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Abstract 

The	purpose	of	the	study	is	to	provide	a	contribution	to	the	research	on	gender	
coding.	The	main	focus	has	been	gender	coding	in	job	advertisements	that	at	the	
time	of	selection	been	current	in	the	IT	industry.	In	our	study,	the	intention	has	been	
to	examine	whether	there	is	a	gender	coding	in	job	advertisements	on	the	basis	of	
the	language	employers	use.	The	data	consists	of	60	jobs	advertisements	for	three	
professions	in	the	IT	industry,	these	advertisements	are	gathered	from	
Arbetsförmedlingen,	and	then	analyzed	by	a	discourse	analysis.	The	result	indicates	
that	the	job	ads	does	not	have	any	particular	gender	coding,	but	that	they	do	have	a	
neutral	configuration.	This	has	proved	to	be	negative	for	women	since	women	tend	
to	avoid	ads	that	are	neutral	or	masculine	coded	and	instead	seek	jobs	that	are	
gender	coding	as	feminine.	Men,	however,	apply	for	jobs	with	both	masculine,	
feminine	and	neutral	coding	and	therefore	are	not	affected	by	the	neutral	
configuration.	Job	ads	also	tend	to	include	three	different	categories:	personal	
characteristics,	tasks,	and	what	the	employer	can	offer	the	applicant.	The	study's	
purpose	is	not	to	come	up	with	a	solution	or	truth	about	reality	but	intends	to	
broaden	people's	perspective	of	the	discourse	by	this	contribution	on	gender	
wording.	Above	all,	we	hope	to	show	how	the	language	plays	a	role	in	what	kind	of	
reality	is	constructed	on	the	labor	market	and	society.	

Keywords:	Job	advertisements,	Gender	coding,	IT	industry,	Discourse	Analysis 



	

Sammanfattning	
Syftet	med	studien	är	att	ge	ett	bidrag	till	forskningsfältet	om	könskodning.	Fokus	
har	legat	på	könskodning	i	jobbannonser	som	vid	tillfället	varit	aktuella	för	
arbetssökanden	inom	IT-branschen.	I	vår	studie	är	språket	en	utgångspunkt	för	att	
undersöka	om	det	råder	en	könskodning	i	de	jobbannonser	arbetsgivare	använder.	
Empirin	består	av	60	jobbannonser	från	tre	yrkesgrupper	i	IT-branschen	som	
inhämtats	från	arbetsförmedlingen	och	sedan	bearbetats	genom	en	diskursanalys	
med	kvantitativa	inslag.	Resultatet	visar	på	att	jobbannonserna	inte	har	någon	
bestämd	könskodning	utan	att	de	snarare	har	ett	neutralt	språk.	Detta	har	visat	sig	
vara	negativt	för	kvinnor	då	kvinnor	tenderar	att	undvika	annonser	som	är	neutralt	
eller	maskulint	kodade	och	istället	söka	de	jobb	med	feminin	kodning.	Män	
emellertid	tenderar	att	inte	påverkas	av	kodningen	söker	jobb	oavsett	om	kodningen	
är	maskulin,	feminin	och	neutral.	I	bearbetningen	av	datan	har	en	tämligen	vanlig	
struktur	för	jobbannonsen	framkommit.	Dem	tenderar	att	skrivas	utifrån	tre	olika	
kategorier:	personliga	egenskaper,	arbetsuppgifter	samt	vad	arbetsgivaren	erbjuder	
den	sökande.	Studien	syftar	inte	till	att	utmynna	i	lösningar	eller	producera	några	
sanningar	utan	snarare	att	finna	alternativa	sätt	att	förhålla	sig	till	konstruktionen	av	
kön.	Framförallt	hoppas	vi	kunna	visa	på	hur	språket	har	en	roll	i	vad	för	verklighet	
som	konstrueras	på	arbetsmarknaden	och	i	samhället.	 
Nyckelbegrepp:	Jobbannons,	Könskodning,	IT-branschen,	Diskursanalys	



	

Förord	
Vi	vill	framförallt	tacka	vår	handledare	Joel	Jansson	som	genomgående	under	vårt	
arbete	förenklat	det	vi	allt	som	oftast	gjort	svårare	än	vad	det	behöver	vara	och	att	
han	alltid	givit	oss	självförtroende	att	ta	nästa	steg	i	processen	och	på	så	sätt	varit	ett	
bra	stöd	i	vår	resa	till	mållinjen.	Tack.	 
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1.	Inledning	
Som	person	är	du	utåtriktad,	engagerad	och	ställer	upp	när	kunder	eller	kollegor	
behöver	din	hjälp.	Eftersom	du	har	gott	omdöme	och	litar	på	din	egen	förmåga	kan	du	
arbeta	självständigt	och	ta	egna	initiativ.	Vidare	är	du	driven,	strukturerad	och	kan	
prioritera	vilken	arbetsuppgift	som	är	viktigast	för	stunden.	Det	betyder	också	att	du	
snabbt	kan	ställa	om	och	agera	flexibelt	när	så	behövs	och	agera	utefter	vad	situationen	
kräver	och	ger	dig	inte	förrän	du	löst	uppgiften 

Detta	är	ett	utdrag	ur	en	jobbannons.	Kan	du	identifiera	dig	med	den?	Stycket	ovan	
är	från	en	av	över	70	000	jobbannonser	som	vid	studiens	genomförande	fanns	
upplagda	på	svenska	arbetsförmedlingen.	Det	är	en	text	som	skapats	av	arbetsgivare	
för	att	attrahera	och	täcka	ett	behov	av	arbetskraft	på	företaget.	De	flesta	av	oss	har	
nog	läst	en	jobbannons	av	något	slag.	Kanske	i	en	tidning,	app	eller	på	en	
jobbsökarsida.	För	att	en	person	ska	vara	villig	att	söka	en	tjänst	behöver	personen	
kunna	identifiera	sig	med	företaget	och	jobbannonsen	är	den	presentation	som	
arbetsgivaren	ger	om	sig	själv	men	den	beskriver	också	vem	den	ideala	kandidaten	
är.	Och	vem	är	det	egentligen	som	efterfrågas	i	alla	dessa	jobbannonser?	 

Enligt	Statistiska	centralbyråns	(2012)	undersökning	är	endast	10	%	av	de	vanligaste	
professionerna	i	Sverige	jämnt	könsfördelade.	Det	är	inga	tvivel	om	att	
arbetsmarknaden	är	segregerad	idag.	Män	och	kvinnor	hittas	inom	olika	yrken	och	
sektorer.	På	arbetsmarknaden	jobbar	kvinnor	i	stor	utsträckning	med	levande-
professioner	som	vård,	skola	och	omsorg	medan	män	återfinns	i	ting-professioner	
som	industri,	bygg	och	teknik.	En	förklaring	till	den	segregerade	arbetsmarknaden	
kan	vara	könssocialisation	som	handlar	om	hur	människor	från	barnsben	fostras	till	
att	bli	sitt	sociala	kön.	Bland	vänner,	texter	och	i	arbetslivet	förstärks	och	bestraffas	
vi	för	hur	vi	ska	vara	som	män	respektive	kvinnor.	Det	präglar	i	sin	tur	vad	som	anses	
normalt	eller	onormalt	för	ett	kön	att	arbeta	med	sett	till	branscher,	yrken	och	
arbetsuppgifter	(Soidre,	2009).	Utifrån	det	här	perspektivet	blir	det	således	ännu	
mer	intressant	att	hitta	ett	svar	på	frågan	vem	är	den	ideala	kandidaten	som	
efterfrågas	i	våra	jobbannonser,	är	det	en	man	eller	kvinna?	 

Av	de	professioner	i	Sverige	där	det	råder	en	jämn	könsfördelning	mellan	kvinnor	
och	män	återfinns	inte	något	av	dem	inom	IT-branschen.	Det	är	en	bransch	starkt	
dominerad	av	män	och	man	får	kämpa	för	att	få	kvinnor	att	söka	sig	till	yrken	inom	IT	
(Internetstiftelsen	i	Sverige,	2015.,	Tech	World,	2014.,	DN,	2015.,	&	Metrojobb,	
2014).	Behovet	av	att	kunna	sprida	information	och	få	den	att	flöda	kommer	växa	
och	påverka	flera	branscher	och	det	kommer	i	sin	tur	påverka	arbetsmarknaden	
(Andersson-skog	&	Pettersson,	1996).	Detta	skrevs	i	mitten	på	1990-talet	och	idag	
2015	är	tekniken	med	oss	överallt	och	har	haft	en	stor	inverkan	på	flera	branscher.	
På	arbetsmarknaden	kan	vi	idag	också	se	att	av	de	populäraste	arbetsgivarna	är	
många	verksamma	inom	IT	(Academic	work,	2015).	Även	Universum	(2015)	visar	på	
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att	de	mest	attraktiva	företagen	för	människor	inom	ekonomi,	data-IT	och	för	
civilingenjörer	är	företag	inom	IT.	I	en	populär	och	växande	bransch	men	med	en	
stark	frånvaro	av	kvinnor,	vem	är	det	då	som	egentligen	efterfrågas?	Innehållet	i	en	
jobbannons	sätter	ramarna	för	vilka	kandidater	som	attraheras	till	och	kan	
identifiera	sig	med	en	tjänst.	Detta	har	motiverat	oss	till	att	genomföra	denna	studie	
där	vi	ämnat	titta	på	könskodning,	med	hopp	om	att	få	ett	klarare	perspektiv	på	vem	
det	är	som	faktiskt	efterfrågas	i	jobbannonsen. 

1.2	Syfte	
Utifrån	vårt	inledande	resonemang	är	syftet	med	studien	att	ge	ett	bidrag	till	
forskningen	inom	könskodning.		Det	kommer	göras	genom	att	vi	undersöker	
jobbannonser	från	IT-branschen	och	för	att	se	om	deras	innehåll	och	språk	tenderar	
att	vara	mer	maskulint,	feminint	eller	neutralt.	Detta	leder	till	att	studien	ämnar	
behandla	följande	frågeställningar:	 

• Existerar	det	en	könskodning	i	jobbannonser	inom	IT-branschen	och	i	så	fall	
vilken	form	antar	den?	

• Vilka	konsekvenser	kan	ses	utifrån	jobbannonsens	utformning	för	respektive	
kön?		

1.3	Avgränsning 

Studien	är	avgränsad	till	att	endast	studera	en	bransch	och	i	detta	fall	gäller	det	IT-
branschen	i	Sverige.	Eftersom	IT-branschen	i	sig	är	stor	och	kan	ha	flera	definitioner	
kommer	studien	också	avgränsa	sig	till	att	endast	behandla	jobbannonser	från	ett	
fåtal	av	de	yrkesgrupper	som	finns	inom	IT.	De	valda	yrkesgrupperna	är	drift	och	IT-
tekniker,	system-och	mjukvaruutvecklare	samt	supporttekniker.	Vidare	är	fenomenet	
genus	ett	brett	forskningsområde	och	ett	begrepp	som	kan	ha	flera	definitioner	och	i	
vår	studie	har	vi	valt	att	begränsa	oss	till	att	endast	tala	om	genus	som	en	social	
skillnad	mellan	de	biologiska	könen.	Vi	har	med	andra	ord	inte	ett	specifikt	synsätt	
inom	genus	eller	liknande	som	utgångpunkt.	 

1.4	Begreppsförklaringar	
Genus		
När	man	pratar	om	begreppet	kön	syftas	det	allt	som	oftast	till	att	det	finns	två	olika	
kön,	man	och	kvinna.	Detta	kan	förklaras	som	det	biologiska	könet	som	främst	
handlar	om	hur	våra	kroppar	ser	ut	fysiskt	men	det	är	bara	en	av	två	kategorier.	Den	
andra	kategorin	handlar	framförallt	om	människors	föreställningar	om	kön	och	då	
används	oftare	begreppet	genus.	Genus	kan	ses	som	kognitiva	kartor	hos	människor	
som	är	laddat	med	olika	värderingar	och	normer	för	vad	som	är	manligt	respektive	
kvinnligt	(Abrahamsson,	2009).	Vidare	menar	Abrahamsson	(2009)	att	det	som	är	
kvinnligt	respektive	manligt	är	något	bestående	som	sträcker	sig	längre	än	den	
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enskilde	individen	och	organiserar	den	sociala	praktiken	i	samhället.	Det	är	också	vår	
mening	att	genus	är	något	som	skapar	en	social	skillnad	mellan	könen	och	att	det	i	
sin	tur	får	konsekvenser	för	hur	man	förhåller	sig	i	samhället	till	respektive	kön.	 

Könskodning	
Begreppet	könskodning	är	förekommande	inom	forskning	då	man	vill	studera	
arbetsinnehåll,	makthierarkier	och	skillnader	inom	företag	och	organisationer.	
Könskodning	syftar	till	att	visa	på	hur	någonting	kan	laddas	med	symboler,	mening	
och	begränsningar	inom	en	viss	praktik	(Skolverket,	2005).	I	svenskt	arbetsliv	är	
många	yrken	och	arbetsuppgifter	könskodade.	Detta	leder	till	att	både	yrken	och	
arbetsuppgifter	segregeras	till	att	vara	huvudsakligen	kvinnliga	respektive	manliga	
(Tallberg	Broman,	2002).	 
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2.	Litteraturöversikt	
I	det	här	avsnittet	ges	en	inblick	i	bakgrunden	till	hur	man	kan	förstå	de	fenomen	som	
undersökts.	Inledande	kommer	maskulinitet	och	femininet	behandlas	följt	av	historia	
om	arbetsmarknaden	och	vidare	redogörs	för	jobbannonsen.	Avslutningsvis	förklarar	
vi	hur	vår	studie	skulle	kunna	utgöra	ett	bidrag	till	forskningen.	 

