsom socialpsykologi och tidigare skrivforskning. Dessa 
samordnas språkvetenskapligt utifrån ett sociolingvistiskt ramverk. I det följande beskrivs 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter: först ges en övergripande introduktion till 
sociolingvistiken, därefter behandlas attityder, språk och kön samt avslutningsvis Xiaoli Fus 
modell över interaktionell metadiskurs.  
 
3.1 Sociolingvistik 
Sociolingvistiken är en gren av språkvetenskapen som utgår ifrån att det finns sociala värden i 
språket och de språkformer vi väljer. Ett sociolingvistiskt perspektiv kan appliceras både på 
språket och språkbruket i sin helhet samt på enskilda delar av språket struktur 
(Melander:2007:11). Björn Melander beskriver ur ett metaperspektiv sociolingvistiken som 
”studiet av det ömsesidiga förhållandet mellan språk och samhälle”. Närmare bestämt 
inbegriper begreppet hur samhälleliga strukturer i kombination med socialpsykologiska 
processer styr vårt språkbruk och fungerar som en verksam kraft i samhället som påverkar och 
skapar sociala grupperingar och attityder (Melander:2007:13).  
 
En sociolingvistisk ansats lämpar sig väl för studien då den dels intresserar sig för språkbruket 
som ett resultat av skribentens skrivprocess från utkast till färdig platsannons, därefter 
intresserar sig studien även för textens möte med läsaren och det sociala sammanhang som 
texten läses i. Vidare är studien även intresserad av effekterna texten ger upphov till. Hur tas 
texten emot av läsaren? Hur tolkar läsaren skribentens intentioner? Den här typen av frågor 
tangerar inte enbart språkvetenskapen och därmed är sociolingvistiken ett tacksamt ramverk 
att bygga vidare på då det är en vetenskaplig gren som bär inslag av och länkar till många 
andra vetenskapliga inriktningar, exempelvis statsvetenskap, socialpsykologi, pedagogik och t o 
m ekonomi (Melander 2007:13). När ett språk, en konstruktion eller ett särskilt uttal kommer 
att uppfattas som typiskt för en viss grupp människor och andra språkbrukare sedan 
karaktäriserar dem som att de tillhör en viss social grupp får språkformerna även en social 
signifikans menar Melander. Med social signifikans menas hur en persons muntliga och 
skriftliga kommunikationssätt skapar en social innebörd och därmed skapar följer socialt i 
form av andra människors attityder och beteenden mot den personen (Melander 2007:22).  
 
Mot den ovanstående bakgrunden är det intressant att fundera över hur attityder gentemot 
skriftligt språkbruk påverkar den som läser en platsannons. Platsannonsens som skriftgenre 
står inför paradoxala utmaningar; å ena sidan attrahera rätt personer, å andra sidan inte vara 
för explicit med vilken målgrupp texten söker fånga så att potentiella kandidater känner sig 
exkluderade. När vi kommunicerar muntligt kan vi ta hjälp av kroppsspråket och olika former 
av kontextualiseringssignaler. I skriven text står den möjligheten inte till buds; läsarens positiva 
eller negativa attityder till riktiga eller fiktiva egenskaper hos talargruppen (i det här fallet den 
avsändande skribenten) överförs enligt Björn Melander (2007:23) till språket, d.v.s. 
platsannonsens text. Vidare menar han att språket och de enskilda språkdragen ”antar 
symboliska funktioner och blir antingen prestigeladdade eller brännmärkta beroende på 
talarens och talagruppens sociala anseende” (Melander 2007:23). Översatt till platsannonsens 
kontext och villkor skulle vi alltså kunna tänka oss att det innebär att val av ord, fraser eller 
benämningar som kanske ter sig helt normala sett från skribentens sociokulturella bakgrund, 
för läsare med annan bakgrund och samhällsställning kan framstå som märkliga, frånstötande 
eller obegripliga val.  
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3.2 Attityder  
I uppsatsen försöker jag ta reda på vad potentiella arbetssökande tycker om tilltalet i Nordnets 
platsannonser samt hur vissa utvalda ord och fraser upplevs och om det går att se en skillnad i 
hur män och kvinnor associerar yttryck med olika värden och faktorer. Det finns anledning att 
tro att målgruppens sociala attityder spelar en roll i den bedömningsprocessen. Ellen Bijvoet 
(2007:13) beskriver sociala attityder som attityder som vi har till olika objekt, beteenden eller 
processer, exempelvis skulle objekt i det här fallet kunna innebära vilken attityd respondenterna 
har gentemot bankbranschens anställda, beteendeparametern skulle kunna representeras av 
hur skriftbruket signalerar normerna som gäller på arbetsplatsen. En tänkbar social attityd mot 
processer skulle kunna handla om kapitalismen.  
 
De flesta attitydforskare är överens om att attityder består av tre delar: en kognitiv 
komponent, en affektiv komponent samt en konativ komponent. Gränserna för de olika 
komponenterna är flytande men generellt sett anses den affektiva vara mest aktiv vid 
skapandet av sociala attityder (Bijvoet 2007: 114-115). Attitydens affektiva komponent handlar 
om emotionella värderingar som kan kopplas till de kunskaper, uppfattningar och 
föreställningar som i sin tur kategoriseras till attitydens kognitiva komponent. Den affektiva 
komponenten handlar även om sådant som kan tänkas graderas på en skala med en positiv 
eller negativ pol och den konativa berör vår beredskap att agera i enlighet med våra 
föreställningar och värderingar. Inom attitydforskningen är en angelägen fråga att försöka 
besvara vilket prediktionsvärde attityder har för hur vi verkligen handlar och beter oss (Bijvoet 
2007:116).  Bijvoet poängterar att det är viktigt att kunna skilja på vad som är attityd och åsikt; 
åsikter är till sin karaktär främst kognitiva medan attityder är mer emotionella. Vad som kan 
uttryckas i ord är en åsikt, attityder verbaliseras inte lika lätt då de ligger mera latent inom oss 
(Bijvoet 2007:117).  
 
3.3 Språk och kön: manligt, kvinnligt och språkattityder 
Om vi har attityder som ligger latenta inom oss; hur påverkar det då vår upplevelse av en text? 
Finns det skillnader i hur män och kvinnor använder sig av och tolkar språket? I det här fallet 
hur män och kvinnor eventuellt tolkas skribentens intentioner på olika sätt och associerar dem 
med positiva eller negativa ting. Fram tills 1970-talet ansågs det allmänt accepterat att en rad 
mänskliga egenskaper var kopplade till vårt kön. Kvinnor sågs som undergivna och moderliga, 
män som aggressiva och duktiga på att fatta snabba och rationella beslut (Thurén 2003:12); 
idag har dock de flesta av oss en något mer nyanserad bild av verkligheten. Coates (2004:3) 
poängterar dock att könsskillnader av alla de slag fascinerar oss och att det därmed inte är 
speciellt förvånande att det finns en sådan nyfikenhet kring män och kvinnors språkliga 
skillnader. Inom sociolingvistiken finns det gott om teorier och förklaringar till vad skillnader i 
språkbruket kan tänkas bero på; härnäst presenteras valda delar som kan relateras till den här 
studien.  
 
Först och främst kan det vara på sin plats med en kort begreppsförklaring: inom språk och 
kön-forskningen ser man nämligen på kön som något vi gör tillsammans i interaktionen med 
andra, man brukar prata om att kön är något som konstrueras socialt (Thurén 2003, Ohlsson 
2007). Det råder dock viss begreppsinkonsekvens inom fältet så att en del pratar om språk och 
kön och andra pratar om genus trots att man diskuterar samma saker (Thurén 2003:11; 
Einarsson 2009: 179-180; Ohlsson 2007: 144-145). Personligen föredrar jag termen kön, även 
när det gäller betydelsen att konstruera detta socialt och framöver kommer därför den termen 
att användas i den här uppsatsen.  
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Tre teoretiska modeller är välkända inom forskningen kring språk och kön: bristmodellen, 
differensmodellen och dominansmodellen (Ohlsson 2007: 152-154). Den som kanske främst 
förknippas med bristhypotesen är Robin Lakoff. En central utgångspunkt för bristhypotesen 
är att kvinnors språkbruk se som ofullständigt i jämförelse med en manlig språknorm (Coates 
2004:5) samt att Lakoff (1973) även påstod att kvinnor använder sig av ord som ”mauve” och 
”beige” vilket inte män gör samt att kvinnor hade en egen vokabulär som bl.a. inkluderade 
meningslösa adjektiv såsom ”adorable”, ”charming”, ”divine”, ”lovely” o.s.v. Bristhypotesen 
har dock fått ta emot mycket kritik (Coates 2004:5) men bör ändå nämnas i sammanhanget då 
Lakoffs (1973) artikel ”Language and Women’s place” fortfarande ses som ett viktigt bidrag 
till forskningen. Ett annat perspektiv på mäns och kvinnors språkskillnader ger 
differensmodellen som utgår från att män och kvinnor är sociala individer som lärt sig att bete 
sig på ett visst sätt (Wardhaug 2010:327), språkligt beteende är ett inlärt beteende enligt den 
här modellen. Män lär sig språkligt att bli män och kvinnor lär sig språkligt att bli kvinnor.  
 
En känd förespråkare för differensmodellen är Deborah Tannen som menar att pojkar och 
flickor umgås så mycket i enkönade grupper att det påverkar deras samtalsstil, vilket senare får 
konsekvenser för hur män och kvinnor förstår varandra i vuxen ålder (Ohlsson 2007:153). 
Även differensmodellen har kritiserats, framförallt av Deborah Cameron(2005:482) som 
menar att forskningen om språk och kön fortfarande präglas av många missuppfattningar om 
vad det hela egentligen handlar om; många lekmän har uppfattningen att språk och kön är 
något som huvudsakligen fokuserar på skillnader mellan män och kvinnors språkbruk. Vidare 
menar Cameron (2011) att slarviga uppfattningar om hur män och kvinnor pratar blivit till 
vedertagna sanningar; Cameron förargas även över myten att kvinnor skulle vara mer 
emotionellt inriktade i sitt språk än män och att män förmedlar information medan kvinnor 
ansetts ta hand om andras känslor. Att Cameron kritiserar differensmodellen är kanske inte så 
konstigt med tanke på att hennes egen syn på saken stämmer bättre överens med 
dominansmodellen, där eventuella kommunikationsproblem inte ses som en förståelsefråga utan 
istället som ”en fråga om social status”(Ohlsson 2007:153).  
 
Enligt dominansmodellen kan den sociala organiseringen av makt framstå som att den är helt 
normal och därmed motiveras både genetiskt och evolutionärt. Språkligt beteende reflekterar 
manlig dominans; män använder den makt de besitter för att dominera inte bara varandra utan 
även kvinnor. Om kvinnor ska lyckas i ett sådant maktsystem behöver de också lära sig att 
dominera andra (Wardhaug 2010:327). Ett sätt att försöka göra det är t.ex. genom att använda 
sig av mera standardspråkliga varieteter för att skydda sig själva när de har att göra med 
personer som har mer makt än de själva har. Flertalet studier visar även att när man jämför 
män och kvinnor i samma samhällsklass har kvinnorna större benägenhet att orientera sig mot 
olika prestigeformer, språkformer som ligger nära standardspråkets uttal (Einarsson 2009:182).  
Våra attityder inte är medfödda utan något vi socialiseras in i (Ohlsson 2007:117), språkliga 
attityder skulle utifrån differensmodellens grundplåt – att män och kvinnor växer upp och 
socialiseras på olika sätt – kunna förklaras med att vi därför också är vana med olika 
språknormer, förväntningar och stereotyper och som en följd av det reagerar och tolkar 
språkliga stimuli på olika sätt. Ohlsson (2007:150) menar att vissa handlingar i vårt samhälle är 
manligt och kvinnligt konnoterade. Exempelvis skulle vi kunna tänka oss att handlingen att ta 
anställning på en bank fortfarande är manligt konnoterad i vårt samhälle eftersom sektorn 
historiskt sett dominerats av män (även om detta inte längre är så idag). Ifall att den är manligt 
konnoterad hos någon av respondenterna är det inte omöjligt att det även påverkar 
respondenternas upplevelse av det språk som används för att beskriva tjänsten; och att språket 
på en undermedveten nivå associeras av respondenten med en manlig norm som i sin påverkar 
attityderna till språket i platsannonsen.  
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3.4 Språkets relationsskapande strategier: interaktionell metadiskurs 
Xiaoli Fu (2012) undersöker platsannonsens kontaktstrategier genom att skissa upp en modell 
över vad hon benämner som interaktionell metadiskurs. Interaktionell metadiskurs må låta 
som ett krångligt begrepp; men i praktiken är det inte konstigare än att det handlar om de 
språkliga resurser som står till buds för skribenten när denne vill bygga upp och moderera 
relationen till sina läsare (Fu 2012). Modellen innebär grovt sett att de språkliga resurser som 
förekommer i platsannonserna kategoriseras antingen som så kallade engagement features eller 
som stance features. Översatt till svenska termer kan vi istället prata om engagement features 
som textens engagemangsfunktioner och stance features som textens positioneringsfunktioner till sina 
innehållsteman och propositioner (min översättning). Varje kategori består i sin tur av att antal 
språkliga resurser, exempelvis i form av adjektiv som fungerar som attitydmarkörer eller 
personliga pronomen som tolkas som läsarinkluderande pronomen. Fus modell illustreras 
nedan i figur ett.  
 

 
Figur 1. Xiaoli Fus modell över interaktionell metadiskurs.  

3.4.1	  Positioneringsfunktioner	  i	  platsannonser	  
Positioneringsfunktionernas uppdrag i texten är att förmedla skribentens värderingar och 
attityder. Positioneringsfunktionerna har i sin tur fyra olika subkategorier; hedges, boosters, attitude 
markers och self mentions (Fu:2012:401). Mina förslag till svenska översättningar av begreppen är 
försiktiga yttranden (hedges), förstärkare (boosters), attitydmarkörer (attitude markers) och 
självomnämnanden (self mentions). Hädanefter kommer att de svenska begreppen att hänvisas till 
och användas i uppsatsen. Positioneringsfunktioner figurerar främst i den interaktionella 
metadiskursens värderande dimension och handlar om på vilket sätt skribenten framställer sig 
själv och förmedlar sina bedömningar och förhållningssätt gentemot de propositioner som 
görs i texten (Fu:2012:401).  
 