2.1	Maskulinitet	och	femininet	 
Enligt	Svenska	Akademins	Ordbok	(SAOB)	har	begreppen	maskulinitet	och	
femininitet	dokumenterats	och	använts	sedan	mitten	av	1800-talet	(Nordberg,	
2004).	Syftet	med	begreppen	var	att	de	skulle	representera	olika	önskvärda	
mänskliga	karaktärsdrag	och	exempelvis	stod	maskulinitets-	och	
femininitetsbegreppen	i	centrum	för	psykologisk	forskning	vid	mätning	och	analys	av	
kvinnors	och	mäns	personligheter	under	1900-talet.	 

Det	finns	skillnad	mellan	biologiskt	kön	och	kulturellt	konstruerat	kön	där	det	
biologiska	könet	hänvisar	till	de	fysiskt	synliga	skillnaderna	mellan	män	och	kvinnor	
och	där	det	kulturellt	konstruerade	könet	utgör	av	sociala	indelningar	av	
maskulinitet	och	femininitet.	Debatten	har	fortsättningsvis	vuxit	och	lyft	fram	att	de	
klassiskt	ansedda	feminina	och	maskulina	karaktärsdragen	inte	endast	är	kopplade	
till	det	biologiska	könet.	Detta	innebär	att	män	kan	besitta	traditionellt	tillskrivna	
feminina	karaktärsdrag	och	vise	versa.	Nordberg	(2004)	redogör	för	Maclnne	som	
menar	att	båda	begreppen	skildras	som	”fritt	flytande”	och	därför	kan	både	män	och	
kvinnor	gestalta	femininitet	och	maskulinitet.	Dock	uppfattas	maskulinitet	som	
något	som	framförallt	personifieras	av	män	(Nordberg,	2004).	 

Enligt	Connell	(2003)	finns	det	fler	likheter	mellan	könen	än	skillnader,	ändå	är	det	
just	skillnaderna	som	står	in	centrum	för	många	debatter.	Skillnader	i	IQ	mellan	män	
och	kvinnor	har	inte	visat	på	några	signifikanta	skillnader	mellan	könen.	Det	hittades	
även	inga	signifikanta	skillnader	mellan	kvinnor	och	män	när	man	bland	annat	
undersökte	variabler	som	självförtroende,	socialförmåga,	minne,	analysförmåga	och	
drivkrafter	(Elvin-Nowak	&	Thomsson,	2003).	Connell	(2003)	menar	på	att	det	är	
enkelt	att	observera	hur	genus	kan	ta	sig	uttryck	i	samhället	men	svårt	att	förstå	sig	
på	vad	som	faktiskt	sker.	Det	som	går	att	observera	är	att	människor	har	ett	behov	
till	att	sätta	in	människor	i	kategorier	efter	deras	kön	(Elvin-Nowak	&	Thomsson,	
2003).	Bristen	på	kvinnor	i	storföretagens	styrelser	kan	tolkas	som	att	kvinnor	inte	är	
lämpade	att	fatta	viktiga	beslut	och	att	ha	makt.	Precis	på	samma	sätt	kan	man	dra	
slutsatsen	att	mäns	frånvaro	i	skola	och	förskola	är	en	bekräftelse	på	att	män	inte	är	
empatiska	eller	omvårdande	(Elvin-Nowak	&	Thomsson,	2003).	Dessa	roller	
förmedlas	redan	vid	barnsben	och	det	är	i	mötet	mellan	människor	som	rollerna	
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skapas	och	upprätthålls.	Det	finns	en	förväntan	att	flickor	ska	anta	den	feminina	
rollen	samt	att	pojkar	ska	anta	den	maskulina	rollen.	 

2.1.1	Könsfördelning	i	arbetslivet 
Som	nämnt	tidigare	råder	det	en	skillnad	i	arbetsfördelningen	mellan	könen	och	det	
kan	förklaras	med	begreppet	segregation,	vilket	är	en	struktur	som	sorterar	kvinnor	
och	män.	Soidre	(2009)	nämner	två	typer	av	segregation,	horisontell	och	vertikal.		 

Horisontell	segregation	 
Med	horisontell	könssegregering	menas	att	män	och	kvinnor	är	fördelade	mellan	
olika	branscher	och	yrken.	En	uppdelning	som	Soidre	(2009)	gör	är	L-	och	T-
professioner	där	L	står	för	levande	och	T	för	ting.	Utifrån	statistik	konstaterar	Soidre	
att	kvinnor	tenderar	att	dominera	L-professioner	som	vård	och	utbildning	medan	
män	återfinns	T-professioner	som	industri-,	bygg-	och	teknikbranscher.	Detta	leder	
till	att	män	i	stor	utsträckning	arbetar	inom	privat	sektor	och	kvinnor	inom	offentlig	
sektor.	Ett	annat	begrepp	som	är	känt	för	att	beskriva	fenomenet	är	glasvägg	
(Soidre,	2009).	 

Vertikal	segregation 

Med	vertikal	könssegregering	syftar	man	till	att	det	ena	könet	i	större	utsträckning	
återfinns	inom	mer	kvalificerade,	högre	och	ledande	positioner.	Dessa	positioner	
innehas	generellt	av	män.	Soidre	(2009)	redogör	för	segregering	sett	till	
kvalifikationsnivå	(kompetens	och	utbildning)	och	konstaterar	att	ju	lägre	
kvalifikationsnivå,	desto	oftare	är	det	en	större	andel	kvinnor	på	dessa	positioner.	
Det	gäller	inte	inom	alla	yrkesområden	till	exempel	inte	för	militärt	arbete.		Ett	annat	
begrepp	som	är	känt	för	att	beskriva	fenomenet	är	glastak	(Soidre,	2009). 

En	förklaring	till	varför	det	råder	en	segregering	på	arbetsmarknaden	idag	rörande	
arbetsfördelningen	sett	till	branscher,	yrken	och	arbetsuppgifter	mellan	kvinnor	och	
män	är	den	om	könssocialisation	(Soidre,	2009).	Könssocialisationen	är	en	typ	av	
socialisationsansats	som	handlar	om	att	människor	redan	som	barn	fostras	in	i	ett	
kön.	Det	kön	vi	är	födda	till	(biologiskt)	blir	utgångspunkten	för	hur	vi	genom	livet	
kommer	få	våra	beteenden	förstärkta	och	bestraffade	utifrån	normer	om	kvinnligt	
och	manligt.	På	så	vis	lär	människor	sig	vad	som	anses	normalt	och	naturligt	för	det	
egna	könet	och	detta	påverkar	yrkesvalet	och	vilka	intressen	som	utvecklas	

2.2	Arbetsmarknaden		
2.2.1	Historia	 
Historiskt	sett	har	tekniken	alltid	utvecklats	och	därför	har	den	också	påverkat	hur	
arbetet	fördelas	och	organiseras.	Det	finns	flera	sätt	att	försöka	definiera	vad	teknik	
är,	och	ett	sätt	är	att	det	är	en	helhet	av	kunskap,	metoder	och	verktyg	som	
människor	använder	sig	av	för	att	uppnå	ett	syfte	(Hansen,	2009).	Hansen	(2009)	
använder	sig	av	begreppet	tekniskt-ekonomiskt	paradigm	som	är	myntat	av	Freeman	
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och	Perez.	Med	begreppet	vill	man	visa	på	hur	långsiktiga	förändringar	inom	teknik	
sker	i	samhället.	Ett	paradigm	kan	ses	som	en	epok	präglat	av	någonting	som	med	
tiden	ersätts	av	ett	nytt	paradigm,	ett	paradigmskifte.	Historiskt	sett	har	
arbetsmarknaden	haft	flera	paradigm	där	Hansen	(2009)	utifrån	Freeman	och	Perez	
beskriver	ett	av	de	första	som	mekaniseringen	under	slutet	av	1700-talet	då	
människan	lärde	sig	att	mekanisera	och	producera	till	exempel	tyger.	Det	senaste	
och	femte	paradigmet	menar	Hansen	(2009)	tog	vid	runt	1990-talet	och	är	den	
information-	och	kommunikationsteknologiserade	eran.	Inom	detta	paradigm	är	
bland	annat	datorer,	telekommunikationsutrustning,	informationsservice	och	
mjukvaror	starka	drivkrafter	som	påverkar	hur	arbetsmarknaden	ser	ut.	Till	vardags	
används	begreppet	IT	(Informationsteknik)	och	kan	definieras	som	en	kombination	
av	tekniska	framsteg	inom	mikroelektronik,	datorer,	optisk	elektronik	och	
kommunikationssystem	(Hansen,	2009).	IT	har	inte	bara	förändrat	flera	av	nutidens	
yrken	utan	har	även	blivit	en	bransch	i	sig	där	flera	olika	yrkestitlar	förekommer	
(Hansen,	2009).	IT	förekommer	idag	nästintill	på	hela	arbetsmarknaden	men	hur	det	
påverkar	ett	specifikt	yrke	beror	på	yrket,	branschen	och	arbetsuppgifterna.			

2.2.2	Vad	anser	män	och	kvinnor	som	viktigt	i	arbetslivet?		
Sveriges	ingenjörer	(2010)	har	gjort	en	undersökning	bland	sina	medlemmar	där	man	
har	undersökt	vad	ingenjörer	anser	är	viktigt	att	ha	i	arbetslivet.	Utifrån	flera	
variabler	såsom	hög	lön,	bli	respekterad	och	en	bra	yrkestitel	m.fl.	har	deltagaren	fått	
gradera	på	en	femgradig	skala	hur	viktigt	de	anser	att	olika	variabler	är	i	deras	
arbetsliv.	Resultatet	visar	på	att	det	knappt	finns	någon	skillnad	på	vad	män	och	
kvinnor	anser	som	viktigt.	Det	är	bara	på	två	av	fjorton	variabler	där	det	finns	en	lite	
mer	påtaglig	skillnad,	män	värderar	hög	lön	och	utvecklade	specialistkunskaper	mer	
än	vad	kvinnor	gör.			

2.3	Jobbannonsen		
Det	kommer	situationer	när	ett	företag	behöver	förstärkning	i	sin	personalstyrka	och	
då	startas	en	rekryteringsprocess.	Processen	består	av	flera	faser	där	konstaterandet	
av	behovet	skulle	kunna	ses	som	den	första	fasen	och	något	steg	längre	fram	
kommer	den	fas	där	en	jobbannons	ska	formuleras	och	distribueras.	Lindelöw	(2008)	
gör	en	genomgående	beskrivning	av	hur	en	rekryteringsprocess	kan	se	ut	och	där	
behandlas	också	jobbannonsen.	Vid	en	rekrytering	är	det	vanligt	att	en	tjänst	utlyses	
både	intern	inom	organisationen	men	också	externt	för	allmänheten	och	detta	sker	
allt	som	oftast	genom	en	annons.	Personen	som	läser	annonsen	bör	kunna	hitta	
information	om	organisationen,	vad	arbetet	kommer	att	innebära	och	innehålla	
samt	vilka	krav	som	ställs	på	den	som	söker	tjänsten.	Detta	kan	till	viss	del	ha	en	
positiv	inverkan	på	urvalet	eftersom	de	som	söker	till	tjänsten	kanske	känner	att	de	
lever	upp	till	specifika	krav	och/eller	har	ett	intresse	i	organisationen,	på	det	sättet	
får	företaget	rätt	sökanden.	När	en	jobbannons	ska	skrivas	behöver	man	fundera	på	
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vilken	mediekanal	som	ska	användas	för	att	attrahera	rätt	målgrupp	och	hur	
annonsen	ska	formuleras.	Att	annonsera	på	den	egna	hemsidan	menar	Lindelöw	
(2008)	är	relativt	vanligt	men	kan	ha	sina	för-	och	nackdelar	t	ex	att	på	den	egna	
hemsidan	kan	en	annons	se	ut	hur	som	helst	men	samtidigt	har	kanske	inte	företag	
tillräckligt	med	trafik	till	sin	hemsida	för	att	tillräckligt	många	från	målgruppen	ska	
söka	tjänsten.	Det	finns	därför	andra	alternativ	som	annonsering	hos	
arbetsförmedlingen,	i	tidningar	och	olika	jobbsajter	(Lindelöw,	2008).	Jansson	(1998)	
beskriver	likt	Lindelöw	(2008)	vad	en	annons	bör	innehålla	men	hon	går	även	ner	i	
detaljer	som	kan	vara	viktiga	och	då	läggs	betoning	på	hur	organisationen	valt	att	
formulera	sig	i	jobbannonsen	eftersom	den	kan	vara	avgörande	för	att	få	sökande	
eller	inte	till	en	viss	tjänst.			

2.4	Tidigare	forskning	
I	sökningsarbetet	för	att	hitta	tidigare	forskning	och	litteratur	om	jobbannonser	med	
fokus	på	könskodning	användes	Uppsala	universitetsbibliotek,	DiVA	och	Google	
Scholar.	De	sökord	som	valdes	ut	till	en	början	var	endast	jobbannons,	könskodning	
och	kön	i	hopp	om	att	kunna	hitta	svenskforskning	med	relevans	till	samma	
arbetsmarknad	som	vi	menat	att	undersöka.	Vidare	gjordes	också	sökning	på	
begreppen	work	advertisment,	job	advertisment,	gender	och	gender	wording	i	ett	
försök	att	hitta	forskning	som	sträckte	sig	utanför	Sverige	för	att	få	en	mer	
mångfasetterad	forskning	som	skulle	kunna	ge	fler	perspektiv	i	bearbetningen	av	
data.	Flera	sökkombinationer	gjordes:	jobbannons	+	könskodning,	jobbannons	+	kön,	
work	advertisment	+	gender,	job	advertisment	+	gender,	work	advertisment	+	gender	
wording	och	job	advertisment	+	gender	wording.	 

Gaucher,	Frisen	och	Kay	(2011)	har	genomfört	en	studie	i	Kanada	där	man	har	tittat	
på	könskodning	i	jobbannonser	för	de	yrkesområden	som	är	mansdominerade	
respektive	kvinnodominerade.	Studien	gjordes	på	4000	jobbannonser.	Man	avsåg	att	
undersöka	om	det	förekom	könskodning	i	jobbannonser,	om	det	hade	en	påverkan	
könsfördelningen	på	en	arbetsplats	och	till	sist	ville	man	undersöka	om	
könskodningen	hade	en	inverkan	på	om	män	eller	kvinnor	dras	till	mer	till	ett	visst	
yrke.	I	studien	togs	en	mall	fram	som	underlag	till	analyserna	av	jobbannonserna.	
Gaucher	et	al.	tog	fram	en	lista	(bilaga	2)	där	de	hade	samlat	ord	som	ansågs	vara	
kvinnliga	respektive	manliga	från	tidigare	forskning.	Utifrån	den	här	listan	sökte	man	
efter	ord,	meningar	och	uttryck	i	jobbannonserna	som	föll	inom	ramen	för	att	vara	
feminina	(kvinnliga)	eller	maskulina	(manliga).	Forskarna	kom	i	sin	studie	fram	till	ett	
resultat	som	visade	på	att	en	könskodning	förekom	framförallt	inom	arbeten	som	
dominerades	av	män.	Eftersom	forskarna	önskade	undersöka	om	könskodningen	
hade	en	inverkan	på	könsfördelningen	på	en	arbetsplats	skapades	fiktiva	
platsannonser	för	de	olika	yrkesområden	som	präglades	av	män,	av	kvinnor	och	vad	
som	ansågs	vara	neutrala.	När	platsannonserna	var	klara	lät	man	personer	gissa	på	
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om	yrket	vart	dominerat	av	något	kön	och	det	visade	sig	att	inom	samtliga	
yrkesområden	oavsett	prägling	gjorde	könskodningen	att	deltagarna	uppfattade	
yrkesområdet	som	till	exempel	mansdominerat	om	jobbannonsen	hade	den	
kodningen.	Forskarna	valde	även	att	testa	om	det	kunde	vara	så	att	kvinnor	var	
mindre	intresserade	av	att	söka	ett	jobb	om	annonsen	präglades	av	en	manlig	
könskodning.	Återigen	genom	fiktiva	annonser	fick	kvinnor	och	män	göra	en	
bedömning	om	de	kände	sig	frestade	att	söka	ett	visst	arbete.	Resultatet	blev	att	
kvinnor	tenderade	att	vara	mindre	intresserade	av	de	yrkes	som	var	maskulint	
kodade	än	de	som	var	feminint	kodade.	För	män	var	det	svårare	att	se	en	
skillnad.		En	slutsats	som	gjordes	av	forskarna	var	att	kvinnor	inte	kände	sig	lika	
välkomna	i	yrken	som	dominerades	av	män.	Utifrån	samtliga	resultat	kunde	
forskarna	konstatera	att	könskodningen	förekommer,	att	det	påverkar	individer	när	
de	söker	jobb	och	att	det	framförallt	har	en	påverkan	på	kvinnor	i	deras	
arbetssökande	(Gaucher,	Frisen	och	Kay,	2011).		 

Ytterligare	en	studie	har	gjorts	av	forskarna	Born	och	Taris	(2010)	där	man	utifrån	
studenter	har	undersökt	vad	som	upplevs	som	attraktivt	i	att	söka	sig	till	ett	jobb.	
Jobbannonserna	som	användes	hade	olika	typ	av	könskodningar.	Den	här	studien	
har	sin	utgångspunkt	i	tidigare	forskning	som	menar	att	det	är	vanligare	att	kvinnor	
är	positiva	till	feminint	kodade	annonser.	För	män	hade	könskodningen	ingen	större	
påverkan	i	fall	de	var	intresserade	av	att	söka	ett	jobb.	Born	och	Taris	använde	delar	
av	samma	metod	som	den	tidigare	forskningen	utgick	ifrån	och	kom	fram	till	ett	
liknande	resultat.	Utifrån	en	lista	med	20	typiska	karaktärsdrag	för	kvinnor	och	män	
valde	man	ut	två	maskulina	respektive	feminina	och	skapade	sedan	fyra	yrkestitlar.	
Dessa	titlar	fick	representera	olika	typer	av	annonser	med	varierad	kodning,	även	
neutral	kodning	förekom.	Framförallt	kunde	de	konstatera	att	kvinnor	föredrog	när	
annonsen	beskrev	den	sökande	i	beteenden	och	inte	karaktärsdrag	och	att	kvinnor	
tenderar	att	välja	feminint	kodade	annonser	medan	män	inte	känner	en	nämnvärd	
påverkan	av	annonsen	kodning.	En	hypotes	från	forskarna	är	att	kvinnor	är	mer	
medvetna	om	det	egna	könet	än	vad	män	är	och	därför	reagerar	starkare	på	sådant	
som	inte	associeras	med	det	egna	könet.	 

Lupton,	Woodhams	och	Xian	(2009)	är	några	av	få	forskare	som	gjort	studier	i	östra	
Asien	om	diskriminering	i	jobbannonser.	Deras	studie	är	gjord	på	301	jobbannonser	
av	de	6000	som	vid	studiens	genomförande	fanns	tillgängliga	på	en	stor	platsbank	
för	jobbannonser	i	Kina.	Syftet	med	deras	studie	var	ett	framförallt	undersöka	hur	
ofta	diskriminering	av	män	och	kvinnor	förekom	i	annonserna,	inom	vilka	branscher	
och	sektorer	var	diskriminering	störst	samt	vilken	påverkan	diskrimineringen	har	för	
kvinnor	respektive	män	i	annonserna.	Resultatet	av	studien	visar	att	40	%	av	
jobbannonserna	direkt	diskriminerar	antingen	män	eller	kvinnor.	Ett	resultat	som	
återfinns	i	andra	studier	enligt	forskarna.	Vidare	visar	forskarna	på	att	kvinnor	och	
män	direkt	diskrimineras	i	olika	branscher.	Jobbannonser	inom	tillverkning,	
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konstruktion	och	IT	var	mer	riktade	till	män	medan	jobb	inom	administration	ofta	var	
riktade	till	kvinnor.	Forskarna	kunde	inte	visa	på	några	säkra	resultat	mellan	offentlig	
och	privat	sektor	sett	till	diskriminering.	Indirekt	diskriminering	förekom	också,	i	
jobbannonserna	som	var	riktade	till	män	krävdes	ofta	högre	utbildning.	Detta	är	inte	
är	lika	vanligt	för	kvinnor	i	Kina	medan	annonser	riktade	till	kvinnor	ofta	var	
synonyma	med	ingen	eller	låg	utbildning,	yngre	kvinnor	och	kvinnor	med	mindre	
erfarenhet.	Forskarna	menar	att	den	påtagliga	diskrimineringen	kommer	av	
underliggande	värderingar	om	vad	som	anses	kvinnligt	respektive	manligt	och	att	det	
finns	ett	förstärkande	system	som	låter	denna	praktik	fortskrida.	Detta	leder	till	att	
segregationen	och	patriarkatet	bevaras.	 

Flory,	Leibbrandt	och	List	(2010)	har	genomfört	omfattande	forskning	i	
Storbritannien	för	att	få	svar	på	huruvida	män	eller	kvinnor	föredrar	att	arbeta	i	miljö	
präglad	av	konkurrens.	Konkurrens	i	det	här	fallet	innebär	att	få	kompensation	
enskilt	eller	kompensation	baserat	på	arbetet	i	ett	team.	Forskningen	är	uppbyggd	i	
flera	steg	och	fokuserar	på	vad	som	gör	att	människor	beslutar	sig	för	att	söka	ett	
arbete	med	koppling	till	olika	typer	av	kompensationsmodeller.	En	del	av	
forskningen	rör	könskodning.	Det	första	steget	i	forskningen	var	att	forskarna	
konstruerade	påhittade	jobbannonser	som	var	könskodade,	feminina	och	maskulina.	
Jobbannonserna	var	lika	till	innehåll,	arbetsuppgifter	och	andra	beskrivningar	
rörande	arbetsgivaren.	Skillnaden	låg	i	att	forskarna	gjorde	olika	associationer	i	
annonserna,	i	de	maskulint	kodade	annonserna	gjordes	t	ex	kopplingar	till	sport	som	
enligt	forskarna	anses	vara	mer	maskulint.	Jobbannonserna	distribuerades	på	de	
vanligt	förekommande	platsannonsbankerna	och	6779	personer	gav	respons	på	
jobbannonserna.	Av	de	jobbannonser	som	var	feminint	kodade	sökte	4239	och	till	
den	maskulint	kodade	annonsen	sökte	2540.	Av	alla	sökanden	till	den	feminint	
kodade	annonsen	var	80,3%	kvinnor	medan	till	den	maskulint	kodade	annonsen	var	
53,5%	kvinnor.	Annonsen	var	för	en	administratörassistent,	ett	av	de	vanligare	
yrkena	i	Storbritannien.	En	slutsats	som	forskarna	gör	utifrån	dessa	siffror	är	att	det	
finns	en	bild	av	att	det	är	kvinnor	som	jobbar	med	detta	yrke.	Ytterligare	menar	
forskarna	att	det	inte	bara	är	en	miljö	präglad	av	konkurrens	som	gör	att	kvinnor	
drar	sig	för	att	söka	sig	arbetet	utan	även	arbetsuppgifterna	och	könsnormer	runt	
dem.	I	forskningen	som	helhet	lyckas	man	konstatera	att	kvinnor	i	större	
utsträckning	än	män	väljer	bort	kompensationsmodeller	som	baseras	på	individuella	
prestationer.	Om	kompensationsmodellen	bygger	mer	på	kompensation	utifrån	
teamet	är	kvinnor	generellt	mer	öppna	för	att	söka	tjänsten.	 

Kuhn	och	Villeval	(2011)	har	gjort	liknande	forskning	där	de	har	kunnat	konstatera	
att	män	och	kvinnor	båda	föredrar	att	jobba	i	team	när	det	finns	en	del	av	deras	
kompensation	som	utgår	från	teamet.	Däremot	tenderar	kvinnor	i	högra	
utsträckning	föredra	arbete	i	team	än	individuellt,	sett	till	kompensation.	De	drar	
också	slutsatsen	att	kvinnor	är	mindre	pessimistiska	än	män	till	sina	kollegors	
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förmåga	i	teamet	och	att	en	stor	anledning	till	att	kvinnor	väljer	arbete	i	team	
kommer	av	de	sociala	belöningar	och	den	feedback	som	fås. 

Forskning	om	jobbannonser	är	inte	helt	ovanligt	och	inom	språkvetenskap	finns	en	
del	forskning	där	jobbannonsen	har	fått	stå	i	fokus.		Karin	Helgesson	har	i	sin	
doktorsavhandling	Platsannonsen	i	tiden	(2011)	studerat	om	det	skett	några	
förändringar	över	tid	när	det	kommer	till	jobbannonser	i	tidningar	och	hur	
arbetsgivare	skriver	dem.	Hon	menar	att	texten	i	jobbannonser	ofta	är	mer	
konservativ	än	vad	andra	texter	kan	vara.	I	studien	har	hon	analyserat	2746	
jobbannonser	mellan	1955-2005	från	tidningen	Dagens	nyheter.	Hon	menar	att	i	en	
jobbannons	konstruerar	arbetsgivare	en	ideal	jobbsökande	genom	sitt	sätt	att	
formulera	vilka	personliga	egenskaper	som	behövs,	utlovar	förmåner	och	andra	
önskade	kvalifikationer.	En	av	de	mest	efterfrågade	personliga	egenskaperna	
Helgesson	kunde	hitta	i	annonserna	var	förmågan	att	kunna	samarbeta,	en	egenskap	
som	från	2000-talet	byttes	ut	till	personligt	driven.	Det	vanligaste	sättet	att	beskriva	
de	egna	företaget	på	var	stort,	ledande	och	expansivt.	 

Både	innanför	och	utanför	ramen	för	pedagogik	har	det	gjorts	många	
kandidatuppsatser	om	jobbannonser.	Flera	av	uppsatserna	har	inte	fokus	på	genus	
men	vad	som	gjort	att	just	jobbannonser	blivit	intressant	styrs	av	vilket	ämne	det	är	
skrivet	inom.	Inom	medieteknik	har	Märta	Ingelsberg	och	Erika	Olsson	undersökt	
jobbannonser	för	att	titta	på	krav	i	platsannonser	och	kompetensen	hos	de	som	
anställts.	Resultat	de	kommer	fram	till	är	att	jobbannonser	ofta	formuleras	otydligt	
och	att	kraven	från	arbetsgivaren	kunde	vara	överdrivna	i	annonsen	(Ingelsberg	&	
Olsson,	2002).	På	lärarutbildningen	i	Malmö	har	Louise	Lagercrantz	och	Natalia	
Bassini	undersökt	könskodning	inom	gymnasieskolan	och	hur	könskodning	påverkar	
ungdomars	val.	De	kunde	konstatera	att	ungdomarna	påverkades	och	var	medvetna	
om	könskodningen	och	hur	det	påverkade	deras	val	(Lagercrantz	&	Bassini,	2008).	
Ytterligare	en	kandidatuppsats	som	vi	vill	belysa	är	gjord	inom	ramen	för	pedagogik.	
Sara	Lindmark	och	Jessica	Sundin	har	gjort	textanalyser	av	jobbannonser	för	de	mest	
mansdominerade	respektive	kvinnodominerade	yrkena	i	Sverige	och	kunnat	
konstatera	att	könskodningen	existerar	bland	jobbannonserna	inom	de	valda	yrkena	
för	könen	(Lindmark	&	Sundin,	2013). 