Försiktiga yttranden består av de språkliga resurser som används för att dämpa skribentens 
engagemang till en proposition (Fu 2012:402, Hyland 2005). Enligt Fu (2012:408) förekommer 
försiktiga yttranden ganska sällan i platsannonser men deras förekomst bidrar till att göra 
texten mera läsvänlig. I hennes egen studie kategoriserades modala verb, huvudverb, adverb 
och adjektiv som försiktiga yttranden, studien utgick dock ifrån platsannonser på engelska och 
att kategoriseringen av försiktiga yttranden i en svensk studie behöver således anpassas efter 
svenska språkförhållanden. Fu lyfter fram kanske (”may”) och ungefär (”approximately”) som 
exempel på försiktiga yttranden som förekommer i platsannonser. Förstärkare är inte vanligt 
förekommande i platsannonser, Hus forskning visar dock att adverbiella förstärkare som t.ex. 
alltid (”always”) är de mest vanligt förekommande förstärkarna (Fu:2012:409). Vidare 
konstaterar Fu att förekomsten av adverbiella förstärkare tycks korrelera med förekomsten av 
personliga pronomen i platsannonser; nedan ett exempel: 
 

Your style of leadership will be crucial to your success – you’ll certainly be no stranger to inspiring, developing and 
empowering people to take ownership within a large, diverse organization (Guardian 29) (Fu 2012:409). 
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Attitydförstärkare förekommer i olika språkliga uttryck, mest vanliga är de i form av adjektiv 
eller adverbial (Fu:2012:407). Alla adjektiv eller adverbial ska dock inte tolkas automatiskt som 
attitydmarkörer utan de räknas endast som attitydmarkörer ifall att de användas och bidrar till 
textens tema. Fu exemplifierar med adjektiv som utmärkt (”excellent”), ledande (”leading”) och 
spännande (”exiting”) som användas för att beskriva företaget eller positionens möjligheter i 
platsannonsen och menar att de kan ses som instanser av attitydmarkörer för att skribenten 
använder dem för att betona textens tema (Fu:2012:407). Vidare menar Fu att 
attitydmarkörerna kan kategoriseras i tre semantiska kategorier som handlar om hur a) 
fantastiskt företaget eller organisationen är b)det nya eller utmanande som kommer med 
jobbet c) hur viktigt jobbet framställs vara i platsannonsen (Fu:2012:407). Självomnämnanden 
förekommer ofta i platsannonser. Fu diskuterar deras diskursiva funktioner utifrån 
Mühlhäuser & Harre (1990) som menar att självomnämnanden är effektiva diskursstrategier 
eftersom användningen av ”vi” bidrar till att framställa producenter och företagare som ett 
team (Fu:2012:405). Utöver pronomenet ”vi” kategoriseras även ”jag” till självomnämnandena 
(ibid).  
 

3.4.2	  Engagemangsfunktioner	  i	  platsannonser	  
Engagemangsfunktionernas språkliga uppdrag i platsannonserna vänder sig främst mot 
läsaren, deras primära uppdrag är att adressera läsaren direkt (Fu:2012:401). 
Engagemangsfunktioner kan precis som positioneringsfunktionerna delas in i underkategorier, 
engagemangsfunktionerna kategoriseras antingen som läsarinkluderande pronomen (”reader-
inclusive pronouns”), frågor (”questions”) eller direktiv (”directives”) (Fu:2012:401). 
Engagemangsfunktioner används för att skapa en informell och vänlig atmosfär mellan 
skribenten och textens läsare. Ibland används de även för att bidra till textens utveckling, 
exempelvis i form av frågor, och får därmed en viktig organiserande roll i textens struktur (Fu 
2012:409). De läsarinkluderande pronomenen inkluderar precis som namnet 
pronomenformerna ”vi”, ”du” samt dess korresponderande adjektivformer (Fu 2012:409). 
Frågor är grundläggande för att skapa interaktion mellan läsaren och skribenten (Fu 2012:410). 
Frågor i platsannonser används för att skapa en dialogisk atmosfär med läsaren, skribenten 
inleder ofta med ett par ja eller nej-frågor som riktar sig mot textläsarens du: 
 

Are you a motivated person  with a competitive spirit, a willingness to learn new skills, and a 
desire to help people? (Careerbuilder 15) (Fu 2012:410) 

 
Den förväntade responsen på frågorna är definitivt positiv (”ja”) och frågorna utför därmed 
en fatisk funktion i texten(2012:410). Direktiv förekommer främst i samband med 
platsannonsernas kontaktinformation där skribenten uppmanar läsaren att söka tjänsten. 
Direktiven kan delas in i två grupper beroende på deras retoriska intentioner: riktiga 
uppmaningar och förslag (Fu:2012:411), de riktiga uppmaningarna fungerar som ett sätt att 
informera läsaren om hur hen får tag i rätt information: 
 
 (18)See website for more details (Prospects 47) 
 
Förslagen fyller en mera modererande funktion där skribenten försöker skapa närhet mellan 
sig själv och läsaren genom att utge sig vara en god vän som kommer med ett välmenande 
förslag (Fu:2012:411). Nedan ett exempel från Hus studie: 
 
 (19) Consider a career as Financial Adviser (Telegraph 1) (Fu 2012:411).  
 
Baserat på sina resultat tolkar Fu (2012) det som att platsannonsers interaktionella 
metadiskursmarkörer är ett väldigt vanligt fenomen sett till lingvistiskt form. Användningen av 
interaktionell metadiskurs kan förklaras utifrån två olika perspektiv: textens kommunikativa 
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syfte och skribent-läsarrelationen (Fu 2012:413). Mest vanligt är det med interaktionell 
metadiskurs på makronivå till vilken självomnämnanden och läsarinkluderande pronomen 
räknas. På mikronivå finns interaktionella metadiskursfunktioner som försiktiga yttranden och 
förstärkare som inte förekommer i speciellt stor utsträckning (Fu 2012:413). Den ojämna 
fördelningen mikro/makro stämmer överens med det övergripande kommunikativa syftet. Å 
ena sidan förväntas platsannonser bistå med relevant information som ger läsaren möjlighet att 
bekanta sig med företaget eller organisationen (Fu 2012:413). Å andra sidan är platsannonser 
övertalande till naturen och syftar till att påverka inte bara tänkande utan även beteende 
(Crusius & Channel 2003). Fu konkluderar det så här: 
 

In other words, JPs are appellative as well as informative, and are characterized by not only the 
content orientation but by the reader orientation. Naturally, the overwhelming uses of of self-
mentions and reader-inclusive pronouns in JPs reflect the promoting traits of the texts. Self-
mentions are frequently used by the writer to promote the company or organization and 
reader-inclusive pronouns are often used to appeal to the reader’s emotions. The promoting 
strategy and the appealing strategy are combined together in in JPs to help establish and 
maintain the rapport between the writer and the reader (Fu:2012:413).  
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4 Metod och material 
I syfte att undersöka hur det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser upplevs av 
respondenterna används två metoder i studien: en textanalys och en enkätundersökning. 
Textanalysen ligger till grund för hur enkätundersökningen konstrueras, utöver det är 
textanalysens funktion i studien att undersöka platsannonsernas relationsskapande strategier.  
 
Först analyseras fem av Nordnets platsannonser utifrån Xiaoli Fus(2012) modell över 
interaktionell metadiskurs i platsannonser. På basis av textanalysen resultat kommer valda 
stycken ur en platsannons att väljas ut som underlag för den enkätundersökning som sedan 
görs. Enkätundersökningen är konstruerad i enlighet med Trost (2012) och Brymans (2011) 
rekommendationer för enkätundersökningar respektive kvantitativ metod, de semantiska 
differentialerna bygger på Osgood, Suci & Tannenbaum (1957). I det här kapitlet ges först en 
beskrivning av textanalysens upplägg, därefter presenteras enkätens konstruktion, dess 
distribution, urvalet av respondenter samt hur behandling och analys av data gått till.  
 
4.1 Textanalyserna 
De fem platsannonserna analyseras utifrån Xiaoli Fus modell över interaktionell metadiskurs. 
Xiaoli Fu (2012) tittade i sin undersökning kvantitativt på förekomsten av 
positioneringsfunktioner och engagemangsfunktioner i platsannonserna. Därefter granskades 
även i vilka delar av platsannonserna (jobbeskrivningen, kravställningen et cetera) som 
metadiskursen förekom. Analyserna följer i så stor utsträckning som möjligt Fus modell, dock 
har analysen avgränsats så att den inte inkludera förstärkare (”boosters”) eftersom Fu (2012) 
menar att de sällan förekommer i platsannonser (sidhänvisning). Eftersom Fus slutsats baserar 
sig på en korpus om 220 platsannonser (Fu 2012:403) och min analys består av ett 
blygsammare material på fem platsannonser, är det rimligt att anta att förekomsten av 
förstärkare i mitt material knappast skulle ha gett några betydande utslag på resultatet.  
 
Övriga överväganden vad gäller analyserna som gjorts under arbetets gång berör främst 
enstaka resurser på semantisk nivå. Till exempel har det inte alltid varit möjligt att direkt 
”översätta” en analysmodell anpassad för engelska skrift- och språkförhållanden till dess 
svenska motsvarighet, utan emellanåt har givetvis sunt förnuft och språkligt omdöme istället 
fått avgöra analysen.  
 
Textanalysen har en kvantitativ ansats vilket innebär att positioneringsfunktioner och 
engagemangsfunktionernas förekomster i materialet har summerats. Följande funktioner har 
beaktats i analyserna:  
 

• attitydmarkörer i form av adjektiv 
• läsarinkluderande pronomen: du, din, dig 
• självomnämnanden: vi, vår, vårt 
• frågor: avgränsats på basis av grafisk form 
• direktiv: uppmaningar i imperativform 
• försiktiga yttranden: adverb, modala verb 

 

4.1.1	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
Initialt gjordes en närläsning av samtliga texter där jag noterat och antecknat de språkliga 
aspekter av texterna som fångat uppmärksamheten; exempelvis vissa ord och uttryck 
(”noggrann lagspelare”), fraser och stycken (”Som ansvarig för kundrelationen drivs du av att 
ge kunder service i världsklass”). Närläsningen har främst fokuserats på texternas manifesta 
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innehåll; dock med reservation för att tolkningen av manifest innehåll troligtvis blir något 
annorlunda för en blivande språkvetare i jämförelse med gemene man. Därefter har analysen 
av platsannonsernas interaktionella metadiskurs tagit vid. Förekomsten av 
positioneringsfunktioner och engagemangsfunktioner räknades och kategoriserades och 
därefter räknades den procentuella fördelningen av interaktionell metadiskurs ut för respektive 
text. 
 
4.2 Enkäten 
Den platsannons som innehöll mest interaktionell metadiskurs och som bedömdes lämpa sig 
bäst för den målgrupp som undersöks, var platsannonsen ”Sparexpert till Nordnets 
kundservice”. Enkätens utgångspunkt bygger därmed på tre parametrar: dels hypotesen om att 
det kan finnas delar av platsannonserna som lockar män i högre utsträckning än kvinnor, dels 
på resultaten från ovanstående textanalyser samt på Gaucher, Friesen & Kays forskning om 
könsbundna ord i platsannonser.  
 
Vad gäller enkätens visuella och typografiska form har den konstruerats i enlighet med Jan 
Trosts (2012) och Alan Brymans (2011) rekommendationer för enkäter och kvantitativa 
metoder. 

4.2.1	  Försättsbladet	  
På enkätens försättsblad beskrivs kortfattat syftet med undersökningen samt att studien ligger 
till grund för en kandidatuppsats i svenska. Ett par av frågorna som förekommer senare i 
enkäten består av semantiska differentialer, något som enligt Osgood, Suci & Tannenbaum 
(1959: 82-83) kräver att en kort instruktion ges till den person som förväntas besvara frågorna. 
Därför inkluderar försättsbladet även en exempelfråga där deltagarna kan bekanta sig med hur 
semantiska differentialer fungera. Avslutningsvis finns en kort text längst ner på försättsbladet 
om integritet och forskningsetik där deltagarna informeras om att uppgifterna behandlas 
konfidentiellt och i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning10.  
 
Jan Trost (2012:110) poängterar att det är viktigt att missivbrevet (mitt försättsblad motsvarar 
vad Trost kallar för missivbrev, dock väljer jag att kalla det för försättsblad eftersom enkäten 
inte distribueras i brevform) bör se inbjudande ut och att det inte ska vara för långt. Detta har 
tagits i beaktande när försättsbladet skapades och jag har varit mån om att layouten ska vara 
luftig, lättläst och inte innehålla visuella eller typografiska element som kan tänkas irritera 
respondenterna i onödan.  
 