2.4.1	På	vilket	sätt	kan	vår	studie	bli	ett	bidrag	till	forskningen 

När	vi	nu	redogjort	för	tidigare	forskning	är	det	kotymt	att	ställa	sig	frågan	på	vilket	
sätt	vår	studie	ämnar	göra	ett	bidrag	till	forskningen.	Forskningsfältet	inom	
könskodning	upplever	vi	som	relativt	outforskat	inom	arbetslivet	utifrån	de	
ordkombinationer	vi	använt	i	våra	sökningar.	Mer	specifikt	är	forskningen	om	
könskodning	inom	pedagogik	och	arbetsliv	mycket	sparsam	i	Sverige.	Mestadels	är	
den	svenska	forskningen	gjord	inom	fältet	för	språkvetenskap	och	genusvetenskap	
med	annat	fokus	än	arbetsliv.	Därför	hoppas	vi	att	kunna	ge	nya	perspektiv	på	
könskodning	med	avstamp	i	pedagogik	och	med	data	från	den	svenska	
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arbetsmarknaden.	I	vårt	fall	handlar	det	om	att	ge	perspektiv	på	könskodning	inom	
en	specifik	bransch	på	den	svenska	arbetsmarknaden.	Den	typen	av	forskning	verkar	
inte	förekomma	och	framförallt	inte	på	en	mer	kvalificerad	nivå	än	grundnivå.	Som	
nämnt	ovan	har	andra	studenter	genomfört	en	studie	på	grundnivå	och	tittat	på	
könskodning	i	jobbannonser.	Där	ligger	dock	fokus	på	de	mest	mans-	och	
kvinnodominerade	yrkena.	Den	studien	skiljer	sig	från	den	tidigare	forskningen	som	
presenterats	där	fokus	många	gånger	utgår	från	en	fiktiv	tjänst	för	att	se	vad	som	
attraherar	de	olika	könen	utifrån	annonsen	utformning	snarare	än	att	man	studerar	
flertalet	redan	befintliga	annonser	på	en	arbetsmarknad	efter	könskodning.	
Skillnaden	blir	således	att	vi	kommer	angripa	ämnet	könskodning	med	mer	fokus	på	
vad	som	konstruerats	av	arbetsgivaren	än	på	vad	som	får	en	arbetssökande	att	
attraheras	av	en	tjänst.		En	studie	med	utgångpunkt	i	arbetsgivarperspektivet	menar	
vi	kan	bidra	till	ett	mer	mångfasetterad	forskningsfält.	 
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3.	Ontologisk	utgångspunkt	och	metod	
Detta	avsnitt	beskriver	de	tillvägagångssätt	som	använts	i	studien.	Inledningsvis	
behandlas	diskursanalysen	och	de	metodologiska	utgångspunkterna	vilka	är	grunden	
för	studien.	Vidare	behandlas	urvalet,	datainsamlingen	och	hur	den	insamlade	datan	
bearbetats.	Slutligen	presenteras	validitet	och	reliabilitet	samt	tankar	om	etik.	I	
metoddiskussionen	kommer	tillvägagångssättet	att	granskas	mer	kritiskt	och	därför	
kommer	detta	avsnitt	endast	ge	en	beskrivning	på	hur	studien	genomförts.		

3.1	Ontologisk	utgångspunkt 

Ontologi	kan	i	sin	enkelhet	förklaras	som	“vad	som	finns”.	Det	vill	säga	om	vi	
människor	kan	uppfatta	sociala	ting	som	någonting	objektivt	med	en	yttre	verklighet	
eller	om	man	behöver	uppfatta	det	sociala	tinget	som	en	konstruktion.	Den	
konstruktionen	bygger	då	på	uppfattningar	och	handlingar	från	oss	människor	
(Bryman,	2011).	 

I	vår	studie	har	vi	valt	att	ta	den	ontologiska	ståndpunkten	social	konstruktionism	
som	utgångspunkt.	Social	konstruktionism	kan	förstås	utifrån	två	viktiga	begrepp	
inom	samhällsvetenskapen:	Organisation	och	kultur.	Inom	konstruktionismen	kan	
organisationen	ses	som	en	framförhandlad	ordning	vilket	är	motsatsen	till	
objektivismen	där	organisationen	existerar	på	förhand	oberoende	av	oss	människor.	
Organisationen	är	någonting	som	människor	skapar	genom	handling,	
överenskommelser	och	annat	vardagligt	samspel.	Detta	betyder	att	sociala	ting	
befinner	sig	i	ständig	förändring	och	utveckling	men	också	att	ting	är	socialt	
konstruerade.	I	fallet	med	begreppet	kultur	kan	samma	antagande	göras.	Kulturen	är	
likt	organisationen	något	som	är	blivande,	en	verklighet	som	kontinuerligt	utvecklas	
och	revideras	(Bryman,	2011).		För	forskare	innebär	detta	att	man	får	ta	hänsyn	till	
den	sociala	verkligheten	som	skapas	av	människor	istället	för	att	se	en	verklighet	
som	redan	existerar	och	istället	styr	människan.	En	viktig	del	i	konstruktionismen	är	
att	människor	använder	sig	av	grupperingar/kategorier	för	förstå	den	sociala	
verkligheten.	En	kategori	i	sig	behöver	inte	ha	ett	självklart	innehåll	utan	innebörden	
av	dem	skapas	i	samspelet	mellan	människor.	Ett	exempel	är	kategorin	“manlighet”	
som	är	en	social	konstruktion	men	som	kontinuerligt	förändras	genom	samspelet.	
Språket	är	framförallt	en	intressant	del	i	konstruktionen,	något	som	tydligt	syns	i	en	
diskursanalys	(Bryman,	2011).		 

Winther	Jørgensen	och	Philips	(2000)	menar	att	angreppssätt	inom	diskursanalysen	
oftast	vilar	på	en	social	konstruktionistiskt	grund.	Winther	Jørgensen	och	Philips	har	
valt	att	följa	Vivien	Burrs	karaktäristik	av	social	konstruktionismen	som	består	av	fyra	
premisser	som	är	menade	att	binda	ihop	det	diskursiva	fältet	med	
socialkonstruktionismen: 
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• En	kritisk	inställning	till	självklar	kunskap.	Vår	kunskap	om	världen	kan	
inte	omedelbart	betraktas	som	en	objektiv	sanning.	Verkligheten	är	
bara	tillgänglig	för	oss	genom	våra	kategorier	och	vår	kunskap	och	
våra	världsbilder	är	inte	spegelbilder	av	verkligheten	“därute”	utan	en	
produkt	av	vårt	sätt	att	kategorisera	världen.	
	

• Historisk	och	kulturell	specificitet.	Vi	är	väsentligen	historiska	och	
kulturella	varelser	och	vår	syn	på	kunskap	om	världen	är	alltid	
kulturellt	och	historiskt	präglade.	Därför	är	de	sätt	på	vilka	vi	
uppfattar	och	representerar	världen	historiskt	och	kulturellt	specifika	
och	kontingenta:	våra	världsbilder	är	identiteter	som	kunde	ha	varit	
annorlunda	och	över	tiden.	Diskursivt	handlande	är	en	form	av	socialt	
handlande	som	bidrar	till	att	konstruera	den	sociala	världen.	
	

• Samband	mellan	kunskap	och	sociala	processer.	Vårt	sätt	att	uppfatta	
världen	skapas	och	upprätthålls	i	sociala	processer.	Kunskap	
frambringas	i	social	interaktion,	där	man	både	bygger	upp	
gemensamma	sanningar	och	kämpar	om	vad	som	är	sant	och	falskt.		
	

• Samband	mellan	kunskap	och	social	handling.	I	en	bestämd	världsbild	
blir	några	former	av	handling	naturliga	och	andra	otänkbara.	Olika	
sociala	världsbilder	leder	således	till	olika	sociala	handlingar,	och	den	
sociala	konstruktionen	av	kunskap	och	sanning	får	därför	konkreta	
och	sociala	konsekvenser.		

Jobbannonsen	är	en	produkt	vars	funktion	är	att	beskriva	en	ideal	person	för	den	
tjänst	som	arbetsgivaren	söker.	Hur	en	jobbannons	konstrueras	och	vad	som	sägs	i	
den	kommer	att	bidra	till	sociala	konstruktioner	och	det	kommer	i	sin	tur	får	sociala	
konsekvenser,	bland	annat	i	hur	olika	kön	identifierar	sig	med	yrken	och	
arbetsuppgifter.	Det	pedagogiska	fältet	är	något	som	kan	definieras	på	flertalet	sätt	
och	många	gånger	råder	en	oenighet	om	vad	just	pedagogik	är.	Vid	den	pedagogiska	
instutionen	på	Uppsala	Universitet	definierar	man	det	som	följande:		

Pedagogik	handlar	om	olika	aspekter	av	fostran,	bildning,	utbildning,	lärande,	
undervisning	och	andra	sociala	processers	förutsättningar	och	genomförande…	
...Pedagogik	utvecklar	kunskaper	om	de	processer,	såväl	formella	som	informella,	
genom	vilka	människor	formas	och	förändras	i	olika	sociala,	kulturella,	och	
institutionella	sammanhang,	till	exempel	förskola,	skola,	familj,	fritid,	arbetsliv	och	
högre	utbildning.	(Uppsala	Universitet,	2015)		

Detta	är	bara	en	av	många	sätt	att	se	på	pedagogik	och	utan	att	ta	avstamp	i	
definitionen	kan	man	se	att	det	pedagogiska	fältet	bland	annat	berör	arbetsliv	och	
hur	människan	blir	till	genom	sociala	processer.	Därför	blir	det	sett	till	vårt	syfte	och	
den	valda	ontologiska	utgångspunkten	naturligt	att	vi	inom	pedagogiken	rör	oss	mer	
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mot	att	behandla	socialisation.	Den	pedagogiska	relevansen	för	studien	ligger	i	att	vi	
ämnar	göra	ett	bidrag	rörande	den	sociala	konstruktionen	av	kön.		

3.2	Diskursanalys	
I	det	här	avsnittet	redogörs	för	den	textanalys	som	kallas	för	diskursanalys	och	varför	
den	har	valt	som	teori	och	ansats	i	vår	studie	

I	vår	studie	kommer	vi	använda	oss	av	en	diskursanalys	som	teoretisk	utgångspunkt	
och	metod	för	analys.	Diskursanalys	är	en	form	av	textanalys	som	är	relativt	ny	och	
har	innan	2000-talet	varit	kontroversiell	inom	samhällsvetenskapen	(Bergström	&	
Boréus,	2012).	I	dagsläget	är	situationen	annorlunda	och	utmaningen	nu	är	snarare	
att	försöka	begränsa	och	definiera	vad	diskursanalys	är.	Det	är	ett	kärt	barn	med	
flera	namn	vars	gemensamma	nämnare	är	att	det	är	studier	av	diskurser	(ibid.).	
Bolander	och	Fejes	(2015)	redogör	inte	för	en	definition	men	beskriver	diskursanalys	
som	ett	sätt	att	förstå	hur	språket	ligger	till	grund	för	hur	människor	skapar	
verkligheten.	Det	är	ett	tillvägagångssätt	där	vi	genom	texter	kan	se	vad	som	
innesluts	och	utesluts,	vad	som	är	onormalt	och	normalt	och	vad	som	tas	för	givet	
eller	vad	som	osynliggörs.	De	menar	att	när	vi	med	språket	beskriver	hur	någonting	
är	så	utesluter	vi	samtidigt	någonting,	många	gånger	omedvetet.	En	diskursanalys	är	
ett	viktigt	verktyg	i	hur	vi	kan	förstå	språkets	sätt	att	forma	världen	eftersom	det	
“skakar	om”	vad	som	tas	för	givet	i	vårt	vardagsliv	och	yrkesliv	(ibid.) 

För	att	förstå	vad	en	diskursanalys	är	behöver	man	försöka	ringa	in	mer	exakt	vad	en	
diskurs	är	för	något.	Winther	Jørgensen	och	Philips	(2000)	menar	att	en	diskurs	i	sin	
enkelhet	kan	beskrivas	som	ett	bestämt	sätt	att	tala	om	och	förstå	världen	(eller	ett	
avsnitt	av	världen).	 