4.2.2	  Enkätens	  övergripande	  frågekonstruktioner	  
Enkäten består av totalt tio frågor; sida ett innehåller fyra frågor vars syfte är att undersöka 
hur platsannonsens språkliga tilltal upplevs av respondenterna samt om de lockas att söka 
tjänsten. Samtliga frågor på enkätens första sida är slutna frågor, d.v.s. de erbjuds ett antal fasta 
svarsalternativ (Bryman 2011:242) som respondenten förväntas kryssa i (Trost 2012:72). 
Frågorna berör dels utvalda fraser från ”Sparexpert till Nordnets kundservice” samt även två 
textutdrag på ett par rader som respondenterna först uppmanas läsa igenom innan de besvarar 
frågorna. Sida två av enkäten innehåller de resterande sex frågorna. Fråga fem, sex och sju 
består av semantiska differentialer där respondenterna exponeras för ett stimuliord eller en 
stimulifras och därefter ombeds skatta vad de associerar ordet eller frasen med på en 
                                                
10 I mitt tycke samlar jag förvisso inte in uppgifter av speciellt känslig karaktär i enkäten, av respekt gentemot respondenterna ville jag dock 
ändå lägga till en information om hur personuppgifterna behandlas. Förutom att det förebygger att frågan uppkommer från informanterna 
anser jag även att det ökar förtroendet för studien hos den som besvarar enkäten. Det är även ett praktiskt sätt att lösa problematiken att 
komma i kontakt med de som är intresserade av studiens resultat då jag ger ut min mejladress på försättsbladet. 
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femgradig skala. Fråga åtta och nio är slutna frågor som berör respondenternas demografiska 
information (ålder och kön) och fråga tio är avslutningsvis en öppen fråga där respondenterna 
erbjuds möjlighet att tycka till ytterligare om platsannonserna eller undersökningen. En öppen 
fråga innebär att respondenten får svara fritt (Bryman 2011:242). Enligt Trost (2012:92) bör 
man alltid visa respekt gentemot sina respondenter och låta dem uttrycka sig fritt i någon form 
när de fyller i enkäten. Trost motiverar det med att detta är befogat eftersom man upptar deras 
tid med vad som kan tyckas vara löjliga och banala frågor. Att frågan är placerad sist i enkäten 
torde förhoppningsvis innebära att de som väljer att svara gör det av intresse och inte av tvång 
för att fylla i vad som är obligatoriskt att fylla i.  

4.2.3	  Semantiska	  differentialer	  
Fråga fem, sex och sju består av semantiska differentialer, även kallat ”Osgood-skalor” efter 
deras upphovsman Charles E. Osgood. Eftersom den här frågekonstruktionen skiljer sig något 
från de övriga ges här en kort introduktion till deras syfte samt hur resultaten från dem kan 
tolkas. Semantiska differentialer mäter hur vi reagerar på olika stimuliord eller koncept i form 
av skattningar på en bipolär skala som innehåller varsitt motsatspar i respektive ände 
(Heise1970:235). Stimuliordet eller frasen kallas även för koncept och vad som kan fungera 
som ett koncept är i det närmsta oändligt, även om konceptet ofta är verbalt och i skriftlig 
snarare än i muntlig form(Osgood, Suci & Tannenbaum 1959:78) 

 
                                                         Figur 2.  Exempel på en semantisk differentialskala.  

Semantiska differentialer har använts i flertalet studier som intresserat sig för att mäta attityder 
och anses idag vara validerat som ett lämpligt mätinstrument för att undersöka attityder 
(Heise1970:236).  Efter att samtliga respondenter skattat sin inställning till det stimuli eller de 
koncept som undersökningen gäller räknas ett medelvärde fram som sedan används för att 
illustrera åt vilket håll på skalan respondenternas attityder ligger.  

4.2.4	  Urval:	  koncept	  och	  skalor	  i	  enkäten	  
Med hänsyn till tiden som finns till förfogade för kandidatuppsatsens samt ett förhållandevis 
litet urval respondenter används en femgradig skala i enkäten. Det innebär förvisso en viss risk 
för att enkäten inte förmår uppfånga alla intressanta nyanseringar i svaren; å andra sidan måste 
även beaktas att ett litet urval i kombination med sjugradiga skalor skulle riskera att skapa ett 
resultat där det var svårt att utläsa någon riktning alls. Koncepten som valdes ut för fråga fem, 
sex och sju är alla fraser baserade på den tidigare textanalysen samt min hypotes om att vissa 
ordval torde locka män mer än kvinnor. Adjektivparen som respondenterna har att välja 
mellan är baserade på Gaucher, Friesen & Kays (2012:17) sammanställning över ord som 
kodats som antingen maskulina eller feminina. I de semantiska differentialerna försöker jag 
således ta reda på om respondenterna undermedvetet skattar vissa ordval mer mot det manliga 
eller mer mot det kvinnliga, även om adjektivparen som erbjuds inte explicit avslöjar vad det 
rör sig om.11 
 
I fråga fem är det frasen ”Service i världsklass” som undersöks och respondenterna kan välja 
mellan om de associerar frasen mera med ”Djärv” eller ”Modest”. Denna fråga står kanske för 
undersökningens mest experimentella inslag; frasen som undersöks är måhända inte en som 
man automatiskt skulle associera med manligt eller kvinnligt överhuvudtaget. Det är även svårt 
att säga om frasen alls är något respondenterna lägger märke till och reagerar på i 

                                                
11 Med undantag för fråga 7.  
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platsannonsens kontext. Utifrån min hypotes och intuition samt det faktum att frasen också 
innehåller interaktionell metadiskurs (”i världsklass” har jag tolkat som en attitydmarkör) ville 
jag dock inkludera den i undersökningen. Även om det finns en risk att den som stimuli inte 
ger upphov till könsbetingade associationer är det möjligt att den kan tänkas ge ledtrådar till 
hur platsannonsens övriga relationsskapande strategier fungerar på respondenterna. Gaucher, 
Friesen & Kay (2012:17) sorterar ”modesty” under feminina ord och ”confident” respektive 
”courage” under manliga. Här bör inflikas att de svenska varianterna som valts ut inte är 
tänkta att fungera som direkta översättningar av orden, utan tanken bakom dem är att skapa 
manliga – kvinnliga motsatspar som bygger på tidigare forskning men anpassas efter det 
aktuella konceptet.  
 
Fråga sex är något mindre experimentell men bygger även den vidare på Gaucher, Friesen & 
Kays (2012) forskning. Här har frasen ”Kulturen är dynamisk” valts ut för undersökning och 
denna gång uppmanas respondenterna att skatta frasen på en femgradig skala där 
motsatspolerna är ”Självständighet” och ”Samarbete”. ”Dynamisk” tolkas enligt Xiaoli Fus 
(2012) modell för metadiskurs som en attitydmarkör och utöver det är ordet även intressant 
att undersöka då det enligt Gaucher, Friesen & Kays (2012:17) sammanställning över manliga 
ord kan fungera som synonym till flera av de ord som kategoriserats som ”manliga” ord. På 
deras manliga lista finns t.ex. ”kraftfull”, ”beslutsam” och ”aktiv” (2012:17) – samtliga ord 
som i svenskan skulle kunna fungera som synonymer till ordet ”dynamisk”.12 ”Självständighet” 
är enligt Gaucher, Friesen & Kay (2012) att betrakta som ett manligt ord medan ”Samarbete” 
bör kategoriseras som något kvinnligt. Därmed blir det extra intressant att se om 
respondenterna i verkligen kommer att kategorisera en fras innehållandes ett ”manligt” ord 
som manligt eller om de istället kommer att kategorisera det som någonting kvinnligt. 
Företagskulturen torde vara en viktig faktor att beakta innan man söker en tjänst och frågan 
kan förhoppningsvis bidra med insikter och ge indikationer på hur man tolkar en dynamisk 
företagskultur.  
 
Avslutningsvis bygger fråga sju på en kombination av interaktionell metadiskurs samt återigen 
min hypotes. Frasen ”Drivna människor” undersöks och den här gången ombeds 
respondenterna skatta mellan motpolerna ”Maskulin” och ”Feminin”. Således är könsaspekten 
väldigt uppenbar i frågan. Ordet driven eller drivna är ett ord som jag tror att många kanske på 
ett undermedvetet plan associerar till män. Därmed tror jag att det kan vara intressant att 
undersöka om målgruppen också upplever det så.  
 

4.2.5	  Respondenter	  –	  urval	  och	  insamling	  av	  svar	  
Vid urvalet av informanter har jag tillämpat vad Bryman beskriver som ett bekvämlighetsurval. 
Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna består av personer som finns tillgängliga 
för forskaren (Bryman 2012:194). Uppsatsens syfte är att undersöka attityder hos en målgrupp 
som i framtiden kan tänkas vara potentiella arbetssökande hos Nordnet. En målgrupp som 
därmed är intressant att undersöka är studenter som studerar på ekonomi- och 
samhällsvetenskapliga program på universitet eller högskola. I den här studien innebär 
bekvämlighetsurvalet att enkäten främst delats ut till studenter vid Stockholms Universitet och 
Södertörns högskola, (merparten respondenter studerar dock vid Stockholms Universitet). 
Enkäten delades ut och samlades in under perioden v. 47-49/2013. Enkäten distribuerades 
primärt i pappersform, i syfte att effektivisera insamlingsarbetet gjordes även en ifyllningsbar 
PDF som skickades ut till lämpliga respondenter när jag fick tips om sådana. Jag försökte även 
skapa intresse för enkäten via sociala medier som Twitter och LinkedIn, dock med klent 

                                                
12

 En sökning på synonymer till ”dynamisk” på sajten synonymer.se den 17 december 2013 ger t.ex. följande förslag på svenska synonymer: 
   självverkande, kraftfull; rörlig, energisk, företagsam, aktiv, driftig, initiativrik  
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resultat. Ett alternativ till att dela ut enkäten skulle givetvis vara att göra en webbenkät istället. 
Detta var något som övervägdes men som jag avstod från att göra med hänsyn till att delar av 
enkäten består av semantiska differentialer, något som de flesta gratisprogram inte erbjuder 
stöd för. Ett annat övervägande bakom beslutet var önskemålet om att kontrollera 
urvalsgruppen så att den enbart inkluderar rätt målgrupp. En klar fördel med 
distributionssättet är att det inte förekommer externt bortfall i enkäten. Totalt delades eller 
mejlades enkäten ut till ett urval på 39 personer. Av dessa 39 har även samtliga besvarat 
enkäten. 22 av respondenterna är kvinnor och 17 är män.  
 

4.2.6	  Databehandling	  och	  kodning	  
Enkätsvaren har kontinuerligt införts i ett kodschema i Microsoft Excel vartefter 
respondenternas svar inkommit. På grund av tekniska begränsningar har jag inte haft tillgång 
till SPSS eller motsvarande program. För att bättre synliggöra svarsmönster i enkäten samt 
jämföra de kvinnliga respondenterna med de manliga har Google Drive fungerat som ett 
kompletterande arbetsverktyg. Frågorna från enkäten konstruerades som en webbenkät som 
endast jag hade tillgång till. Totalt konstruerades tre webbenkäter: en för samtliga 
respondenter svar, en för de manliga respondenternas svar samt en för de kvinnliga 
respondenternas svar. På så vis gick det mycket enkelt att skapa överblick över 
helhetsresultatet samt att få en tydlig bild av vilka frågor där männen och kvinnornas svar 
skilde sig från varandra som mest.  
 

4.2.7	  Analys	  
I analysen har resultaten från kodschemat samt Google Drive använts som parallella verktyg. 
Alla siffror från Google Drive har stämts av mot kodschemat för att säkerställa resultaten. Jag 
har först gjort en översikt över helhetsresultatet och för respektive fråga, därefter har jag 
spaltat upp resultaten för männen respektive kvinnorna och gjort en kvalitativ analys av 
resultaten. För varje fråga som analyserats har jag sedan sammanställt grafiska symboler i syfte 
att bättre illustrera och presentera utfallet av frågan, se nästa kapitel. Grafiken är gjord i Adobe 
InDesign.  
 

4.2.8	  Enkätens	  validitet	  och	  reliabilitet	  
Med validitet - eller giltighet som också används om samma innebörd - menas i 
enkätsammanhang att frågan eller mätverktyget ska ”mäta det den är avsedd att mäta”(Trost 
2012:63). Trost illustrerar validitet med att om frågan t.ex. berör hur många gånger per vecka de 
tillfrågade läser ledare i dagstidningar så bör svarsalternativen handla om veckan och dess 
dagar och inte erbjudas i form av alltid, ofta, sällan osv. Med reliabilitet eller tillförlitlighet 
menas att mätningen är stabil och inte påverkas av slumpinflytelser eller yttre omständigheter 
som kan tänkas påverka resultatet (Trost 2012:61); en mätning som görs i december 2013 
förväntas m a o ge samma resultat om den skulle upprepas med samma urval, mätmetod och 
frågeställningar t.ex. i december 2014.  Validitetsaspekten för den här enkäten har beaktats 
under konstruktionsprocessen så att respektive fråga endast berör den centrala aspekten jag 
vill undersöka; exempelvis i frågan ”Vem tror du är en sparexpert?” syftar frågan till att ta reda 
på om respondenterna tror det är en man eller en kvinna. Hade frågan istället formulerats i stil 
med ”Vem tror du är en sparexpert och varför?” hade det varit exempel på en fråga vars 
validitet kan kritiseras då den försöker mäta två frågor på samma gång. Bekvämlighetsurvalet 
som legat till grund för enkätens distribution är dock något som i viss mån troligtvis påverkar 
enkätens reliabilitet. Vid en upprepad mätning på ett nytt urval respondenter är det därmed 
möjligt att resultaten skulle kunna se något annorlunda ut.  
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4.3 Material  
Primärmaterialet består av fem platsannonser samt enkätundersökningen och respondenternas 
svar på den. Nedan beskrivs först platsannonserna och därefter även kort 
enkätundersökningen.  

4.3.1	  Platsannonserna	  
Mitt underlag för textanalysen består av fem slumpmässigt utvalda platsannonser från 
Nordnet. Platsannonserna samlades in under september och oktober 2013 från Nordnets 
karriärsajt. Målsättningen var främst att texterna skulle representera platsannonserna så 
som de ser ut just nu samt att det skulle vara svenskspråkiga platsannonser. Den första 
platsannonsen består av 418 ord och rubriken lyder ”Sparexpert till Nordnets 
kundservice”. Den andra texten heter ”Säljare till Nordnet pensionsförsäkring” och består 
av 339 ord, den tredje platsannonsen består av 413 ord och har titeln 
”CRM+verksamhetsnytta = du?”. Platsannons nummer fyra heter ”Data Warehouse 
DBA/ Utvecklare – IT Operations”, den är något längre än de övriga och består av 533 
ord. Den femte och sista platsannonsen gäller en tjänst som ”Head of Customer 
Operations” och består av 390 ord.   
 
Samtliga texter presenteras i sin helhet i bilagorna, av utrymmesskäl redovisas här endast 
den första platsannonsen som även är den som undersöks i enkäten.  
 
 

Sparexpert till Nordnets kundservice 
Stockholm 

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Nordnet till att bli Nordens ledande 
bank inom sparande. Du som söker gillar att arbeta med kundkontakt i alla former och 
är intresserad av att lära dig om moderna banktjänster.  

Svenska Kundbordet på Nordnet ansvarar för att ge kvalitativ service till våra kunder 
och är "Nordnets ansikte utåt". Som ansvarig för kundrelationen drivs du av att ge 
kunder en service i världsklass. 

Detta ingår i rollen 
Du ansvarar för kontakt med Nordnets kunder, huvudsakligen via telefon och mejl. 
Ärenden kan röra allt från enklare frågor kring våra produkter och merförsäljning av 
tjänster samt mer avancerade frågor kring börsintroduktioner och handelsapplikationer. 

Passar vi för dig? 
För att trivas hos oss bör du gilla service, försäljning och ett högt tempo. Du är en 
noggrann lagspelare som alltid sätter kunden i centrum. Att ta egna initiativ och skapa 
nätverk internt är en självklarhet för att göra ett bra jobb. 

Eftersom du självständigt kommer att arbeta med att hantera frågor gällande hela vårt 
produktutbud är det viktigt att du har lätt att till dig information och en god förmåga att 
identifiera merförsäljningsmöjligheter. 

Du har tidigare arbetat med kundkontakter i en serviceintensiv organisation. Din 
utbildning har med fördel ekonomisk inriktning. Förutom flytande svenska behärskar 
du engelska i både tal och skrift. Kunskap i övriga nordiska språk är ett plus samt 
teknisk kompetens. 

Det här erbjuder vi dig 
Våra värdeord enkel, aktiv och modern genomsyrar allt vi gör, internt såväl som 
externt. Därför ser vi självklart att du delar dessa värderingar. Kulturen är nytänkande 
och dynamisk, och du får möjlighet att jobba med drivna människor som alla vill 
samma sak – att nå målet att bli Nordens ledande bank inom sparande. 
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Vi erbjuder en miljö där du får möjlighet till utveckling och får en bra grund för en 
karriär inom bank och finans. Bland annat ges du möjlighet att ta SwedSec-licens.  
 
Vi sitter i ljusa moderna lokaler vid Alviks Strand med vattnet utanför fönstret, bra 
kommunala förbindelser och möjlighet till parkering. Stämningen är avslappnad och 
öppen och passar dig som vill jobba i ett modernt företag. 
 
Låter detta intressant för dig? 
Varmt välkommen med din ansökan senast 20 oktober. Du söker tjänsten via 
ansökningsknappen nedan. 
 
Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta Karin Lindmark (Head of Customer 
Service) på karin.lindmark@nordnet.se. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas 
innan sista ansökningsdagen. 
 
Vi vill göra dig uppmärksam om att Nordnet tar kreditupplysning samt begär 
belastningsregisterutdrag på slutkandidat. 

 

	  

4.3.2	  	  Enkäten	  och	  enkätsvaren	  
Förutom platsannonserna som ligger till grund för textanalysen består materialet främst av 
enkäten samt respondenternas svar på enkäten, därför blir materialkapitlet ganska 
komprimerat. Jag ämnar inte behandla deras svar i detta kapitel utan återkommer istället till 
dem i resultatkapitlet (5) samt resultatdiskussionen (6).  
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5 Resultat 
I det följande presenteras resultaten. Avsnittet är disponerat så att resultaten från 
textanalyserna redovisas först och därefter redovisas enkätsvaren. I viss mån behöver delar av 
resultatpresentationerna förklaras eller kommenteras kort, men i övrigt diskuteras resultaten 
utifrån tidigare forskning och teori först i kapitel 6.  
 
5.1 Textanalyserna 
Resultaten från textanalyserna visade att läsarinkluderande pronomen och olika former av 
attitydmarkörer är de vanligast förekommande språkliga resurserna i platsannonserna. Överlag 
är förekomsten av interaktionell metadiskurs jämt fördelad mellan texterna och utgör i snitt 
cirka 14 procent av platsannonsernas innehåll. Den enda platsannons som sticker ut något är 
platsannonsens ”Head of Customer Operations” som endast innehöll 9,74 procent 
interaktionell metadiskurs. De kvantitativa resultaten presenteras och illustreras nedan i figur 
3. 
Platsannons Metadiskurs, 

procentuell 
fördelning i texten 

Vanligast förekommande 
språkliga resurs 

Sparexpert till Nordnets kundservice 17, 46 % Läsarinkluderande pronomen (24 
st) 

Säljare till Nordnet pensionsförsäkring 15, 92 % Attitydmarkörer (22 st, 6, 48 % 
av texten) 

CRM + verksamhetsnytta = du? 13,55 % Attitydmarkörer (17 st, 4,06 % av 
texten) 

Data/IT Operations 13. 69 % Läsarinkluderande pronomen (25 
st, 4,69 % av texten) 

Head of Customer Operations 9, 74 % Attitydmarkörer (18 st, 4, 61 % 
av texten) 

Figur 3. Översikt: interaktionell metadiskurs i platsannonserna. Här redovisas förekomsten både som procentuell andel av 
respektive text, samt de olika texternas vanligast förekommande språkliga resurs.  
 

Den absolut mest vanligt förekommande språkliga resursen i platsannonserna är 
attitydmarkörer i form av adjektiv.  Läsarinkluderande pronomen såsom du, din eller dig är den 
näst vanligaste förekommande resursen, följt av självomnämnanden på en tredje plats.  
Resultaten sett till de övriga språkliga resurser som kategoriseras som interaktionell 
metadiskurs följer till stor del Fus (2012) resultat; platsannonserna innehåller få frågor och 
direktiv. Förstärkningar och garderingar förekommer också i sparsam utsträckning jämfört 
med attitydmarkörer och olika pronomen. Attitydmarkörerna förekommer främst i samband 
med att företaget och dess värderingar beskrivs samt i samband med tjänstens rollbeskrivning. 
Exempelvis i platsannonsen ”Sparexpert till Nordnets kundservice” förekommer rikligt med 
attitydmarkörer inledningsvis; man söker någon som vill vara med och utveckla Nordnet till 
att bli Nordens ledande bank, en person som vill lära sig om moderna banktjänster. I ”Säljare till 
Nordnet pensionsförsäkring” letar man efter en ny stjärna som ska jobba i ett ”professionellt, glatt 
och produktivt team”. Nedan presenteras ytterligare exempel på ord och fraser som 
kategoriserats som attitydmarkörer: 
 

Sparexpert till Nordnets kundservice 
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Nordnet till att bli Nordens ledande bank inom sparande.  
 
Säljare till Nordnet pensionsförsäkring 
och troligen är/har Du ett genuint intresse för värdepappersmarknaden, förmåga att driva eget arbete och egna 
processer är en förutsättning för att lyckas 
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CRM + verksamhetsnyttta = du? 
Rollen passar för dig som är flexibel i ditt arbetssätt, är lösningsorienterad och besitter analytisk förmåga.  
 
Data/IT Operations 
Vi satsar nu offensivt inom området Business Intelligence och behöver förstärkning av specialister med Data 
Warehouse fokus.  
 
Head of Customer Operations 
Vi söker nu en driven person och erfaren ledare för en nyinrättad tjänst som chef för Customer Operation.  

 
I samtliga platsannonser medverkar också Nordnets värdeord enkel, aktiv och modern vilket 
bidrar till förekomsten av attitydmarkörer. De läsarinkluderande pronomenen förekommer i 
meningar som handlar om hur den sökande ska vara; vilka kvalifikationer personen bör ha 
samt vad vederbörande förväntas uträtta inom ramen för sin yrkesroll: 

 
Sparexpert till Nordnets kundservice 
Vi erbjuder en miljö där du får möjlighet till utveckling och får en bra grund för en karriär inom bank och finans.  
 
Säljare till Nordnet pensionsförsäkring 
Du kommer att spela en avgörande roll i Nordnets väg mot framgång! 
 
CRM+ verksamhetsnytta = du? 
Du får en viktig roll i ett team på fyra personer.  
 
Data/IT Operations 
För att trivas med vår företagskultur skall du njuta av hög fart, vara självgående och prestigelös. 
 
Head of Customer Operations 
Ditt ledarskap är moget och flexibelt och du är tydlig och rak i din kommunikation.  

 
Vad gäller användningen av självomnämnanden förekommer de kanske mest tydligt när 
Nordnets företagskultur och värderingar beskrivs (”våra värdeord”, ”vi sitter i ljusa moderna 
lokaler”).  
 

Kundservice 
Våra värdeord enkel, aktiv och modern genomsyrar allt vi gör, internt såväl som externt.  
 
Säljaren 
Det här erbjuder vi dig 
 
CRM 
Vi ser fram emot att läsa din ansökan som består av CV och personligt brev senast den 10:e november. 
 
Data 
I dagsläget lägger vi de första spadtagen till vårt nya DW system vilket innebär att du kommer ta en aktiv roll i 
grundläggande uppbyggnad, tekniska såväl som strategiska vägval 
 
Head 
För att trivas hos oss måste du ha en positiv attityd och se lösningar snarare än problem.  

 
Frågor och direktiv förekommer som ovan konstaterades, sparsamt i texten. Direktiven finns i 
slutet av texterna(”Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår säljchef…”, 
”Ansökningar tas emot via sökknappen nedan”). Frågorna fungerar främst som retoriska i 
kontexten och fyller därmed inte en praktisk funktion. Exempelvis förekommer frågor som 
rubriker: ”Passar vi för dig?”. Försiktiga yttranden och förstärkare förekommer fortlöpande i 
samtliga texter och främst, precis som namnen låter antyda, fyller de en modererande funktion 
(”får”, ”vill”, ”självklart”, ”gärna”, ”proaktivt”) i meningar där skribenten antingen vill 
understryka ett yttrande eller tona ner och distansera sig från dess innebörd.  
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5.2 Enkäten 
Härnäst följer de kvantitativa resultaten från enkäten. Först presenterar jag frågan som den var 
ställd i enkäten samt ger en kort beskrivning av de svarsalternativ som erbjöds respondenterna. 
Därefter redovisas frågans svarsfrekvens följt samt grafik i syfte att ge en bättre bild av 
svarsutfallet.  

5.2.1	  Hur	  värderar	  du	  textens	  ton/tilltal	  gentemot	  dig	  som	  läser?	  
I enkätens första fråga ombads informanterna först läsa ett kort utdrag ur platsannonsen 
”Sparexpert till Nordnets kundservice”, därefter fick de skatta sin upplevelse av textens 
ton/tilltal på en femgradig skala med motpolerna ”Tycker mycket bra om tonen/tilltalet” eller 
”Tycker inte alls om tonen/tilltalet”. Inget internt bortfall förekom vilket således ger en 
svarsfrekvens på 100 procent.  
 
Åsikt Antal personer Procent Män Kvinnor 

(1)Tycker mycket bra om tonen/tilltalet 
(2)Tycker ganska bra om tonen/tilltalet 
(3)Neutral 
(4)Tycker inte riktigt om tonen/tilltalet 
(5)Tycker inte alls om tonen/tilltalet 

 
 

6 
18 
11 
2 
2 
 

39 
 

15 % 
46 % 
28 % 
5 % 
5 % 

 
100 % 

 

2 (12 %) 
8 (47 %) 
5 (29 %) 
1 (6 %) 
1 (6 %) 

 
17 (100 %) 

 

4 (18 %) 
10 (45 %) 
6 (27 %) 
1 (5 %) 
1 (5 %) 

 
22 (100 %) 

Tabell 1. Respondenternas svar på fråga ett.  
 
 
(Siffran inom parentes 
avser svarsalternativets 
numrering i mitt 
kodschema). Merparten av 
respondenterna uppger att 
de antingen tycker ganska 
bra om tonen/tilltalet eller 
att de tycker mycket bra 
om tonen/tilltalet. Män 
och kvinnor är tämligen 
ense i uppfattningen om 
textens ton/tilltal, det 
förekommer inga drastiska 
skillnader mellan könen. 
Drygt en tredjedel (28 
procent) förhåller sig 
neutrala eller likgiltiga till 
tilltalet, ett fåtal ger uttryck 
för förmodat negativa 
attityder gentemot textens 
ton/tilltal. 
 
      Figur 4. Illustrering av respondenternas svar på fråga ett.  
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5.2.2	  När	  jag	  läser	  platsannonsen	  blir	  jag	  lockad	  att	  söka	  tjänsten	  
Även fråga två var relaterad till textstycket som inledde enkäten. Respondenterna fick ta 
ställning till påståendet ”När jag läser platsannonsens blir jag lockad att söka tjänsten” och 
kunde välja mellan svarsalternativen ”ja” eller ”nej”.  
 
Åsikt Antal personer Procent Män Kvinnor 
 
(1)Ja 
(2)Nej 
 
Totalt 

 
24 
15 
 
39 

 
62 % 
38 % 
 
100 % 

 
8 (47 %) 
9 (53 %) 
 
17 (100 %) 

 
16 (73 %) 
6 (27 %) 
 
22 (100 %) 
 

Tabell 2.  Respondenternas svar på fråga två. 

 
Figur 5. Illustrering av respondenternas svar på fråga två, fördelat efter kön.  

5.2.3	  Reagerade	  du	  på	  beskrivningen	  noggrann	  lagspelare?	  
Efter fråga två följde ett nytt utdrag ur platsannonsen där beskrivningen ”noggrann lagspelare” 
förekom. I fråga tre fick respondenterna svara på om de hade reagerat på beskrivningen eller 
inte. Det fanns tre svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej” eller ”Ingen uppfattning”. Det fanns även 
möjlighet för respondenterna att motivera varför man hade eller inte hade reagerat på 
beskrivningen.  
 