De	flesta	former	och	definitioner	av	diskurs	och	diskursanalys	har	sin	grund	i	Michel	
Foucaults	teorier	om	diskurs	och	makt.	Foucault	menar	att	när	diskurser	skapas	blir	
konsekvenserna	att	människan	kontrolleras	och	att	en	form	av	makt	utövas	som	inte	
kommer	av	ett	subjekt	utan	snarare	är	en	relation	mellan	människor,	något	som	ger	
möjligheter	för	vissa	och	begränsningar	för	andra.	Foucault	kallar	detta	för	
utestängningsmekanismer	(Bergström	&	Boréus,	2012).	Vidare	menar	Foucault	att	
kunskap	och	makt	ligger	nära	varandra	och	att	kunskap	kan	ses	som	det	som	driver	
utestängningsmekanismerna.	Kunskap	innehas	av	någon	eller	något	och	därför	
presenteras	också	begreppet	subjektspositioner	som	är	antingen	individer	eller	
organisationer,	de	som	skapar	handlingsutrymme	för	någon	i	en	viss	fråga.	En	
diskurs	säger	därför	någonting	om	vad	som	kan	sägas,	vem	som	får	säga	det	och	från	
vilka	positioner	något	sägs	eller	hur	det	sägs.	Vidare	är	en	diskurs	inte	bara	något	
som	speglar	sociala	förhållanden	utan	någonting	som	utformar	och	upprätthåller	
dem	(ibid.)	 
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Forskning	inom	om	diskurser	och	diskursanalys	kan	handla	om	att	
begreppsanalyserna	verkliga	fenomen	men	likväl	kan	fokus	ligga	på	att	studera	
diskursbegreppet	i	sig.	Vi	väljer	att	se	diskurs	som	ett	område	där	det	finns	ett	
specifikt	sätt	att	tala	och	tänka,	vårt	fokus	ligger	inte	på	att	studera	diskursbegreppet	
utan	att	istället	analysera	verkliga	fenomen.	Vi	vill	också	betona	vår	medvetenhet	
om	att	diskurs	som	fenomen	sällan	står	ensamt	utan	i	sig	innehåller	flera	diskurser.	I	
fallet	med	jobbannonser	råder	det	troligen	flera	diskurser	som	på	olika	sätt	påverkar	
hur	det	går	att	förstå	dem.	En	jobbannons	skulle	till	exempel	kunna	innehålla	
diskurser	om	ideologier,	rekrytering	och	IT.	Eftersom	att	det	inte	finns	vattentäta	
skott	mellan	vad	en	diskurs	är	kommer	diskurser	att	överlappa	varandra.	Det	som	vi	
menar	är	viktigt	att	lyfta	fram	med	begreppet	diskurs	och	diskursanalys	är	att	det	
visar	på	vad/vem	som	önskas	och	vad	som	indirekt	inte	önskas.	Det	är	utifrån	detta	
resonemang	som	vi	valt	diskursanalys	som	tillvägagångsätt	för	att	kunna	besvara	
våra	frågeställningar.	Jobbannonsen	är	för	en	arbetsgivare	ett	sätt	att	informera	om	
vem	som	sökes	och	vad	som	efterfrågas,	med	hjälp	av	diskursanalysen	kan	vi	
förhoppningsvis	via	arbetsgivarens	språk	få	en	klarare	bild	av	vem	det	är	som	
efterfrågas.	 

3.3	Val	av	jobbannonser 

Via	arbetsförmedlingens	hemsida	valde	vi	att	undersöka	jobbannonser	inom	
yrkesområdet	Data/IT	i	Sverige.	Inom	de	yrkesområdet	finns	tolv	yrkesgrupper.	Vi	
valde	de	yrkesgrupper	där	behovet	visade	sig	vara	stort,	sett	till	antalet	
jobbannonser	publicerade	på	platsbanken.	Valet	gjordes	utifrån	argumentet	att	det	
dels	kan	berika	det	empiriska	materialet	att	ha	en	större	variation	av	data	att	välja	
mellan	och	dels	att	det	är	intressant	att	titta	efter	könskodning	i	de	yrken	som	är	
“hetast”	eller	där	behovet	är	stort	inom	IT-branschen.		Tre	yrkesgrupper	valdes	ut:	
drift	och	IT-tekniker,	system-och	mjukvaruutvecklare	samt	supporttekniker.	
Ytterligare	krav	var	att	tjänsten	skulle	vara	på	heltid	och	tillsvidare	eftersom	vi	tror	
att	arbetsgivaren	i	det	fallet	är	mer	mån	om	att	skriva	en	annons	som	speglar	det	
verkliga	behovet	och	eftersom	den	anställde	kommer	stanna	en	längre	tid	blir	det	
således	viktigt	att	hitta	rätt	person.	Vi	tror	att	det	är	mer	intressant	att	studera	
texter	som	kommer	från	företagen	själva	än	texter	som	producerats	av	en	sekundär	
källa	eftersom	vi	tror	att	det	fångar	verkligheten	bättre.	Därför	har	annonser	från	
rekryterings-	eller	bemanningsföretag	valts	bort.	Vi	har	valt	att	inte	ta	hänsyn	till	
offentlig	eller	privat	sektor	eller	vilken	yrkestitel	företaget	valt	att	sätta	på	annonsen.	
Vår	tes	är	att	ett	aktivt	val	har	gjorts	av	företaget	när	annonsen	lagts	upp	inom	den	
valda	yrkesgruppen	som	är	den	fasta	standarden	på	Arbetsförmedlingens	platsbank.	

3.4	Datainsamling 

Utifrån	de	tre	valda	yrkesgrupperna	valdes	tjugo	annonser	ur	vardera	yrkesgrupp.	
Samtliga	jobbannonser	hämtades	från	Arbetsförmedlingen	hemsida	den	1	december	
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2015.		De	annonser	som	valdes	ut	var	de	som	publicerats	närmast	i	tiden.	Hänsyn	
togs	till	kravet	för	urvalet	om	att	det	skulle	vara	en	tillsvidareanställning	och	det	
gjordes	genom	att	välja	alternativet	att	endast	visa	tillsvidaretjänster	som	finns	i	
Arbetsförmedlingens	sökfunktion.	Några	av	annonserna	kom	från	
rekryteringsföretag	inom	IT	och	dessa	valdes	bort.	I	praktiken	innebär	detta	att	den	
annons	som	publicerats	efter	rekryteringsföretagets	annons	valdes	istället.	Även	
annonser	som	inte	var	på	svenska	valdes	bort	och	efterföljande	annons	valdes	
istället.		När	annonserna	valdes	ut	gjordes	ingen	genomläsning	utan	annonserna	
granskades	bara	i	den	mån	att	de	kunde	väljas	ut	utifrån	de	urval	som	vi	bestämt.		 

3.5	Bearbetning	och	analys	av	data	 
Efter	jobbannonserna	valts	ut	skrevs	de	ut	och	sorterades	i	respektive	yrkesgrupp.	
Detta	följdes	av	översiktsläsning	på	varsitt	håll	i	flera	omgångar	för	att	sedan	
tillsammans	jämföra	anteckningar	och	tankar	om	vad	som	framkommit	i	
annonserna.	Utifrån	diskussion	kunde	vi	fastställa	att	det	fanns	tre	delar	i	
jobbannonserna	som	i	lite	olika	form	återkom	i	samtliga	jobbannonser.	Detta	var	
personliga	egenskaper,	arbetsuppgifter/arbetsbeskrivning	och	vad	arbetsgivaren	
erbjuder.	Genom	att	välja	en	mer	kvantitativ	inriktning	som	innebar	att	ord	och	
meningars	frekvens	räknades,	blev	det	enklare	för	oss	att	vara	mindre	subjektiva	och	
istället	kunna	urskilja	faktiska	mönster	snarare	än	upplevda	känslor.	Tillsammans	
med	den	ordlista	som	Gaucher	et	al	(2011)	använt	för	att	titta	på	könskodning	
utgjorde	detta	grunden	för	vår	kodmall	när	vi	undersökte	de	personliga	
egenskaperna.	Då	räknades	alla	de	ord	som	användes	för	att	beskriva	personliga	
egenskaper,	oavsett	om	de	var	med	på	listan	eller	ej.	Sedan	jämfördes	den	mot	
listan.		Arbetsuppgifter	och	vad	arbetsgivaren	erbjuder	har	också	behandlats	
kvantitativt	i	form	av	att	vi	har	räknat	på	antal	gånger	någonting	förekommit	i	
jobbannonserna.	Kodningen	gjordes	delvis	på	varsitt	håll	men	också	sittandes	
bredvid	varandra	för	att	möjliggöra	diskussion	om	olika	mönster.	I	praktiken	
markerades	jobbannonserna	med	flertalet	färger	och	kommentarer	för	att	enklare	få	
överblick	på	vad	och	hur	frekvent	någonting	återkom.	I	bilaga	3	finns	mallen	för	den	
kvantitativa	kodningen. 

Begreppen	från	Gaucher	et	al	(2011)	har	översätts	till	svenska	med	hjälp	av	Google	
translate	och	Oxford	Dictionary	(2015)	.	Vid	några	tillfällen	har	vissa	
sammanslagningar	av	ord	gjorts	då	vi	tyckt	att	de	har	liknande	innebörd.	Ett	exempel	
är	att	en	del	jobbannonser	använde	begreppet	team	för	att	beskriva	arbete	i	grupp	
medan	andra	använde	lagspelare:	 

Som	lagspelare	är	du	kommunikativ,	samarbetsvillig,	samt	van	att	arbeta	mot	uppsatta	
mål,	med	en	inställning	att	du	ständigt	vill	utveckla	verksamheten (Västra	
götalandsregionen	VGR,	Teknisk	specialist	2015) 
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Vi	tror	att	du	trivs	bäst	hos	oss	om	du	gillar	att	arbeta	i	team,	har	ett	genuint	
engagemang	för	systemutveckling	och	har	en	vilja	att	hela	tiden	utvecklas.	(Cybercom	
Group,	Senior	systemutvecklare	inom	telecom,	2015) 

Andra	gånger	har	vi	fått	göra	ett	aktivt	val	att	skilja	på	beskrivningar.	Ett	exempel	är	
när	den	arbetssökande	beskrivs	som	kommunikativ	och	att	ha	kunskaper	i	skrift	och	
språk:	 

Som	person	är	du	kommunikativ	och	van	vid	att	diskutera	kring	utmaningar	och	
lösningar	(Uppsala	kommun,	Systemutvecklare/arkitekt,	2015) 

Ett	krav	är	att	du	är	duktig	på	att	kommunicera	och	har	goda	kunskaper	i	tal	och	skrift	
(såväl	svenska	som	engelska).		(Bredband2	AB,	Service	desk-medarbetare,	2015) 

I	situationer	likt	denna	har	tolkningen	varit	att	arbetsgivarna	efterfrågar	ett	mer	
socialt	sätt	att	kommunicera	på,	men	också	att	det	finns	en	efterfrågan	på	att	kunna	
kommunicera	väl	i	tal	och	skrift.	I	vår	bearbetning	har	detta	tagits	i	beaktning	och	då	
har	vi	skiljt	på	dem. 

I	vårt	resultat	kommer	inte	samtliga	begrepp	eller	meningar	att	presenteras,	enbart	
de	ord	som	förekom	minst	tio	gånger	i	jobbannonserna	kommer	att	presenteras.	Vi	
menar	att	ett	ord	som	förekommer	sällan	gör	det	svårt	att	peka	på	ett	“mönster”	
eller	om	återkommande	fenomen.	Ett	undantag	har	gjorts	för	arbetsuppgifterna	då	
vi	önskade	presentera	de	fem	vanligaste	arbetsuppgifterna.	Några	av	
arbetsuppgifterna	återkom	mindre	än	tio	gånger.	Vidare	utesluts	alla	former	av	
kunskapskrav	med	koppling	till	IT,	olika	formuleringar	av	innebörden	av	tidigare	
erfarenheter	eller	kunskaper.	Detta	utesluts	då	vi	inte	anser	att	det	har	relevans	till	
vårt	syfte.	I	resultatet	presenteras	de	kvantitativa	delarna	i	både	antal	och	procent.	
Vi	har	följt	vedertagna	regler	inom	matematik	för	avrundning	av	procenten.	Resultat	
och	analys	presenteras	i	separata	avsnitt	för	att	göra	resultatet	mer	överskådligt	och	
enklare	att	följa. 

3.6	Tillförlitlighet	och	trovärdighet	 
Winther	Jørgensen	och	Philips	(2000)	lyfter	fram	att	en	vanlig	kritik	inom	
samhällsvetenskap	och	kvalitativ	forskning	är	att	den	har	mindre	validitet	eftersom	
den	inte	är	lika	stringent.	Att	följa	de	regler	som	finns	om	forskning	med	hög	validitet	
behöver	nödvändigtvis	inte	resultera	i	en	god	validitet.	För	en	diskursanalys	kan	god	
validitet	uppnås	framförallt	genom	att	titta	på	sammanhanget	där	analysen	gjorts.	
Om	forskaren	kan	ge	diskursen	ett	sammanhang	utifrån	sina	analyser	som	är	
sannolik,	bör	det	resultera	i	att	analysen	accepteras	som	mer	trovärdig.	Inom	
diskursanalys	är	det	inte	enbart	resultatet	som	är	viktigt	utan	det	är	även	av	vikt	att	
forskaren	genomgående	i	sin	rapport	påvisar	hur	denne	har	gått	tillväga.	
Genomskinligheten	i	hur	en	forskare	har	gjort	bedömningar	och	slutsatser	är	således	
viktiga	för	en	god	validitet	(Winther	Jørgensen	&	Philips,	2000).	I	vår	uppsats	har	
detta	framförallt	gjorts	genom	att	mer	kvanitativt	redogöra	för	förekomsten	av	olika	
begrepp	men	också	genom	att	sträva	efter	en	stor	variation	av	företag	som	
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presenteras	i	resultatet.	För	att	eftersträva	genomskinlighet	presenteras	vårt	resultat	
renodlat	från	analys	i	ett	avsnitt	(se	avsnitt	4.	Resultat)	i	hopp	om	att	underlätta	för	
andra	att	se	innehållet	tydligare	och	genom	citat	göra	det	enklare	att	förstå	våra	
tolkningar.	Sedan	följer	ett	avsnitt	där	själva	analysen	på	resultatet	görs	(se	avsnitt	5.	
Analys).		

 

Bergström	och	Boréus	(2012)	menar	att	grundtanken	utifrån	en	empirisk	syn	om	
reliabilitet	handlar	om	att	flera	forskare	ska	kunna	använda	samma	tillvägagångssätt	
och	då	komma	fram	till	samma	resultat.	Detta	ska	då	leda	till	en	god	
intersubjektivitet.	Detta	är	en	god	intersubjektivitet	och	är	något	som	ofta	
eftersträvas	inom	forskning	där	mätningar	och	uträkningar	görs,	och	detta	bör	ses	
som	mer	av	ett	ideal	än	en	verklighet.	Inom	textanalys	är	det	många	gånger	
nödvändigt	att	bredda	begreppet	till	att	istället	handla	om	noggrannhet	i	
forskningsdesignens	alla	steg	och	ta	bort	felkällor.	Fullständig	intersubjektivitet	inom	
samhällskunskap	ses	ofta	som	orimlig	däremot	är	det	viktigt	att	bra	forskning	
utmärks	av	välgrundad	argumentation	och	genomskinlighet.	I	praktiken	innebär	det	
att	den	som	läser	forskningen	ska	kunna	återskapa	forskarens	steg	i	analysen	av	
materialet	som	gjort	när	en	slutsats	dragits.	Återigen	blir	de	kvanitativa	inslaget	i	
diskursanalysen	en	styrka	då	de	begrepp	och	beskrivningar	som	förekommit	skulle	
kunna	räknas	igen	av	någon	annan	utifrån	annonserna.	Ännu	ett	exempel	är	att	
ordlista	som	legat	till	grund	för	analysen	(Bilaga	2)	presenterar	både	det	svenska	och	
engelska	ordet	för	att	visa	på	hur	översättningen	har	gjort.		