Åsikt Antal 

personer 
Procent Män Kvinnor 

 
(1)Ja 
(2)Nej 
(3)Ingen uppfattning 
 
Totalt 

 

 
17 
21 
1 
 

39 

 
44 % 
54 % 
3 % 

 
100 % 

 
8 (47 %) 
9 (53 %) 

 
 

17 (100 %) 

 
9 (41 %) 

12 (54,5 %) 
1 (4,5 %) 

 
22 (100 %) 

Tabell 3. Respondenternas svar på fråga tre. 
 
Fråga tre tycktes dela respondenterna i två tämligen jämna ”ja” (44 procent) och ”nej”(54 
procent) grupper. Inte heller på könsbasis fanns några stora skillnader i om man hade reagerat 
på beskrivningen eller ej. Bland kvinnorna uppgav 40 procent att de hade reagerat på 
beskrivningen, 54,55 procent gjorde det inte och 4,55 procent hade ingen uppfattning i frågan. 
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Bland männen var 47 procent uppmärksamma på beskrivningen medan 53 procent inte 
reagerade på den. Även om svaren således gav en ganska menlös bild av vad för slags svar 
frågan egentligen hade utmynnat i erbjöd respondenternas kommentarer en tydligare bild av 
uppfattningen. En förvånansvärt stor andel av respondenterna tog sig tid att kommentera 
frågan; 22 av totalt 39. Bland de som hade svarat ja och reagerat på beskrivningen var det 14 
personer som även kommenterade sin uppfattning om varför man hade reagerat. Bland de 
som svarade nej och inte reagerade på beskrivningen valde 7 personer att ytterligare 
kommentera sin inställning. (Bland kommentatorerna syntes ingen könsrelaterad trend, utan 
kommentarerna både från ja och nej-sidan fördelade sig jämt mellan kvinnor och män.) 
Däremot vad gällde varför man hade eller inte hade reagerat på beskrivningen så var 
respondenterna rörande ense. Nedan följer kommentarer som inkommit från respondenter 
som har reagerat på beskrivningen: 
 

För att ta eget initiativ måste jag tänka själv. Texten säger emot sig själv. 
Konstigt uttryck  
Ordet noggrann 
Vad menar dem med en noggrann lagspelare? 
Vad är en noggrann lagspelare? 
Dussinterm för HR-folk, intetsägande 
Hur är en noggrann lagspelare, inte relaterat till varandra 
Förstår inte exakt vad som menas 
Något udda formulering 
Att kalla att arbete i grupp för lagspelare känns lite väl ”klämkäckt”! 
Konstig definition, vad betyder de 
Märkligt ordval 
För att det är en kombination av ord jag sällan hört, stannade upp och tänkte lite på dess mening 

 
Bland de informanter som svarade nej på om de hade reagerat på beskrivningen tycktes det 
även finns en enighet kring varför; åtminstone bland de som tog sig tid att kommentera 
frågan: 

Det gick obemärkt förbi eftersom det är en sammanslagning av två ofta eftersökta egenskaper 
och jag själv jobbar i en miljö där just den här kombinationen är livsviktig  
Tyckte att detta var inte den viktigaste 
Låter som ett vanligt förekommande begrepp i en platsannons 
För att det känns som ett vanligt begrepp på en arbetsplats 
Självklarhet 
Antog att de menar en noggrann och samarbetsvillig medarbetare 
 

 
Figur 6. Illustrering av respondenternas svar på fråga tre. 
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5.2.4	  Vem	  tror	  du	  är	  en	  sparexpert?	  
I fråga fick respondenterna svara på vem de trodde var en sparexpert. Svarsalternativen var 
”Man” eller ”Kvinna”. Mot bakgrunden av uppsatsens hypotes var jag intresserad av att se ifall 
det gick att utläsa någon trend i hur respondenterna uppfattade en sparexpert. Tvärtemot vad 
jag hade förväntat mig – att respondenterna skulle vara eniga om att sparexperten var en man 
– uppgav nästan hälften av respondenterna (48,72 procent) att sparexperten var en kvinna.  
 
Åsikt (samtliga respondenter) Antal 

personer 
Procent Män Kvinnor 

 
(1)En man 
(2)En kvinna 
(3)Uppger både man och kvinna 
(4) Inte kryssat i något av alternativen, 
lagt till kommentar eller ”hen” istället 
 
 
Totalt 

 
7 
19 
8 
5 
 
 
 
39 
 

 
17,95 % 
48,72 % 
20,51 % 
12,82 % 
 
 
 
100 % 

 
6 (35 %) 
6 (35 %) 
3 (18 %) 
2 (12 %) 
 
 
 
17 (100 %) 
 

 
1 (5 %) 
13 (59 %) 
5 (23 %) 
3 (13 %) 
 
 
 
22 (100 %) 

Tabell 4. Respondenternas svar på fråga fyra.  
 
Nästan en femtedel (17,95 procent) uppgav att de trodde sparexperten var en man. 20,51 
procent kryssade i både man och kvinna på frågan och 12,82 procent av respondenterna 
kryssade inte i något av alternativen alls utan skrev istället en kommentar eller la till ett eget 
alternativ: ”hen”. Krasst sett är detta enligt Bryman (2011:179) att räkna som internt bortfall 
då ”vissa respondenter vägrar samarbete”, vilket man skulle kunna tolka det som att 
respondenterna som kryssade i både man och kvinna, eller inte alls kryssade i något alls gjort. 
Därmed är det med all rätta befogat att kritisera frågans konstruktion vad gäller hur 
svarsalternativen utformades, troligtvis hade det varit bättre att explicit lägga till en text om att 
respondenterna endast skulle välja ett av alternativen även om de tyckte att det kunde vara fler.  
 
Dock skulle ett dylikt tilltag kunna ses som ett försök att styra och manipulera 
respondenternas svar. I det här fallet har respondenterna som kryssade i både man och kvinna 
samt de som inte kryssade i något alls och även skrev en motiverande kommentar till 
anledningen varför, räknats med som fullvärdiga svar och således inte kategoriserats om 
internt bortfall. Beslutet motiveras av att det går att se en tydlig trend bland dessa svar där 
respondenterna är tämligen eniga om att huruvida man är en sparexpert eller inte, inte är en 
könsrelaterad fråga utan att det kan vara vilket som eller någon som är duktig på ekonomi. 
Utfallet illustreras nedan.

 
Figur 7. Illustrering av respondenternas svar på fråga fyra, samtliga.  
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Respondenterna har även varit flitiga att kommentera fråga fyra. En övergripande trend som 
syns i kommentarerna är att respondenterna tycks vara överens om att detta inte är en fråga 
som är könsrelaterad. Nedan ett urval av kommentarerna (från dem som kryssade i både man 
och kvinna eller inte kryssade i något alternativ alls): 
 

(K) Hen 
(K) Den som vet hur man håller i pengarna 
(M) Tror inte det beror på könstillhörighet 
(M) Är inte ett könsbundet ord för mig  
(K) Kan vara vilket som, någon som är bra på ekonomi 
(M) Ser inget kön kopplat till det 
(K) Här blir man tvungen att välja jag funderade ej över vilket kön denna expert var förrän 
frågan ställdes  

 
  Figur 8.  Illustration över de kvinnliga respondenternas svar på fråga fyra.  
 
Även ett par personer av de som associerade begreppet med antingen en man eller en kvinna 
kommenterade frågan. En kvinnlig respondent som uppgav att sparexperten var en kvinna 
skrev så här: 
 

Beror givetvis på typ av sparande men jag har intrycket att kvinnor är överlägsna på att se kundens 
situation medan män tänker OPM (other people’s money) 
 

Två manliga respondenter som uppgav att sparexperten var en man kommenterade också 
frågan: 

(1)Banker osv är traditionellt maskulin, dessvärre 
(2)Denna åsikt baseras på många års erfarenhet 

 

 
Figur 9. Illustration över de manliga respondenternas svar på fråga fyra. 
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5.2.5	  Vad	  associerar	  du	  med	  den	  här	  frasen:	  ”Service	  i	  världsklass”?	  	  
Fråga fem var enkätens första fråga som bestod av en semantisk differential. Resultatet från 
den semantiska differentialen beskriver ett medelvärde dels för gruppen som helhet (d.v.s. 
både männen och kvinnorna). Därefter har även ett medelvärde för kvinnorna och ett 
medelvärde för männen räknats fram för att jämföra om deras attityder till stimulifrasen skiljer 
sig åt. I fråga fem fick respondenterna skatta om ”Service i världsklass” var något som de 
associerade med ”Djärv” eller ”Modest” där djärv representerade det manliga och modest det 
kvinnliga. Värdet av samtliga respondenters svar var -0,384 Männens sammanlagda skattningar 
gav ett värde på -0,117 och kvinnornas -0,681. Utfallet illustreras ytterligare i figur 10 nedan.  
 

 
Figur 10. Översikt: respondenternas skattningar av fråga fem 
 
Resultaten från fråga fem genererade inga extrema värden, varken män eller kvinnor skattade 
frasen som väldigt djärv eller väldigt modest. Tillsammans tycks respondenterna enklare 
associera ”Service i världsklass” som någonting djärvt än som någonting modest, anspråkslöst. 
På basis av männens värde verkar de något mera neutralt inställda till frasen än vad kvinnorna 
är som skattar den som betydligt mera djärv än vad männen gjorde. Här bör dock urvalets 
storlek poängteras, de kvinnliga informanterna är 22 personer och männen endast 17 personer 
vilket måste tas i beaktande när resultaten granskas och diskuteras.  
 

5.2.6	  Vad	  associerar	  du	  med	  den	  här	  frasen:	  ”Kulturen	  är	  dynamisk”?	  	  
Fråga sex är uppbyggd enligt samma principer som fråga fem. Denna gång tillfrågades 
respondenterna om deras associationer till frasen ”Kulturen är dynamisk” och motsatsparen 
som erbjöds i frågan var ”Självständig” respektive ”Samarbete”. Troligtvis var den här frågan 
antingen bättre konstruerad eller framstod som mer logisk för respondenterna, åtminstone sett 
till de värden som frågan uppmätte. För samtliga respondenter uppgick värdet till (+)0,512, för 
männen till (+)0,588 och för kvinnorna till (+)0,478. Därmed kan värdena tolkas som att 
respondenterna varit ganska eniga i sina associationer av en dynamisk kultur som något de 
förknippar med samarbete. Frågan illustreras på följande sida (figur 11).  
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Figur 11. Översikt: respondenternas skattningar av fråga sex 

5.2.7	  Vad	  associerar	  du	  med	  den	  här	  frasen:	  ”Drivna	  människor”?	  
I fråga sju undersöktes hur respondenterna associerade frasen ”Drivna människor”, denna 
gång var associationerna väldigt uppenbara och det finns därmed en viss risk för att vissa 
respondenters svar kanske inte är helt sanningsenliga. Resultaten tyder på att gruppen som 
helhet förknippar frasen med något mer maskulint, -0,282, men mellan män och kvinnor tycks 
uppfattningen skilja sig åt i viss mån. De kvinnliga respondenternas sammanlagda skattning 
uppgick till -0,136 vilket tyder på att de är mer neutrala inför frasen än vad männen är, vars 
värde uppgick till -0,588.  
 

 
Figur 12.  Översikt: respondenternas skattningar av fråga sju.  
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5.2.8	  Kön	  
 
Fördelning Antal personer Procent 

 
(1) Män 
(2) Kvinnor 
 
Totalt 
 
 

 
17 
22 
 
39 
 

 
44 % 
56 % 
 
100 % 
 

Tabell 5. Könsfördelning. 
 

5.2.9	  Ålder	  
De flesta av respondenterna befinner sig i åldersintervallet 18-25 år eller 25-30 år. Ett fåtal är 
över 35 år.  
 
Ålder Antal 

personer 
Procent 

 
(1) 18-25 år 
(2) 25-30 år 
(3) 30-35 år 
(4) Över 35 år 
 
Totalt 
 

 

 
26 
23 
0 
4 
 
39 
 

 
67 % 
23 % 
0 
10 % 
 
100 % 
 

Tabell 6. Ålder. 
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6 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur målgruppen potentiella arbetssökande uppfattar det 
språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser utifrån hypotesen att platsannonserna troligtvis 
tilltalar män i högre utsträckning än kvinnor. Studien utgår från frågeställningar som berör vad 
målgruppen tycker om det språkliga tilltalet och hur platsannonsens relationsskapande 
strategier associeras med manligt eller kvinnligt. Som underlag för enkätundersökningen som 
gjordes fungerade en textanalys utifrån Xiaoli Fus modell över interaktionell metadiskurs i 
platsannonser. Studiens kvantitativa resultat presenterades i föregående kapitel. I det här 
kapitlet diskuteras resultaten utifrån de teorier och den tidigare forskning som presenterats i 
kapitel 2 och 3.  
 
6.1 Textanalyserna 
Resultaten från textanalyserna visade sig stämma väl överens med vad Xiaoli Fu(2011) 
kommer fram till i sin egen forskning. Därmed tycks hennes modell för interaktionell 
metadiskurs i platsannonser även vara förenlig med svenska språkförhållanden och förmå att 
fånga universella drag i genren platsannonser och inte bara vissa ordformer. Trots att det bara 
är fem platsannonser som undersökts i studien är det möjligt att notera vissa mönster i 
platsannonsernas användning av metadiskursen som kontaktstrategi. Något som framkom i 
analyserna var att det verkar finnas en korrelation mellan förekomsten av metadiskurs och typ 
av befattning så att lägre befattningar (sett till typ av nivå på tjänsten, erfarenhetskrav) 
korrelerar med en högre förekomst av interaktionell metadiskurs. I de platsannonser som 
rörde högre befattningar minskade istället förekomsten av interaktionell metadiskurs. 
Troligtvis står förekomsten i relation till hur attraktiv tjänsten som utannonseras är, inte bara 
sett till materiella förmåner utan även till den status som kommer med rollen. Prestigefyllda 
yrkesroller är därmed inte i behov av de engagemangs- och positioneringsfunktioner som 
mindre åtråvärda roller är.  
 