Utifrån	socialkonstruktivismen	och	dess	syn	på	kunskap	och	vad	som	anses	vara	god	
intersubjektivitet	menar	vi	att	kraven	på	intersubjektivitet	är	mer	orimliga	än	rimliga.	
Eftersom	en	forskare	inte	kommer	att	kunna	vara	objektiv	i	sitt	tillvägagångssätt	är	
det	svårt	kräva	samma	resultat	av	olika	forskare	med	samma	tillvägagångsätt.	Det	är	
även	svårt	att	hävda	att	vårt	resultat	är	generaliserbart	då	vi	har	begränsat	vårt	urval	
av	jobbannonser	till	tre	yrkesgrupper	i	en	bransch.	Vidare	är	det	också	svårt	att	
uttala	sig	om	generaliserbarhet	eftersom	annonserna	är	specifikt	skrivna	för	
yrkesgrupperna	och	branschen.	Det	är	svårt	att	överföra	till	andra	yrkesgrupper	eller	
branscher	och	få	liknande	resultat.	Det	är	inte	vår	mening	att	försöka	skapa	någon	
absolut	sanning	om	könskodning	i	jobbannonser	utan	snarare	att	försöka	se	vilka	
tendenser	som	eventuellt	råder	och	en	diskursanalys	är	inte	det	bästa	verktyget	att	
använda	i	frågan	om	att	skapa	“sanning”.		Vår	önskan	är	att	lämna	ett	bidrag	till	den	
nuvarande	sparsamma	forskningen	men	också	att	inspirera	människor	inom	
rekrytering	att	börja	tänka	på	hur	en	jobbannons	kan	vara	begränsande	för	att	
attrahera	bra	kandidater. 
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3.7	Etiska	förhållningssätt 

Vetenskapsrådet	(2002)	förespråkar	att	när	man	bedriver	forskning	av	något	slag	bör	
hänsyn	tas	till	principerna	informationskravet,	samtyckeskravet,	
konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	I	vårt	fall	då	textanalyser	har	genomfört	
menar	vi	att	dessa	principer	inte	nödvändigtvis	behöver	tas	hänsyn	till	och	
framförallt	eftersom	de	jobbannonser	vi	har	studerat	är	publicerade	av	företagen	
och	därmed	offentliga.	Vi	har	därför	gjort	ett	aktivt	val	att	inte	heller	ta	kontakt	med	
respektive	företag	eller	organisation	för	samtycke.	Däremot	har	vi	eftersträvat	att	
behandla	jobbannonserna	på	ett	respektfullt	sätt	genom	att	inte	på	något	sätt	
förvränga	eller	ta	formuleringar	ur	sitt	sammanhang	på	ett	sätt	som	drabbar	
företagen	negativt.	Det	är	inte	på	något	sätt	vår	mening	att	förtala	eller	för	den	
delen	peka	ut	duktiga	företag	och	inte	heller	rikta	någon	kritik	mot	personerna	i	
fråga	som	skrivit	annonserna.	Vi	ämnar	bara	undersöka	förekomsten	av	könskodning	
inom	IT-branschen	överlag.	 
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4	Resultat		
I	detta	avsnitt	ämnar	vi	att	redogöra	för	vår	empiri	som	framkommit	i	
jobbannonserna.	Inledningsvis	presenteras	resultatet	om	vilka	ord	som	användes	för	
att	beskriva	de	personliga	egenskaperna	i	annonserna,	sen	redogörs	det	för	om	
kandidaten	ska	jobba	i	team	och	vilka	arbetsuppgifter	som	den	sökande	kommer	att	
utföra	och	slutligen	vad	arbetsgivaren	erbjuder	den	sökande.	 

4.1	Personliga	egenskaper	
Totalt	identifierades	60	olika	begrepp	som	hänfördes	som	personliga	egenskaper	i	
samtliga	annonser.	De	60	olika	begreppen	förekom	totalt	323	gånger.	Den	mest	
frekventa	egenskapen	var	självständig,	denna	egenskap	förekom	i	42	%	(25)	av	
annonserna.	Vidare	var	följande	egenskaper	efterfrågade	i	annonserna:	
serviceinriktad	som	stod	för	40	%	(24),	ansvar	som	utgjorde	35	%	(21),	kommunikativ	
27	%	(16),	samarbete	25	%	(15),	flexibel	23	%	(14),	social	kompetens	23	%	(14),	
strukturerad	23	%	(14),	problemlösare	20	%	(12)	och	analytisk	17	%	(10).		

Tabell	1	
Förekomsten	av	de	personliga	egenskaperna	i	annonserna	

Personliga	egenskaper	 Antal	 Procent	
Självständig*		 25	 42	%	
Serviceinriktad		 24	 40	%	
Ansvar**	 21	 35	%	
Kommunikativ		 16	 27	%	
Samarbeta**	 15	 25	%	
Flexibel		 14	 23	%	
Social	kompetens**		 14	 23	%	
Strukturerad	 14	 23	%	
Problemlösare		 12	 20	%	
Analytisk*	 10	 17	%	

*Dessa	ord	är	alla	med	på	Gaucher	et	al.(2011)	lista	över	feminina	och	maskulina	ord.	De	ord	som	
markerats	med	en	asterisk	anses	maskulina	och	de	ord	som	markerats	med	två	asterisker	anses	

feminina.	

Nedan	presenteras	citat	kopplade	till	de	fem	mest	återkommande	egenskaperna:	

För	att	passa	in	hos	oss	är	du:	en	självständig	person	som	gillar	att	ta	egna	initiativ.	
Strukturerad	och	arbetar	framåtdrivande. (MacRent/HYRCENTRALEN,	MacRent	söker	
IT-tekniker,	2015) 

För	tjänsten	krävs	en	självständig,	ordningsam,	serviceinriktad	och	social	person	med	
stor	flexibilitet	som	kan	hantera	varierande	arbetsbelastning	och	tvära	
omprioriteringar.	(GIH,	IT-tekniker,	2015) 

Utifrån	citaten	ovan	beskriver	arbetsgivaren	att	personen	bör	besitta	egenskapen	
självständig.	Det	har	dock	förekommit	olika	formuleringar	i	annonserna	och	citaten	
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visar	på	skillnaden	mellan	att	rekommendera	en	egenskap	och	kräva	en	egenskap.	I	
båda	fallen	är	egenskapen	efterfrågad	och	därför	är	båda	fallen	räknade.	 

Nära	därefter	kom	egenskapen	att	vara	serviceinriktad	som	stod	för	40	%	(24):	 

Som	person	är	du	mycket	serviceinriktad	och	stolt	över	att	erbjuda	support	i	världsklass.	
(Bonnier	Education	AB,	Användarsupport,	2015) 

Vi	söker	dig	som	är	serviceinriktad,	kommunikativ	och	flexibel.	Du	delar	gärna	med	dig	
av	dina	kunskaper	och	är	en	naturlig	problemlösare	(Region	Blekinge,	Två	IT-tekniker	till	
vår	nya	IT-funktion,	2015) 

Här	ser	vi	hur	olika	arbetsgivare	redogör	för	graden	av	en	egenskap.	I	det	första	
citatet	används	ett	adjektiv	för	att	förstärka	medan	i	det	andra	citatet	står	ordet	för	
sig	själv.	Det	förekom	i	flera	sammanhang	att	arbetsgivarna	graderade	personliga	
egenskaper	med	adjektiv.	Oavsett	gradering	har	egenskapen	räknats.	 

Den	tredje	mest	efterfrågade	egenskapen	ansvar,	utgjorde	35	%	(21): 

Som	person	är	du	självgående,	positiv,	utåtriktad	och	tycker	om	att	arbeta	i	team,	du	
behärskar	både	svenska	och	engelska.	Vi	tror	att	du	tar	ansvar	för	dina	arbetsuppgifter,	
strukturerar	ditt	arbete	och	driver	det	vidare. (PIN,	Drifttekniker/Linuxtekniker	till	
ISP/Hostingbo,	2015) 

Vi	söker	dig	som	är	flexibel,	ansvarstagande	och	trivs	i	en	självständig	samt	
initiativtagande	roll. (Headbrands	AB,	Driver	och	Serviceinriktad	IT-tekniker,	2015) 

I	det	övre	citatet	formulerar	arbetsgivaren	den	personliga	egenskapen	om	ansvar	
mer	indirekt	och	tolkas	som	att	personen	ska	vara	ansvarstagande.	I	det	andra	
citatet	används	begreppet	ansvarstagande	direkt	istället	för	ansvar.	Båda	citaten	
visar	på	tolkningar	som	vi	hänfört	till	begreppet	ansvar. 

Den	personliga	egenskapen	kommunikativ	förekom	i	27	%	(16)	av	annonserna:	 

Du	är	kommunikativ	och	stimuleras	av	att	arbeta	i	en	organisation	i	förändring.	Du	har	
dessutom	ett	brinnande	intresse	för	teknik	och	problemlösning	och	vill	leverera	de	
bästa	lösningarna. (Finansinspektionen,	Systemutvecklare	med	inriktning	mot	
systemförvaltning,	2015) 

Som	person	är	du	ansvarsfull	och	stresstålig	med	en	god	initiativförmåga.	För	att	lyckas	i	
rollen	krävs	att	du	är	kommunikativ	och	arbetar	lika	effektivt	självständigt	som	i	team.	
(BillerudKorsnäs,	Service	Specialist	Business	intelligence,	2015) 

I	båda	citaten	ovan	nämner	arbetsgivarna	direkt	att	ordet	kommunikativ	är	viktig.	
Här	har	man	alltså	inte	uttryckt	egenskapen	med	en	synonym	eller	på	ett	mer	
indirekt	sätt.	 

Ytterligare	förekom	begreppet	samarbeta	25	%	(15): 

Du	tycker	om	att	samarbeta	och	hjälpa	andra,	är	pedagogisk	och	är	bra	på	att	
kommunicera.	Du	är	kreativ	och	tänker	proaktivt	och	är	intresserad	av	
att	vidareutveckla	befintliga	lösningar. (Previa,	Javautvecklare	till	Stockholm,	2015) 

Du	kan	samarbeta	och	kommunicera	med	såväl	tekniker	som	icke-tekniker.	Du	arbetar	
strukturerat	och	noggrant	utan	prestige	och	känner	stort	ansvar	för	uppdraget.	Du	tar	
egna	initiativ,	kan	arbeta	självständigt	och	ser	lösning	och	möjligheter. (Region	Blekinge,	
Två	IT-tekniker	till	vår	nya	IT-funktion,	2015) 
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Här	ses	två	exempel	på	hur	olika	arbetsgivare	har	givit	uttryck	för	egenskapen	
samarbeta.	I	det	övre	citatet	beskrivs	det	som	något	den	sökande	ska	tycka	om	men	
det	är	skrivet	i	samband	med	ett	redogörande	för	andra	betydande	personliga	
egenskaper	och	därför	tolkat	som	en	personlig	egenskap.	I	det	undre	citatet	är	det	
mer	av	ett	krav	att	kandidaten	kan	samarbeta.	 

För	att	trivas	som	IT-tekniker	på	InfoCare	Proffs	IT	är	det	viktigt	att	du	har	ett	stort	
intresse	för	IT	och	teknik.	(InfoCare	Proffs	IT	AB,	IT-tekniker,	onsite,	till	Ludvika,	2015) 

Du	har	ett	stort	IT-intresse	och	gillar	jobba	självständigt	i	högt	tempo	där	du	kommer	
att	ingå	i	ett	team	med	andra	IT-tekniker.	Det	är	viktigt	att	du	har	ett	stort	IT-intresse	
samt	en	utpräglad	social	förmåga.	(NEISA	Service	Sweden	AB,	Servicetekniker	IT	
Norrköping,	2015)	

Ett	återkommande	fenomen	var	att	kandidaterna	skulle	ha	ett	stort	intresse	för	IT,	
något	som	nämndes	i	27	%	(16)	av	jobbannonserna.	Ibland	uttrycktes	det	som	ett	
krav	men	allt	som	oftast	var	det	en	önskan.	 

4.2	Arbetsuppgifter 

I	majoriteten	av	annonserna	beskrev	arbetsgivaren	arbetsuppgifterna	utifrån	vad	
som	skulle	göras	av	den	anställde.	Hur	arbetsuppgifterna	beskrevs	varierade	från	ett	
enstaka	ord	till	mer	ingående	och	detaljerade	beskrivningar.		I	45	%	(27)	av	
annonserna	skulle	den	sökande	arbeta	med	någon	form	av	support.	Den	typen	av	
arbetsuppgift	var	mest	återkommande.	Andra	återkommande	arbetsuppgifter	var	
utveckla	32	%	(19),	installationer	18	%	(11),	drift	13	%	(8)	och	ärendehantering	12	%	
(7).	 
 