Det här mönstret stämmer även överens med vad Fu (2012:413) konstaterar om de 
platsannonser i hennes korpus som riktar sig till studenter; Fu menar att det verkar som att 
skribenten i de platsannonserna har mera makt över läsaren eftersom studenter vanligtvis 
saknar arbetserfarenhet och därför befinner sig i en professionellt ofördelaktig position. Den 
platsannonsen som visade sig innehålla allra minst metadiskurs var mycket riktigt också ”Head 
of Customer Operations” (9,74 procent), där man letar efter en driven person och erfaren 
ledare. Bland de platsannonser som analyserades är det min bedömning att den roll där det 
ställs mest krav på den sökande är i just den platsannonsen. Mest interaktionell metadiskurs 
innehöll platsannonsen som undersöktes i enkäten, ”Sparexpert till Nordnets kundservice”, 
där nästan en femtedel (17,46 procent) av textens innehåll utgörs av metadiskurs. En tolkning 
från Xiaoli Fu (2012:413) är att metadiskursen i den aktuella kontexten fyller en nödvändig 
funktion eftersom det handlar om tjänster på relativt låg befattningsnivå med löner och villkor 
därefter. Därför blir arbetsgivare tvungna att istället fokusera på att framställa tjänsten på ett 
lockande och engagerande sätt om de ska förmå att locka rätt kandidater till att söka tjänsten.  
 
Metadiskursen som kontaktstrategi aktualiseras även ytterligare i avsnitt 6.2 där enkätresultaten 
diskuteras. Avslutningsvis kan ett annat iakttagande från textanalyserna kort kommenteras; 
Nordnets platsannonser skrivs av olika personer och det är något som påverkar både 
förekomsten av metadiskurs och hur den realiseras semantiskt i de olika texterna.  
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6.2 Enkäten  
I avsnittet som följer diskuteras i tur och ordning utfallet av enkätens frågor. Kring fråga 8, 9 
och 10 som berörde ålder, kön samt möjligheten att ge feedback kring undersökningen förs 
ingen separat eller utförligare diskussion då resultaten från dessa frågor inte på något vis var 
överraskande eller oväntade. Variabeln kön behandlas och återkommer dock i diskussionerna 
som berör flera andra av enkätfrågorna.  

6.2.1	  Respondenternas	  uppfattning	  om	  platsannonsens	  ton/tilltal	  
Enkätens första fråga syftade till att undersöka respondenternas uppfattning av 
platsannonsens språkliga tilltal. Uppsatsens hypotes om att språket i Nordnets platsannonser 
troligtvis attraherar män i större utsträckning än kvinnor låg till grund för frågans utformning. 
Således är det intressant att granska hur gruppen som deltog i studien tillsammans skattade 
och uppfattade textens tilltal gentemot läsarna samt att titta på skillnader mellan män och 
kvinnors svar. Merparten av respondenterna, 61 procent, uppgav att tilltalet var antingen 
ganska bra (45 procent) eller mycket bra (15 procent). Endast 4 respondenter (10 procent) 
uppgav att de inte riktigt tyckte om tilltalet eller att de inte alls tyckte om tilltalet, bland dessa 
respondenter var könsfördelningen jämn och bestod av två kvinnor och två män. I Xiaoli Fus 
studie om platsannonsers kontaktskapande strategier konstateras att förekomsten av 
positioneringsfunktioner och engagemangsfunktioner förekommer i ungefär i lika stor 
utsträckning (Fu 2012:404), vilket Fu tolkar som att skribenter i platsannonser överlag 
bemödar sig lika mycket om att locka in läsaren i texten som att dölja sin egen position. 
Frekvensen av interaktionell metadiskurs på makronivå - läsarinkluderande pronomen och 
självomnämnanden - är något som enligt Fu (2012: 404-405) bidrar till att skapa interaktion i 
texten. Trots att respondenterna endast läst ett kort stycke ur Nordnets platsannons när de 
besvarar fråga ett tycks den metadiskurs som förekommer i texten ändå vara tillräckligt 
kraftfull för att lyckas skapa ett gott intryck på läsaren.  
 
Vad gäller hypotesen att män attraheras mer av det språkliga tilltalet än kvinnor är det inget 
som ger utslag på fråga ett, tvärtom. 59 procent av männen uppger att de antingen tycker 
ganska eller mycket bra om platsannonsens tilltal, bland kvinnorna är motsvarande siffra t o m 
något högre, 63 procent. En möjlig förklaring till den jämna fördelningen skulle kunna vara att 
det i rubriken efterfrågas en ”Sparexpert till Företagets kundservice” och att kundservice är en 
bransch som typiskt förknippas med kvinnor13 och därmed påverkar respondenternas 
underliggande attityder till texten. 

6.2.2	  Respondenternas	  upplevelse	  av	  platsannonsens	  attraktivitet	  
I fråga två ombads respondenter kryssa i om de blev lockade att söka tjänsten eller inte. 
Resultaten tyder på gott betyg för platsannonsens förmåga att engagera och locka läsarna; 62 
procent uppgav att de blev lockade att söka tjänsten och 38 procent svarade att de inte blev 
lockade att söka. En närmare granskning av resultaten tyder även på att kvinnor i större 
utsträckning än män lockas att söka tjänsten; vilket de facto överraskade mig. Sett mot 
bakgrunden av Gaucher, Friesen & Kays(2012) forskningsresultat och hypotesen att språket i 
Nordnets platsannonser skulle locka män mer än kvinnor hade jag förväntat mig det motsatta. 
Bland kvinnorna svarar dock nästan tre fjärdedelar, 73 procent, att de känner sig lockade att 
söka medan motsvarande siffra för männen endast är 47 procent. 27 procent av kvinnorna är 
inte intresserade av att söka tjänsten, bland männen är motståndet betydligt större – 53 
procent säger sig inte bli lockade att söka tjänsten.  
 

                                                
13 Enligt en undersökning från ”Du och Jobbet” i december 2012 är vissa yrken nästan helt dominerade av kvinnor och vissa av män. 
Speciellt inom serviceyrken, kontorsarbeten och administrativa tjänster är kvinnodominansen påtaglig. Källa: 
http://www.duochjobbet.se/nyhet/nio-av-tio-har-jobb-med-ojamn-konsfordelning/ (Tillgänglig och hämtad per 19 december 2013, 09.21) 
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I Gaucher, Friesen & Kays(2012) studie utsätts deltagarna förvisso för manipulerade 
platsannonser som innehåller cirka 7-8 procent mer könsbundna ord än vad än normal 
platsannons gör14 - vilket skulle kunna vara en förklaring till att de skattade de manligt kodade 
platsannonserna som oattraktiva. Platsannonsen som respondenterna tyckt till om i den här 
enkäten är förvisso inte manligt kodad och därmed går det givetvis inte att dra direkta 
paralleller till studien hur som helst, men vad som bör kommenteras är att om det skulle finnas 
belägg för hypotesen om ett manligt språkbruk i Nordnets platsannonser, vore det ett rimligt 
antagande att det skulle ha gett utslag i respondenternas svar på frågan. Det är förvisso svårt 
att uttala sig om det verkligen är språket i platsannonsen som bidrar till de kvinnliga 
respondenternas positiv attityder till att söka tjänsten eller om det snarare är underliggande 
attityder gentemot tjänsten som utannonseras som påverkar upplevelsen av platsannonsens 
attraktivitet.  
 

6.2.3	  Respondenternas	  reaktioner	  på	  interaktionell	  metadiskurs:	  noggrann	  lagspelare	  
Fråga tre visade sig något oväntat att bli en av de mer intressanta och utslagsgivande frågorna i 
enkäten. Frågan byggde som tidigare nämnts, dels på hypotesen, dels på resultaten från 
textanalysen, men beskrivningen ”noggrann lagspelare” var även ett begrepp jag reagerade på 
när jag läste texten. Dock är det givetvis vid konstruerandet av en enkät svårt att med säkerhet 
veta vad som respondenterna kommer att reagera på, forskarens subjektiva uppfattning om 
frasen är inte nödvändigtvis applicerbar på respondenterna. Fråga tre tycktes dela 
respondenterna i två tämligen jämna ”ja” (44 procent) och ”nej”(54 procent) grupper. Inte 
heller på könsbasis fanns några stora skillnader i om man hade reagerat på beskrivningen eller 
ej. Ingen av de som kommenterade frågan skrev något om huruvida de upplevde 
beskrivningen som manligt eller kvinnligt. Cameron (2005:498) konstaterar att en stor andel av 
de arbetstillfällen som skapas i växande och avancerande ekonomier15 har med service att göra; 
vilket ställer krav på interpersonell förmåga snarare än fysisk kraft och hantverkskunnande. 
Möjligtvis är detta något som speglas i respondenternas svar; traditionellt sett bemannas ofta 
serviceyrken av fler kvinnor än män. Kanske innebär det att de även är mer benägna att ha 
positiva attityder mot den typen av tjänster, eftersom de ser det som ett möjligt framtida 
arbete?  
 
Männen har även uttryck mer negativa attityder till frasen ”noggrann lagspelare” än vad 
kvinnorna gjorde. De flesta av kvinnorna som uppgav att de inte reagerade på beskrivningen 
hade även kryssat i att de trodde att sparexperten man letade efter var en kvinna. En kvinnlig 
respondent kommenterade frågan så här: ”antog att de menar en noggrann och samarbetsvillig 
medarbetare”. Männen som reagerade på frågan tyckte att det var lite väl ”klämkäckt” att kalla 
att arbeta i grupp för noggrann lagspelare, ordet noggrann var även något man reagerade på. 
När enkäten delades ut reagerade ett par av informanterna som inte hade svenska som 
förstaspråk på frasen när de kopplade ihop ”noggrann lagspelare” med textstycket som 
inledde enkäten. De kommenterade frasen och menade att det var motsägelsefullt att å ena 
sidan annonsera efter någon som är ”ansvarig för kundrelationen” samtidigt som den sökande 
förväntades vara en noggrann lagspelare; två krav de menade var paradoxala och oförenliga 
med varandra.  
 

                                                
14 I Gaucher, Friesen & Kays (2012) studie innehöll en ”normal”, d.v.s. okodad platsannons, i snitt max 1-2 % könsbundna 
ord.  
15 I den kontext Cameron diskuterar begreppet åsyftas dock inte ekonomier som Sverige, utan snarare syftar hon på 
utvecklingsländer som t.ex. Indien. Tanken här är inte att likställa Sveriges ekonomi med dylika länder, dock menar jag att 
Camerons resonemang om kravställningen och önskvärda personliga egenskaper är applicerbart i sammanhanget.  
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6.2.4	  En	  manlig	  eller	  kvinnlig	  sparexpert?	  
I fråga nummer fyra försökte jag undersöka respondenternas associationer till termen 
”sparexpert”. Mot bakgrunden av uppsatsens hypotes är det intressant att undersöka om det 
finns en tydlig uppfattning bland respondenterna vem en sparexpert är och om det i så fall är 
ett ord som förknippas mest med en man eller med en kvinna. Om ordet skulle förknippas 
mest med en man skulle det exempelvis kunna vara ett språkligt drag som signalerar till 
kvinnor att de inte hör hemma i yrket, precis som Gaucher, Friesen & Kay (2012) diskuterar i 
sin studie. Resultaten från fråga fyra tål onekligen att diskuteras. Tvärtemot vad jag hade 
förväntat mig – att respondenterna skulle vara eniga om att sparexperten var en man – uppgav 
nästan hälften av respondenterna (48,72 procent) att sparexperten var en kvinna. Nästan en 
femtedel (17,95 procent) uppgav att de trodde sparexperten var en man. 20,51 procent 
kryssade i både man och kvinna på frågan och 12,82 procent av respondenterna kryssade inte i 
något av alternativen alls utan skrev istället en kommentar eller la till ett eget alternativ: ”hen”.  
 
De största svarsskillnaderna uppkommer när kvinnornas och männens svar jämförs med 
varandra. Bland kvinnorna uppger merparten (59 procent) att sparexperten är en kvinna. 
Bland männen är motsvarande siffra endast 35 procent. 5 procent av kvinnorna (d.v.s. endast 
en person), har uppgett att sparexperten är en man medan 35 procent av männen svarar att det 
är en man och således tycks mer överens om att det kan vara både och än vad kvinnorna är. 
Som Bijvoet (2007:119) konstaterar kan språkattityder ses som ”värderande inslag” i våra 
reaktioner mot olika språkliga varieteter eller deras talare. Vidare menar Bijvoet att de här 
inslagen kan ta sig uttryck exempelvis i hur vi tycker bra eller illa om ett visst ord.  
 
Fråga fyra undersöker inte explicit huruvida respondenterna tycker bra eller illa om termen 
”sparexpert”, men respondenternas associationer till termen som antingen man eller kvinna 
låter ändå antyda att det finns könsbaserade attitydskillnader i upplevelsen av termen. Något 
som dock bör lyftas fram i sammanhanget är just sammanhanget som respondenterna mötte 
termen i. I enkäten har textstycket rubriken: ”Sparexpert till Företagets kundservice” och 
därmed är det fullt tänkbart att en anledning till att så många kvinnor tycker att sparexperten 
är en kvinna är att serviceyrket traditionellt förknippats både med kvinnor och kvinnliga 
egenskaper (Cameron 2000) och att en språkattityd som kan tänkas ligga latent hos många 
respondenter är att serviceyrket är något som fler kvinnor är män jobbar i.  
 
Min egen tolkning av resultaten är att de respondenter som kryssat i att sparexperten är en 
kvinna troligtvis gjort det främst för att det kopplat ihop begreppet med kundservice och att 
de då associerar kvinnor med kundservice, snarare än att de associerar sparexperten med en 
kvinna. En annan tolkning är att en del av resultaten troligtvis kan härledas till vad Bijvoet 
(2007:125) diskuterar utifrån vad Peter Garrett kallar för ”the social-desirability bias”; vilket 
innebär att deltagarna i en studie inte vill eller vågar redovisa sin inställning fullt ut i en känslig 
fråga. Givetvis kan det diskuteras hur pass ”känslig” den här frågan kan upplevas vara, men 
mot bakgrunden av den jämställdshetskonsensus och mediala debatt som präglat Sverige 
under de senaste åren16 tror jag det är en rimlig bedömning att det en del respondenter svarar 
politiskt korrekt istället för helt sanningsenligt.  
 
 

                                                
16 Exempelvis ”hen”-debatten, som till viss del lagt sig, men fortfarande förmår väcka känslor bland debattörerna: 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/han-hon-och-hen_7780250.svd. Att kvotera in kvinnor till börsbolagens styrelser har 
även varit en återkommande het potatis, senast i november 2013 var ämnet åter på tapeten: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17878353.ab 
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6.2.5	  Maskulin	  service	  i	  världsklass	  –	  respondenternas	  skattning	  av	  fråga	  fem	  
Svaren från samtliga respondenter lät antyda att frasen uppfattades som mer maskulin än 
feminin (-0,384). Männen var mer neutrala (-0,117) i sin attityd mot termen än vad kvinnorna 
var som skattade frasens värde till -0,681. Även om svarsskillnaderna är förhållandevis små är 
det värt att reflektera över resultatet både i termer av platsannonsens kontaktskapande 
strategier och vad gäller språkattityder. Platsannonsens interaktionella metadiskurs har som 
uppgift att locka in och engagera läsaren och slutmålet (Fu 2012) kan därmed ses som att 
förmå läsaren att söka en tjänst. Att påstå att det faktum att kvinnliga respondenter skattar ett 
ord som mera manligt än deras manliga motsvarigheter gör skulle vara orsaken till att Nordnet 
har få kvinnliga sökanden till sina tjänster, vore både korkat och att göra det väl enkelt för sig. 
Dock är det värt att lyfta fram och försöka betrakta attitydskillnaderna ur ett kausalt 
perspektiv; vad får attitydskillnaderna för effekt i praktiken? Det kan även vara viktigt att 
reflektera över valet av enskilda ord och fraser och tänka över vad de egentligen symboliserar 
för social signifikans för läsaren. Som Melander (2007:13) konstaterat skapar språklig 
kommunikation även sociala följder som berör vilka attityder vi får gentemot personen 
(avsändaren).  
 
Flertalet studier har påvisat att kvinnor tenderar att orientera sig mer mot en standardspråklig 
norm i talspråket (Einarsson 2009:182), det skulle möjligen kunna vara en anledning till hur 
kvinnorna skattat frasen i enkäten. Även om skillnaderna mellan männen och kvinnornas 
skattningar inte rör sig om extrema kontraster är det möjligt att ”service i världsklass” är något 
som innebär olika social signifikans för män och kvinnor och kanske associeras med mer 
status bland männen än bland kvinnorna. Avslutningsvis kan det vara på sin plats att också 
kommentera att alternativen ”Djärv” och ”Modest” inte nödvändigtvis tolkats av 
respondenterna på det sätt som jag tänkt när enkätfrågan konstruerades och det är viktigt att ta 
i beaktande när resultaten diskuteras.  
 

6.2.6	  Feminin	  och	  dynamisk	  kultur	  –	  respondenternas	  skattning	  av	  fråga	  sex	  
I fråga sex exponerades respondenterna för en ny stimulifras men upplägget är detsamma. 
Denna gång motsvarades det manliga av ordet ”Självständighet” och det kvinnliga av ordet 
”Samarbete”. Detta är tveklöst den fråga där respondenterna både var mest eniga i sina 
uppfattningar samt att deras attityder tycktes något starkare än i de övriga frågorna. 
Gemensamt har gruppen skattat frasen ”Kulturen är dynamisk” som +0,512, d.v.s. frasen 
uppfattas som mera kvinnlig än manlig. Här är respondenterna även tämligen överens i sina 
skattningar, även om männen har skattat frasen som mera kvinnlig (+0,588) än vad kvinnorna 
har gjort (+0,478). Troligtvis är resultaten tydligare i den här frågan dels eftersom 
motsatsparen ”Självständighet” kontra ”Samarbete” är enklare att relatera till än i fråga fem 
ovan, samt att en fras som ”Kulturen är dynamisk” även har större konnotativ räckvidd då 
den kan appliceras också utanför arbetslivssammanhang.  
 
Ytterligare en förklaring till resultatet kan bero på att många stereotypiska uppfattningar och 
attityder om manligt och kvinnligt fortfarande florerar i vårt samhälle; även om Deborah 
Cameron (2011) må förargas över myten att kvinnor skulle vara mer emotionellt inriktade i sitt 
språk än män bygger ju de facto även motsatsparen som undersöks på resultaten från tidigare 
forskning (Gaucher, Friesen & Kay 2012:17) om manligt och kvinnligt. Personligen tror jag 
även att just ”samarbete” är ett typexempel på hur många av oss (åtminstone uppväxta i 
Norden) socialiserats in i ett inlärt attitydbeteende där samarbete ses som något typiskt 
kvinnligt. Att männen skattat frasen som mer kvinnlig än kvinnorna själva var något oväntat, 
vad exakt det beror på är dock svårt att uttala sig om.  
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6.2.7	  Ambitiösa	  män,	  neutrala	  kvinnor	  –	  respondenternas	  skattning	  av	  fråga	  sju	  
I fråga nummer sju skattades frasen ”Drivna människor” och denna gång var motpolerna 
uppenbara för respondenterna; ”Maskulin” respektive ”Feminin” var de adjektivpar som fanns 
att välja mellan. Även ”Drivna människor” uppfattades som mera maskulint av 
respondenterna, precis som i fråga fem finns dock skillnader mellan männen och kvinnornas 
svar. Kvinnorna tenderar att i lägre utsträckning än männen (männens medelvärde var -0,588) 
skatta ordet mot det maskulina hållet (medelvärdet för kvinnorna är -0,136). Gruppen som 
helhet landar på ett medelvärde på -0,282. Här är det således återigen männen som tenderar att 
uppfatta vissa fraser som mer maskulina än vad kvinnorna gör. Något som dock måste beaktas 
är att könsfördelningen mellan grupperna inte är jämn, männen som deltog uppgår till 17 
stycken medan kvinnorna är 22.  Det finns således en möjlighet att männens svar skulle vara 
mer neutrala om urvalet hade varit jämt viktat.  
 
Precis som Ohlsson (2007:150) menar att vissa handlingar i samhället är manligt eller kvinnligt 
konnoterade är en tänkbar förklaring till resultatet att detta även gäller enstaka ord, och att hur 
orden konnoteras också skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Det är möjligt att 
respondenternas svar som Björn Melander (2007:23) beskriver det, speglar deras positiva eller 
negativa attityder mot riktiga eller påhittade egenskaper hos avsändaren. Fråga sju har dock 
ingen explicit avsändare därför är det rimligt att anta att de svarsskillnader som finns mellan 
könen istället skulle kunna bero på huruvida man vill och tycker att det egna könet förknippas 
med drivna människor.  
 

6.2.8	  Frågorna	  8,	  9	  och	  10	  
Frågorna 8, 9 och 10 genererade som tidigare konstaterats inga häpnadsväckande eller 
förvånande resultat. Majoriteten respondenter var mellan 18-25 år och könsfördelningen 
förhållandevis jämn (22 kvinnor och 17 män). Fråga 10 som var en öppen fråga bidrog inte till 
att ge vidare upplysningar av värde för studiens syfte och frågeställningar. Två kommentarer 
inkom dock, vilket med hänsyn till studiens forskningsetiska grunder bör nämnas. Ingen av 
dem berörde dock språket i platsannonsen, den ena konstaterade endast att hen inte hade mer 
att tillägga och den andra kommentaren berörde att det var lite otydligt att frågorna i enkäten 
inte alltid hänvisade till texten precis ovanför men att det inte upplevdes som ett problem när 
man väl kommit igång med enkäten.  
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7 Slutsatser  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur potentiellt framtida kvinnliga arbetssökande 
upplever det språkliga tilltalet i Nordnets platsannonser. Detta har undersökts genom en 
enkätundersökning där 22 kvinnor och 17 män deltog, enkäten utformades utifrån hypotesen 
att språket i platsannonserna lockar män i högre utsträckning än kvinnor. I föregående kapitel 
diskuterades resultaten från enkätundersökningen samt textanalyserna utifrån den forskning 
och de teorier som ligger till grund för studien.  
 
I det här kapitlet ämnar jag kort lyfta fram de mest intressanta slutsatserna från studien samt 
ge förslag på framtida forskning 
 
7.1 Manligt, kvinnligt och hypotesen 
Vad gäller resultaten från den undersökta målgruppen talar de för ett förkastande av 
hypotesen; de kvinnliga respondenterna skattade inte platsannonsens språk som mera manligt 
än vad de manliga respondenterna gjorde. Det framgick inte heller på något sätt att de 
kvinnliga respondenterna kände sig mindre lockade att söka tjänsten än de manliga 
respondenterna, tvärtom uppgav kvinnorna t o m i något högre utsträckning sig vara lockade 
att söka. Det visade sig även att den manliga kontrollgruppen tenderade att skatta vissa ord 
som mer maskulina än vad kvinnorna gjorde. Vad det kan bero på kan jag bara spekulera i, en 
tänkbar anledning är att de orden som förekom i enkäten till stor del består av ytterligheter 
och att den manliga ytterligheten kanske är något som de manliga respondenterna associerar 
med något positivt och därmed gärna vill skatta som ett språkligt attribut tillhörandes det egna 
könet.  
 
För att kort återknyta till det sociolingvistiska perspektivet är det intressant att reflektera över 
samhälleliga och sociokulturella skillnader som kan tänkas påverka resultatet i studien. I 
Gaucher, Friesen & Kays (2012) studie var förvisso deltagarna betydligt fler, men å andra 
sidan var platsannonsernas ord manipulerade. I den här studien testades en platsannonsen från 
verkliga förhållanden som speglar de språknormer som genomsyrar vårt samhälle just nu. 
Därmed är det glädjande att se att de unga kvinnor som deltog i studien inte verkar känna sig 
exkluderade från en bransch som traditionellt sett förknippats med män. Cameron (2005) 
menar att unga som växer upp i västvärlden idag allt mer liknar varandra och möjligen är det 
också en aspekt som påverkat undersökningen. De könsskillnader som tidigare konstruerats 
socialt kanske håller på att luckras upp och framstår som obegripliga och otidsenliga för den 
nya generationen på arbetsmarknaden.  
 
7.2 Interaktionell metadiskurs kraftfull kontaktstrategi 
I enkätundersökningen valdes delar av den interaktionella metadiskurs som fanns i en av 
platsannonserna ut. Frågorna formulerades sedan på basis av den interaktionella 
metadiskursen och studien förmådde på så vis inte bara undersöka respondenternas attityder 
och associationer till manligt eller kvinnligt språk; utan testade även hur väl platsannonsens 
kontaktstrategier fungerade. Resultaten indikerar onekligen att interaktionell metadiskurs i 
platsannonser är en kraftfull och effektiv kontaktstrategi – trots att endast valda delar av 
metadiskursen valdes ut för undersökningen förmådde den ändå att beröra och engagera 
respondenterna som deltog. Effekterna syntes redan på den första frågan där merparten av 
respondenterna var överens om att de kände sig väl tilltalade efter enbart ett par två, tre 
meningar som kort beskrev en tjänst i kundservice hos Nordnet. Både fråga tre och fråga fyra 
kommenterades flitigt av respondenterna som även grupperade sig ganska tydligt efter sin 
inställning till ordet och frasen som undersöktes; de som var positiva tycktes väldigt överens 
om varför och på samma sätt var de negativa också klara i sin uppfattning varför.  
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Givetvis kan de här resultaten bero på andra faktorer än enbart effekten från den 
interaktionella metadiskursen, men resultaten pekar mot att även en låg ”dos” av metadiskurs 
förmår antingen engagera eller irritera den tilltänkta målgruppen läsare. Som avsändare, som 
skribent, är det därför viktigt att reflektera över våra ordval och vilka sociala värden och 
associationer de kan komma att representera hos läsaren som möts av dem.  

	  

7.3	  Framtida	  forskningsförslag	  
Det är min bestämda uppfattning att svenska språkforskare framöver måste börja intressera 
sig mer för den kommunikativa verklighet vi lever i här och nu och integrera sin forskning i de 
sammanhang där den kan göra praktisk nytta. I framtiden hoppas jag få se mer samarbete 
mellan näringsliv och språkforskare vilket är något som skulle gynna bägge parter då 
näringslivet kan bidra med realistiska och utmanande frågeställningar och språkforskaren med 
nya och annorlunda perspektiv. Det vore intressant att se en större studie belysa dels fler 
platsannonser med liknande metodik där betydligt fler respondenter kunde delta och kanske 
även platsannonser från olika sektorer kunde jämföras med varandra. Syftet med en sådan 
studie skulle t.ex. kunna vara att se om det går att manipulera platsannonser till oattraktiva 
jobb och få fler sökanden, eller att utifrån ett jämställdhetsperspektiv se över språket i 
branscher som domineras av antingen män eller kvinnor. Vidare vore det motiverat att se om 
det går att utveckla Xiaoli Fus modell för interaktionell metadiskurs ytterligare och se om den 
är tillämpbar på andra genrer inom platsannonsens diskurs, såsom t.ex. CV och personligt 
brev.  
 