Tabell	2	
Förekomsten	de	arbetsuppgifter	som	beskrivits	i	annonserna	

Arbetsuppgift	 Antal	 Procent	

Support	 27	 45%	
Utveckla	 19	 32%	
Installationer	 11	 18%	
Drift	 8	 13%	
Ärandehantering	 7	 12%	

 

Arbetsuppgiften	support	förekom	i	45	%	(72)	av	annonserna: 

Du	ansvarar	för	att	samordna	de	lokala	supportbehoven	och	hantera	den	löpande	
kontakten	med	partners	inom	ansvarsområdet	och	med	IT-kontoret	i	Holland. (Mediq	
Sverige	AB,	Junior	supportspecialist,	2015) 

Som	Application	Support	Consultant	kommer	du	att	arbeta	nära	våra	kunder	med	att	
alltid	ge	dem	support	och	service	av	hög	kvalitet. (Consafe	Logistics,	Application	
Support	Consultant,	2015) 

I	citaten	ovan	efterfrågar	båda	arbetsgivarna	en	kandidat	som	kan	arbeta	med	att	ge	
support	i	form	av	stöd	åt	kunder	eller	partners.	I	det	första	citatet	skulle	ordet	
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samordna	också	kunna	vara	en	arbetsuppgift	men	i	det	stora	hela	kommer	att	
kandidaten	jobba	med	support	och	därför	har	ordet	blivit	räknat.	I	det	andra	citatet	
framgår	det	mer	tydligt	att	support	är	en	arbetsuppgift.	 

Arbetsuppgiften	utveckla	förekom	i	32	%	(19)	av	annonserna: 

Vi	strävar	alltid	efter	hög	kvalitet	och	jobbar	med	kontinuerligt	förbättring	av	såväl	
arbetsprocess	som	den	tekniska	lösningen.	Då	vi	jobbar	med	roterande	arbetsuppgifter	
kommer	du	vara	delaktig	i	flera	olika	delar	av	utvecklingen.	(Ants,	C#/.Net-	utvecklare	
till	oss	på	Dustin,	2015) 

Här	ses	ett	exempel	där	arbetsgivaren	beskriver	att	kandidaten	får	uppgifter	som	i	
det	stora	hela	innebär	att	arbeta	med	utveckling.	Arbetsgivaren	uttrycker	inte	
explicit	att	personen	ska	ha	utveckling	som	arbetsuppgift.	Beskrivningar	likt	denna	
har	räknats	till	arbetsuppgiften	utveckla.	Även	andra	böjningar	och	synonymer	har	
förekommit	och	räknats.	 

Arbetsuppgiften	installationer	förekom	i	18	%	(11)	av	annonserna: 

Du	kommer	att	arbeta	med	kontohantering	och	behörigheter	samt	med	installationer	
och	felsökning	av	datorer,	telefoner	och	annan	IT-utrustning.	(Statens	
institutionsstyrelse	SIS,	Service	desk	administratör/IT-support,	2015)	

I	detta	exempel	tar	arbetsgivaren	upp	flera	olika	arbetsuppgifter	som	ingår	i	arbetet	
och	nämner	även	vilken	tekniks	utrustning	som	kommer	att	vara	en	del	av	arbetet.	

Arbetsuppgiften	drift	förekom	i	13	%	(8)	av	annonserna: 

Arbeta	med	drift	och	underhåll	av	MS	Windowsplattform.	(Ving	Sverige,	Tekniker	till	
datacenter,	2015)	

I	ett	fåtal	av	annonserna	nämnde	arbetsgivaren	att	kandidaten	förväntades	arbeta	
med	drift	och	underhåll.	I	detta	exempel	uttrycker	arbetsgivaren	även	vilken	
programvara	arbetstagaren	kommer	att	arbeta	med.		

Arbetsuppgiften	ärendehantering	förekom	i	12	%	(7)	av	annonserna:	

Leveranser	och	installationer	av	datorer	med	tillbehör	och	surfplattor	hör	till	
arbetsuppgifterna,	varför	du	inte	får	vara	främmande	för	fysiskt	arbete	med	tunga	lyft.	
Administration	ingår	också	så	som	dokumentation	och	ärendehantering.	(ITSAM,	
Servicetekniker	till	vår	serviceavdelning,	2015)	

I	citatet	uttrycker	arbetsgivaren	att	den	sökande	kommer	att	arbeta	med	
administration	som	mer	konkret	innebär	ärendehantering.	I	fall	likt	detta	har	inte	
administration	inte	räknats	som	en	arbetsuppgift.	Istället	har	uppgifterna	inom	
administration	räknats.		

Det	förekom	i	flera	av	annonserna	att	arbetsgivaren	betonade	huruvida	den	sökande	
skulle	komma	att	arbeta	självständigt,	i	team/lag	eller	både	och.	I	enstaka	fall	gavs	
en	något	luddigare	beskrivning	där	den	sökande	informerades	om	att	denne	ibland	
kunde	komma	att	utföra	arbetsuppgifter	tillsammans	med	andra.	Av	de	60	
jobbannonser	som	granskades	uttryckte	arbetsgivaren	i	25	%	(15)	av	annonserna	att	
den	sökande	skulle	arbeta	i	ett	team/lag.	I	12	%	(7)	av	annonserna	betonades	
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självständigt	arbete	och	i	22	%	(13)	av	jobbannonserna	uttrycktes	att	den	sökande	
skulle	jobba	självständigt	såväl	som	i	team.		

	

	

Tabell	3	
Förekomsten	av	olika	arbetssätt	hos	arbetsgivaren	

Arbetsform	 Antal	 Procent	
Arbete	i	team	 15	 25	%	
Självständigt	arbete	 7	 12	%	
Självständigt	arbete	och	i	
team	

13	 22	%	

	

Du	ingår	i	ett	team	på	IT-avdelningen	som	jobbar	över	landsgränserna	samt	ser	till	att	
samtliga	medarbetare	på	kontoret	och	gymmet	har	en	bra	och	effektiv	IT-miljö	att	
arbeta	i.	(Actic	Sverige	AB,	IT-tekniker/systemadministratör,	2015) 

Vi	tror	att	du	trivs	bäst	hos	oss	om	du	gillar	att	arbeta	i	team,	har	ett	genuint	
engagemang	för	systemutveckling	och	har	en	vilja	att	hela	tiden	utvecklas.	(Cybercom	
Group,	Senior	systemutvecklare	inom	telecom,	2015) 

För	tjänsten	krävs	en	självständig,	ordningsam,	serviceinriktad	och	social	person	med	
stor	flexibilitet	som	kan	hantera	varierande	arbetsbelastning	och	tvära	
omprioriteringar.	(Gymnastik-	och	idrottshögskolan,	GHI,	IT-tekniker,	2015) 

Som	person	är	du	ansvarstagande,	har	stort	engagemang	samt	har	förmåga	att	både	
jobba	självständigt	och	i	grupp.	(Umeå	kommun,	Systemtekniker/serverteknik	till	IT-
funktionen,	2015) 

Arbetet	utförs	både	självständigt	och	med	en	hög	nivå	på	samarbete	i	teamet	och	det	är	
viktigt	att	du	behärskar	bägge	delar.	(Strålfors	Svenska	AB,	Drifttekniker	datacenter,	
2015) 

Du	måste	kunna	jobba	självständigt	men	samtidigt	tycka	om	samarbete. (IT-mästaren,	
IT-tekniker,	2nd	line,	2015) 

Här	ser	man	exempel	på	hur	arbetsgivarna	på	olika	sätt	givit	uttryck	för	hur	
kandidaten	kommer	att	arbeta.	Sett	till	språket	används	en	variation	av	
formuleringar	för	att	betona	eller	beskriva	något	av	arbetssätten.	I	det	första	citatet	
nämner	arbetsgivaren	att	kandidaten	ingår	i	ett	team	medan	i	det	andra	citatet	är	
beskrivningen	mindre	tydlig	och	utgår	mer	ifrån	vad	kandidaten	ska	gilla.		Liknande	
variationer	av	språkbruk	som	i	det	första	citatet	förekommer	i	det	tredje	och	fjärde	
citatet.	Det	sista	citatet	ger	exempel	på	något	mer	diffusa	formuleringar	och	
eftersom	arbetsgivaren	explicit	inte	nämner	teamarbete	har	inslag	likt	detta	räknats	
till	självständigt	arbete.	 

4.3	Arbetsgivarens	erbjudande 

Det	förekom	i	flera	fall	att	arbetsgivaren	gav	uttryck	för	att	vilja	erbjuda	den	
anställde	någonting	hänförligt	till	den	specifika	arbetsplatsen	man	nämner	bra	
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kollegor	eller	en	stimulerande	arbetsmiljö	som	exempel.	Detta	skedde	i	33	%	(20)	av	
annonserna.	Av	det	som	i	största	utsträckning	erbjöds	av	arbetsgivarna	var	
Kompetensutveckling	17	%	(10),	Kollegor	12	%	(7),	Företagskulturen	10	%	(6),	
Arbetsmiljö	10	%	(6)	och	Arbetsuppgifter	7	%	(4).	

	

	

 

Tabell	4	
Förekomsten	av	olika	erbjudanden	från	arbetsgivaren	

Erbjudande	 Antal	 Procent	
Kompetensutveckling	 10	 17	%	
Kollegor	 7	 12	%	
Företagskulturen	 6	 10	%	
Stimulerande	
arbetsmiljö	 6	 10	%	
Intressanta	
arbetsuppgifter	 4	 7	%	

 

Erbjudandet	om	kompetensutveckling	förekom	i	17	%	(10)	av	annonserna: 

Vi	erbjuder	kompetensutveckling	i	den	riktning	du	behöver	fördjupa	eller	bredda	dig.	
(Etteplan,	Mjukvaruutvecklare,	2015) 

Cybercom	erbjuder	löpande	kompetensutveckling	där	vi	skapar	utrymme	och	stöd	för	
att	utvecklas.	(Cybercom	Group,	Senior	systemutvecklare	inom	telecom,	2015) 

Ovan	uttrycker	båda	arbetsgivare	att	de	erbjuder	den	anställde	den	
kompetensutveckling	som	är	nödvändig	för	att	bli	framgångsrik	i	sitt	arbete.	

Erbjudandet	om	kollegor	förekom	i	12	%	(7)	av	annonserna: 

Du	möter	varierande,	intressanta	och	utmanande	arbetsuppgifter	och	projekt	och	
kommer	att	få	samarbeta	med	kompetenta	och	trevliga	kollegor	och	ledare	i	en	
organisation	som	sätter	kunden	i	fokus.	(IFS,	Systems	Engineer	med	fokus	på	
processförbättringar,	2015) 

Förutom	härliga	kollegor	och	ett	varmt	företagsklimat	erbjuder	Lindorff	bra	förmåner	
och	goda	arbetsvillkor.	(Lindorff,	systemutvecklare	till	Lindorff	i	Göteborg,	2015) 

I	citaten	ovan	ses	exempel	på	hur	arbetsgivaren	erbjuder	den	sökande	ett	arbete	
med	trevliga	och	härliga	kollegor.	I	båda	citaten	används	begrepp	för	att	förstärka	
erbjudandet	så	som	kompetenta	eller	härliga,	ingen	hänsyn	har	tagit	till	det.		

Erbjudandet	om	företagskulturen	förekom	i	10	%	(6)	av	annonserna: 

Vi	strävar	efter	en	kultur	som	uppmuntrar	nytänkande,	eget	ansvar,	kreativitet	och	
lärande.	Vi	sitter	i	fräscha	lokaler	precis	vid	vattnet,	10	minuter	från	slussen	i	Nacka	
Strand.	(Ants	C#/.Net-	utvecklare	till	oss	på	Dustin,	2015) 
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Bredband2	kan	bäst	beskrivas	som	ett	bolag	med	entreprenörsanda	och	passa	dig	som	
uppskattar	högt	i	tak,	korta	beslutsvägar	och	snabba	omställningar”.	(Bredband2,	
Service	desk-medarbetare,	2015) 

Här	har	syns	två	exempel	på	hur	arbetsgivarna	i	annonserna	tänker	sig	
företagskulturen	som	ett	erbjudande	för	den	anställde.	I	det	första	citatet	beskrivs	
kulturen	uttryckligen	medan	det	i	det	andra	citatet	kan	tolkas	som	att	arbetsgivaren	
beskriver	kulturen	på	företaget	utan	att	uttryckligen	skriva	det	i	texten.		

Erbjudandet	om	stimulerande	arbetsmiljö	i	10	%	(6)	av	annonserna: 

Våra	moderna	lokaler	i	Dockan	erbjuder	en	trevlig	arbetsmiljö	med	ett	centralt	läge	
nära	till	stan.	(Televox	AB,	Norsktalande	First	Line	Supporttekniker,	2015) 

I	några	av	annonserna	förekom	arbetsmiljö	som	ett	erbjudande	till	den	sökande	men	
vad	som	sågs	som	arbetsmiljö	varierade	hos	arbetsgivarna.	I	det	första	citatet	ovan	
har	en	arbetsgivare	uttryckt	sig	i	termer	av	vad	som	skapar	en	bra	arbetsmiljö	medan	
arbetsgivaren	i	det	andra	citatet	pratar	om	arbetsmiljö	som	synonymt	med	lokaler	
och	läge.	Båda	fallen	har	räknats	till	erbjudandet	om	arbetsmiljö.		