7.4	  Metodkritik	  
Viss metodkritik är befogad. Som nämnts tidigare i uppsatsen finns det anledning att kritisera 
hur svarsalternativen utformades för fråga fyra. Övrigt som kan kommenteras är resultatens 
reliabilitet i förhållande till övriga grupper på arbetsmarknaden. Den målgrupp som 
undersökts representerar inte enbart ett selekterat bekvämlighetsurval, utan majoriteten består 
även att studenter vilket möjligen ger mer positiva resultat i undersökningen än vad ett 
annorlunda urval skulle ha gett.  
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BILAGA PLATSANNONSER 
Säljare till Nordnet Pensionsförsäkring 
Stockholm 
 
Rollen ingår i vårt tjänstepensionssäljteam som nu behöver stärkas upp med en ny stjärna! 
 
Detta ingår i rollen 
Du kommer att arbeta med försäljning av tjänstepensionslösningar mot små och medelstora 
företag i ett professionellt, glatt och produktivt team där vi alla är ambassadörer för Nordnet. I 
säljarbetet ingår såväl uppsökande som relationsbyggande aktiviteter, i första hand mot små till 
medelstora företag. Du kommer att spela en avgörande roll i Nordnets väg mot framgång! 
  
och troligen är/har Du... 
mycket goda och väldokumenterade försäljningsresultat 
hög serviceförmågautåtriktad, initiativrik, målfokuserad trivs med att arbeta i team har en 
förmåga att på ett enkelt och modernt sätt kunna förklara livförsäkring och dess marknad 
goda kunskaper om hur den svenska försäkringsmarknaden fungerar 
ett genuint intresse för värdepappersmarknadenförmåga att driva eget arbete och egna 
processer är en förutsättning för att lyckas 
lika bekväm i enskilda kundmöten som vid större sammanslutningar 
bekväm i svenska och engelska, i såväl tal som skrift 
god administrativförmåga 
  
Bakgrund och erfarenhet 
Du har helst akademisk examen och livdiplom från IFU eller motsvarande samt fem års 
erfarenhet av försäljning av tjänstepensionslösningar mot företag. 
  
Det här erbjuder vi dig 
Våra värdeord enkel, aktiv och modern genomsyrar allt vi gör, internt såväl som externt. Som 
det moderna alternativet på marknaden ser vi självklart att du delar dessa 
värderingar. Kulturen är nytänkande och dynamisk, och du får möjlighet att jobba med drivna 
människor som alla vill samma sak – att nå målet att bli Nordens ledande bank inom sparande. 
 
Vi sitter i ljusa moderna lokaler vid Alviks Strand med vattnet utanför fönstret, bra 
kommunala förbindelser och möjlighet till parkering. Stämningen är avslappnad och öppen 
och passar dig som vill jobba i ett modernt företag med VD:n i kontorslandskapet! 
  
Låter detta intressant för dig? 
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår säljchef Patrik Brohmé på tel 08-
506 331 61, 
Ansökningar tas emot via sökknappen nedan. 
Välkommen med din ansökan! 
 
Vi vill göra dig uppmärksam om att Nordnet tar kreditupplysning samt gör 
bakgrundskontroller på alla som anställs. 
 
- See more at: 
http://ext.workbuster.se/job.php?aguid=31D5D1F7D15B4860B3DA63C2DD921B84&site=
nordnet&subsite=&lng=2#sthash.GKDB9K2P.dpuf 
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BILAGA PLATSANNONSER 
Kunddata + verksamhetsnytta inom CRM = Du? 
Stockholm 
 
Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder smarta tjänster som gör det enkelt att spara och 
låna. Du når oss genom webben, mobilen, läsplattan eller någon av våra handelsapplikationer. 
Hos oss kan du handla med aktier från hela världen, investera i de bästa fonderna, eller placera 
pengarna på ett sparkonto med bra ränta. Våra lånetjänster innefattar såväl vanliga privatlån 
som värdepappersbelåning. Vi utmanar, förändrar och förenklar, med spararnas bästa framför 
ögonen. Nordnet (NN B) är noterat på midcap-listan, Nasdaq OMX Stockholm. 
  
CRM Data Responsible 
Vi söker nu en CRM Data Responsible till vår nordiska CRM-funktion. Du får en viktig roll i 
ett team på fyra personer. Dessa arbetsuppgifter ingår i rollen:  
Huvuddelen av arbetet består av att dagligen ansvara för de selektioner som görs mot CRM-
databasen samt att sätta upp kommunikationsdialoger i vårt verktyg Portrait Dialogue.  
Kvalitetssäkra, förvalta och utveckla den befintliga datamodell som ligger till grund för 
kommunikation mot Nordnets kunder.  
Säkerställa att ny data gällande kunder integreras i befintlig datamodell.  
Bidra till att förbättra Nordnets plattform för kommunikation, såsom integration mot extern 
part för print och processutveckling av Portrait Dialogue, vårt kommunikationsverktyg.  
Stödja andra avdelningar på Nordnet, som PR och Finance, med statistik. 
Vara behjälplig i vidareutvecklingen av Nordnets nya CRM-system, Microsoft Dynamics. 
  
Vem är du? 
Du är duktig på SQL, har kunskaper inom databasstruktur och datamodellering i olika 
verktyg och har mycket goda kunskaper i Office-paketet, framförallt Excel. Du har 
förmodligen några års erfarenhet från ett liknande yrke och/eller har en lämplig utbildning. 
 
Rollen passar för dig som är flexibel i ditt arbetssätt, är lösningsorienterad och besitter 
analytisk förmåga. Du tar gärna egna initiativ och trivs i en dynamisk miljö.  Vidare är du 
prestigelös, gillar ett högt tempo och ser möjligheter snarare än problem. Du har utmärkta 
kunskaper i både svenska och engelska. Kunskaper i övriga nordiska språk är meriterande. 
  
Det här erbjuder vi dig 
På Nordnet genomsyrar våra värdeord enkel, aktiv och modern allt vi gör, internt såväl som 
externt. Som det moderna alternativet till en traditionell bankbransch ser vi självklart att du 
delar dessa värderingar. Kulturen är ung, nytänkande och dynamisk. Vi sitter i ljusa moderna 
lokaler vid Alviks Strand med vattnet utanför fönstret och bra kommunikationer. 
  
Så här ansöker du 
Vi ser fram emot att läsa din ansökan som består av CV och personligt brev senast den 10:e 
november. Vi genomför intervjuer löpande. 
Om du har ytterligare frågor om rollen, vänligen kontakta Carl Lönndahl, Head of Nordic 
CRM, carl.lonndahl@nordnet.se 
  
- See more at: 
http://ext.workbuster.se/job.php?aguid=6DB933ACCF4143A6A551450993084174&site=no
rdnet&subsite=&lng=2#sthash.CGN4x7RP.dpuf 
 
BILAGA PLATSANNONSER 
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Data Warehouse DBA / Utvecklare ITOperations 
 
IT Operations driftar och förvaltar Nordnets kundexponerande system och all gemensam 
nordisk infrastruktur. IT Operations består totalt av fyra team där DBA teamet ansvarar för 
databasdrift av Oracle och MySQL databaser. Vi satsar nu offensivt inom området Business 
Intelligence och behöver förstärkning av specialister med Data Warehouse fokus. 
 
Detta ingår i rollen 
Som BI DBA på Nordnet ingår du i DBA teamet på totalt fem personer där du och en till 
DBA fokuserar på BI och stora datavolymer. I dagsläget lägger vi de första spadtagen till vårt 
nya DW system vilket innebär att du kommer ta en aktiv roll i grundläggande uppbyggnad, 
tekniska såväl som strategiska vägval. I rollen ingår att koppla in källor, bygga ETL jobb, 
schemalägga ETL jobb och ansvara för att dataladdningar alltid fungerar. Du ska samla in krav 
från verksamheten och på ett proaktivt sätt ständigt förbättra systemet. 
 
Du arbetar aktivt med våra BI analytiker på daglig basis och säkerställer att all data 
verksamheten behöver finns tillgänglig på ett optimalt sätt. Eftersom du sitter i DBA gruppen 
tillsammans med kollegor som har OLTP och transaktionsintensitet som primärt fokus så har 
ni ett aktivt samarbete och kunskapsutbyte sinsemellan. 
 
För att lyckas i rollen så ska du ha mycket goda kunskaper om och kring: 
Oracle 
PL/SQL 
Oracles analytiska funktioner 
Prestandaoptimering 
Data Warehouse design/modellering 
Du bör ha flerårig erfarenhet som DBA i Linuxmiljö och vana att hantera stora datamängder. 
Vi tror även att du har universitetsexamen eller motsvarande utbildning inom relevant område. 
Goda kunskaper i Linux och olika scriptspråk är meriterande. Kännedom kring data guard och 
backup/recovery är ett plus. Förutom goda kunskaper i svenska är du bekväm i engelska i tal 
och skrift. 
 
Passar vi för dig? 
Om du vill arbeta på ett innovativt och offensivt företag vars affär är värdepappershandel och 
sparprodukter är Nordnet rätt företag för dig! För att trivas med vår företagskultur skall du 
njuta av hög fart, vara självgående och prestigelös. Du sporras av utmaningar och har en 
förmåga att arbeta fram innovativa lösningar, både individuellt och i team. Du håller dig 
uppdaterad på nya tekniker och ramverk och provar dem gärna, när det behövs nya 
angreppssätt. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med många unga ambitiösa medarbetare som 
strävar mot nya höjder. 
 
Det här erbjuder vi dig 
Våra värdeord enkel, aktiv och modern genomsyrar allt vi gör, internt såväl som externt. Som 
det moderna bankalternativet ser vi självklart att du delar dessa värderingar. Kulturen är 
nytänkande och dynamisk, och du får möjlighet att jobba med drivna människor som alla vill 
samma sak – att nå målet att bli Nordens ledande bank inom sparande. 
 
Vi sitter i ljusa moderna lokaler vid Alviks Strand med vattnet utanför fönstret, bra 
kommunala förbindelser och möjlighet till parkering. Stämningen är avslappnad och öppen 
och passar dig som vill jobba i ett modernt företag med goda utvecklingsmöjligheter! 
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BILAGA PLATSANNONSER 
Stockholm 
Nyinrättad tjänst som Head of Customer Operation 
Vi söker nu en driven person och erfaren ledare för en nyinrättad tjänst som chef för 
Customer Operation. Du rapporterar till Chief Operating Officer och är placerad i Stockholm. 
 
Uppdrag 
I uppdraget ingår bl a:  
Att etablera Customer Operation som enhet och se över ansvarsområden och organisation 
Bygga en nordisk funktion som utnyttjar sin samlade kompetens och arbetar aktivt med 
kunskaps och erfarenhetsutbyte över landsgränserna 
Utveckla medarbetarskap, ledarskap och bygga upp relevant och uthållig nordisk kompetens 
Utveckla gemensamma processer och arbeta löpande med processutveckling och 
effektiviseringar, med service och kunddimensionen i fokus 
 
Customer Operation inom Nordnet utförs idag inom flera enheter i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland och berör cirka 15 medarbetare. Enheterna ansvarar tillsammans för bl a 
nykundsprocessen, depåavslut, hantering av dödsbon och konkurser, kundregistervård och 
implementering av nya regelverk. Enheterna arbetar i gränslandet mellan kundservice och 
administration, och servicedimensionen är av största vikt när arbetssätt och processer arbetas 
fram och förändras. Många befintliga och kommande lagar och regelverk berör området, som 
t ex lagen penningtvätt och FATCA. 
 
Bakgrund och erfarenhet 
Dokumenterad ledarskapsförmåga och stort intresse för att utveckla människor och 
verksamhet 
Vana vid att utveckla kundadministrativa processer i syfte att förbättra service, minska risk och 
ökaskalbarhet 
Stort intresse för finansiella tjänster i den digitala världen 
Akademisk utbildning inom finansiell ekonomi eller motsvarande 
 
Rollen passar dig som drivs av att utveckla arbetssätt och processer, och kombinerar din 
erfarenhet med förmåga att tänka i nya banor. Du har stort intresse för finansiella tjänster och 
är intresserad av att arbeta i en kunddriven organisation med tydliga tillväxtmål. Ditt ledarskap 
är moget och flexibelt och du är tydlig och rak i din kommunikation. Du kommer att vara en 
nyckelperson inom Operations i arbetet med att stärka ledarskap och medarbetarskap, samt att 
utveckla en värderingsstyrd organisation tillsammans med övriga chefer inom Operations. 
 
För att trivas hos oss måste du ha en positiv attityd och se lösningar snarare än problem. Du 
är en driven person som behåller lugnet i stressade situationer, och du gillar att jobba mot 
tydliga och mätbara mål. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i 
finska, danska och norska är en merit. Du är baserad i Stockholm men förväntas att resa och 
besöka dina medarbetare i övriga nordiska länder. 
 
Ansökan 
För frågor kontakta Chief Operating Officer Carina Tovi. Välkommen in med din ansökan 
senast fredag 15 november 2013. 
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BILAGA FRÅGEUNDERLAG HR-INTERVJU 
 
 
Frågeunderlag för intervjun med HR 
 

• Har man använt sig av andra kanaler förutom Nordnets egna för att synliggöra sina platsannonser? 
• Hur ser fördelningen män/kvinnor ut i bolaget idag? 
• Hur ser siffrorna ut generellt vid rekryteringar? Hur såg det ut exempelvis den senaste rekryteringen? 
• Vilka är den primära målgruppen arbetssökande man vill nå ut till i framtiden? 
• Vilka lärosäten besöker man idag för att marknadsföra sig? 
• Vilka avdelningar eller områden bedömer man kommer ha mest behov av rekrytering i framtiden? 
• Jobbar man idag aktivt för att nå ut till flera kvinnor? I så fall hur? 
• Har det tidigare gjorts någon form av undersökning kring ämnet? 
• Vilka kompetenser är mest eftertraktade på Nordnet? I finansbranschen?  
• Finns det en risk för att de egenskaper man annonserar efter associerar enklare till män än till kvinnor 

och att det skulle kunna vara en anledning till få kvinnliga sökande? 
• Vem är det som skriver platsannonserna idag? 
• Finns det en policy för hur platsannonserna ska se ut? 
• Finns det en mall som man försöker följa när man skriver platsannonser? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