Erbjudandet	om	intressanta	arbetsuppgifter	förekom	i	7	%	(4)	av	annonserna: 

Vi	erbjuder	intressanta	arbetsuppgifter	med	goda	möjligheter	till	egen	utveckling	och	vi	
är	övertygade	om	att	en	blandning	av	kvinnor	och	män	i	alla	åldrar	med	olika	bakgrund	
skapar	en	dynamisk	och	kreativ	arbetsmiljö.	(FRA,	Driftig	Systemutvecklare	till	
avdelningen	för	Teknik,	2015)	

Hos	oss	får	du	möjlighet	att	växa	och	utvecklas	som	person	i	din	roll	och	i	din	karriär.	Du	
möter	varierande,	intressanta	och	utmanande	arbetsuppgifter	och	projekt	och	kommer	
att	få	samarbeta	med	kompetenta	och	trevliga	kollegor	och	ledare	i	en	organisation	
som	sätter	kunden	i	fokus.	(IFS,	Systems	Engineer	med	fokus	på	processförbättringar,	
2015) 

Här	kan	vi	se	två	exempel	på	hur	arbetsgivarna	använder	arbetsuppgifterna	som	ett	
erbjudande.	Arbetsuppgifterna	beskrivs	med	flera	adjektiv	som	intressant,	
varierande	och	utmanande.	 
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5	Analys	
I	detta	avsnitt	presenteras	en	analys	av	den	bearbetning	som	gjorts	i	studien.	Till	en	
början	presenteras	de	personliga	egenskaperna	följt	av	arbetsuppgifter	och	slutligen	
en	analys	av	vad	som	erbjuds	av	arbetsgivaren	till	den	sökande.		

5.1	Personliga	egenskaper	
Gaucher	et	al.	(2011)	har	redogjort	för	en	lista	med	ord	som	anses	vara	maskulina	
eller	feminina.	I	vår	bearbetning	har	endast	ett	fåtal	representerade	ord	hittats,	de	
tre	mest	frekventa	är	självständig,	ansvar	och	samarbeta.	Utöver	dessa	begrepp	har	
andra	begrepp	förekommit	som	inte	Gaucher	et	al.	(2011)	redogör	för	till	exempel	
serviceinriktad	eller	kommunikativ.	Begreppet	serviceinriktad	är	ett	begrepp	vars	
synonym	är	stödja/hjälpa,	ett	begrepp	som	förekommer	som	feminint	enligt	
Gaucher	et	al.	(2011).	Det	skulle	kunna	vara	så	att	kvinnliga	sökanden	kan	identifiera	
sig	med	begreppet	vilket	kan	peka	på	en	mer	feminin	könskodning.	Eftersom	det	då	
skulle	finnas	fyra	feminint	laddade	ord	bland	alla	de	mest	återkommande	
begreppen.	I	och	med	att	det	var	många	begrepp	som	användes	i	annonserna	för	att	
beskriva	de	personliga	egenskaperna	resulterar	det	i	att	flera	begrepp	endast	
förekommit	några	gånger.	Det	begrepp	som	förekommit	minst	antal	gånger	som	
representeras	i	vårt	resultat	är	analytisk	har	förekommit	tio	gånger.	Att	ett	begrepp	
förekommer	i	mindre	utsträckning	än	så,	blir	det	problematiskt	att	kalla	det	generellt	
återkommande	inom	yrkesgrupperna.	Därför	kan	det	bli	svårt	att	beskriva	det	som	
könskodning	om	det	inte	förekommer	av	mer	generell	natur.	Även	ett	begrepp	som	
förekommit	i	mindre	än	25	%	av	annonserna	bidrar	till	en	svårighet	att	med	säkerhet	
kunna	peka	på	en	könskodning.	

Vår	tolkning	är	att	de	ord	som	inte	finns	med	i	listan	av	Gaucher	et	al.	(2011)	borde	
kunna	ses	som	neutrala	eller	neutralt	laddade,	vilket	i	praktiken	kan	betyda	att	både	
kvinnor	och	män	kan	identifiera	sig	med	begreppen.	Utifrån	de	ord	som	förekommit	i	
listan	över	feminina	och	maskulina	ord	visar	annonserna	på	något	fler	feminint	ord	
än	maskulint.	Sett	till	vår	första	frågeställning	borde	den	här	delen	av	resultatet	visa	
på	ett	svar	som	lutar	mer	mot	att	könskodningen	i	IT-branschen	är	mer	feminin	än	
maskulin.	Även	om	den	mest	förekommande	egenskapen	självständig	är	ett	
maskulint	laddat	ord	tror	vi	inte	att	det	i	sig	pekar	mot	en	könskodning,	framförallt	
eftersom	den	egenskapen	ofta	förekom	i	samband	med	beskrivningen	om	
kandidaten	skulle	jobba	i	team	eller	inte.	Det	kan	alltså	existera	en	vag	feminin	
könskodning	sett	utifrån	de	personliga	egenskaperna	som	efterfrågas	som	den	
sökande	ska	identifieras	sig	med.	Dock	skall	förekomsten	av	de	neutrala	begreppen	
inte	bortses	ifrån.	Den	tolkningen	leder	till	att	kvinnor	som	är	i	minoritet	i	och	
efterfrågade	av	IT-branschen	inte	på	grund	av	jobbannonsen	blir	bortskrämda	på	
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grund	av	de	personliga	egenskaperna.	Detta	stöttas	av	Gaucher	et	al.	(2011)	teori	
som	säger	att	kvinnor	söker	arbetet	via	jobbannonser	som	är	feminint	kodade.		

I	en	fjärdedel	av	annonserna	gav	arbetsgivaren	uttryck	för	att	arbetet	skulle	komma	
att	ske	i	team.	Det	uttrycktes	även	i	22	%	av	annonserna	att	personen	skulle	utföra	
arbete	i	team	och	självständigt.	Notera	också	att	den	vanligaste	personliga	
egenskapen	som	eftersöktes	var	självständig	samtidigt	som	det	är	mest	efterfrågat	
att	få	sökanden	som	vill	jobba	i	team.	Detta	visar	på	att	arbetet	i	IT-branschen	till	viss	
del	berör	arbetet	i	team.	Kuhn	och	Villeval	(2011)	har	i	sin	forskning	kunnat	påvisa	
att	kvinnor	tenderar	att	välja	att	söka	arbeten	där	man	arbetar	i	team	i	större	
utsträckning	än	män.	Deras	forskning	innebär	ett	testande	av	flera	scenarier	där	män	
och	kvinnor	fick	ta	ställning	till	olika	kompensationsmodeller	för	att	på	så	sätt	kunna	
påvisa	om	och	vad	det	var	som	gjorde	att	dem	valde	arbete	i	team	eller	inte.	Ett	
sådant	exempel	var	om	kompensationen	var	baserat	på	individen	eller	teamet.	I	vår	
kodning	har	fokus	inte	legat	på	hur	arbetsgivaren	beskriver	kompensationen.	Kuhn	
och	Villeval	(2011)	menar	inte	att	män	inte	föredrar	att	jobba	i	team	men	deras	
resultat	pekar	på	att	kvinnor	föredrar	det	i	större	utsträckning.	Om	team	som	
arbetssätt	skulle	innebära	en	könskodning	är	svårt	att	säga.	Delvis	för	att	vi	har	
upplevt	det	som	svårt	att	hitta	mer	konkret	forskning	som	kopplas	till	fenomenet	
men	också	för	att	forskningen	visar	på	att	både	män	och	kvinnor	under	vissa	
omständigheter	dras	till	arbete	i	team.	Det	betyder	således	att	vi	sett	till	våra	
frågeställningar	varken	kan	fastställa	att	det	råder	en	könskodning	eller	att	den	på	
något	sätt	skulle	hindra	en	sökande,	framförallt	inte	kvinnor.	En	intressant	koppling	
till	de	personliga	egenskaperna	är	att	begreppet	samarbete	var	ett	av	de	mest	
återkommande	orden	i	annonserna,	ett	ord	som	enligt	Gaucher	et	al.	(2011)	är	
feminint	kodat.	Det	begreppet	har	också	varit	det	mest	förekommande	i	Helgesson	
(2011)	forskning	över	jobbannonser.	

5.2	Arbetsuppgifterna	
Bland	arbetsuppgifterna	var	det	framförallt	arbete	med	support	som	var	vanligast.	
Att	så	är	fallet	menar	vi	inte	är	konstigt	då	en	av	yrkesgrupperna	är	supporttekniker	
och	att	det	därför	faller	någorlunda	naturligt	att	utföra	den	typen	av	arbetsuppgifter.	
Det	är	svårt	att	säga	om	arbetsuppgifterna	som	förekommit	flest	gånger	i	
annonserna	skulle	innebära	en	könskodning.	Utifrån	Soidres	(2009)	beskrivning	av	
segregering	och	könssocialisation	har	troligen	arbetsuppgifterna	en	mer	maskulin	
eller	feminin	laddning.	Hon	menar	också	att	män	dominerar	i	T-professioner	(T=ting)	
som	teknik.	Mot	den	här	bakgrunden	borde	arbetsuppgifterna	i	IT-branschen	vara	
mer	associerade	till	män.	Något	förekommit	i	forskningen	av	Lupton, Woodhams och 
Xian (2009) är att IT-branschen är maskulint kodad.	Däremot	saknas	teori	och	
tidigare	forskning	som	specifikt	redogör	för	att	arbetsuppgifterna	i	vårt	resultat	
skulle	vara	typiskt	manliga	eller	kvinnliga.		En	tolkning	av	arbetsuppgiften	support	är	
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att	begreppet	är	synonymt	med	stödja.	Ett	feminint	begrepp	som	beskriver	
personliga	egenskaper	(Gaucher,	Frisen	&	Kay,	2011).	Den	typen	av	arbetsuppgift	
kan	därför	tolkas	likt	något	som	kvinnor	kan	identifiera	sig	mer	med	än	män.	Kopplat	
till	våra	frågeställningar	är	det	svårt	att	peka	på	en	könskodning	och	vilken	form	den	
tar	men	sett	till	den	andra	frågeställningen	skulle	det	kunna	vara	ett	hinder.	Om	
fallet	är	att	ett	av	könen	inte	kan	identifiera	sig	med	arbetsuppgifterna	är	det	
tänkvärt	att	om	andra	erbjudanden	i	tillräckligt	stor	utsträckning	väger	upp	skulle	det	
fortfarande	kunna	gå	att	identifiera	sig	med	annonsen	i	sin	helhet	och	på	så	sätt	blir	
hindret	mindre.	 

5.3	Arbetsgivarens	erbjudande	
Att	arbetsgivaren	i	någon	form	gav	uttryck	för	ett	erbjudande	var	inte	speciellt	
vanligt	förekommande	då	endast	en	tredjedel	nämnde	det	i	sina	annonser.	Det	
betyder	att	66	%	(40)	av	arbetsgivarna	inte	gav	uttryck	för	att	de	vill	erbjuda	den	
anställde	någonting	som	är	hänfört	till	dem	specifikt	som	arbetsgivare.	Utifrån	vårt	
resultat	finner	vi	det	svårt	att	någorlunda	säkert	fastställa	på	grund	av	att	det	råder	
en	könskodning	i	någon	riktning.	Delvis	på	grund	av	den	låga	frekvensen	men	
framförallt	av	att	forskningen	om	vad	kvinnor	respektive	män	föredrar	hos	en	
arbetsgivare	när	de	söker	ett	jobb	är	sparsam.	Framförallt	i	IT-branschen.	Däremot	
har	det	gjorts	en	undersökning	av	Sveriges	ingenjörer	(2010)	där	man	ämnat	få	svar	
på	vad	som	anses	vara	viktigt	för	deras	medlemmar	i	arbetslivet.	Statistiken	har	
delats	upp	mellan	män	och	kvinnor	för	att	peka	på	skillnader	och	resultatet	visar	på	
ringa	skillnad	mellan	könen.	I	toppen	för	både	män	och	kvinnor	ligger	bland	annat	
trevliga	arbetskamrater	och	god	stämning,	personlig	utveckling	och	inflytande	över	
de	egna	arbetsuppgifterna.	Försöker	man	förstå	vårt	resultat	utifrån	den	nyss	
nämnda	undersökningen	borde	inte	dessa	erbjudanden	vara	något	som	attraherar	
ett	av	könen	i	större	utsträckning	än	det	andra.	De	annonser	som	förespråkade	
mångfald	eller	jämställdhet	tenderade	inte	att	ha	annorlunda	erbjudanden	till	
kandidaten.	Lindmark	och	Sundin	(2013)	gör	det	möjligt	för	oss	att	se	ett	tydligare	
mönster	genom	sin	studie.	De	har	studerat	könskodning	i	jobbannonser	i	de	mest	
kvinno-	respektive	mansdominerade	yrkena	i	Sverige.	Deras	resultat	visade	att	
kompetensutveckling	som	erbjudande	förekom	i	ungefär	samma	utsträckning	
oavsett	vilket	yrke	som	dominerade,	även	arbetsuppgifterna	visade	på	ett	liknande	
resultat.	Skillnaden	låg	dock	i	arbetsmiljön	som	var	ett	mer	återkommande	
erbjudande	inom	de	kvinnodominerade	yrkena	och	företagskulturen/bra	
arbetsgivare	förekom	främst	i	de	mansdominerade	yrkena.	Mot	den	bakgrunden	får	
vi	mer	perspektiv	men	eftersom	varken	arbetsmiljö	eller	företagskulturen	var	det	
mest	återkommande	erbjudandet	är	vår	tolkning	att	det	inte	är	av	påtaglig	
betydelse.	I	det	stora	hela	är	det	svårt	även	denna	gång	att	peka	på	en	könskodning.	
Främst	eftersom	förekomsten	av	erbjudanden	är	relativt	låg	och	har	en	jämn	
spridning.	Utifrån	hur	arbetsgivarna	har	berättat	om	vad	som	erbjuds	har	vi	inte	



31	

upplevt	att	det	förts	fram	på	ett	sätt	som	skulle	vara	negativt	för	kandidaten,	snarare	
är	tvärtom.	Därför	är	det	har	vi	svårt	att	se	hur	dessa	erbjudanden	skulle	komma	att	
skapa	ett	hinder	för	något	av	könen.		
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6	Diskussion	
I	detta	avsnitt	ämnar	vi	att	föra	en	diskussion	om	resultatet	och	den	använda	
metoden.	Inledande	förs	en	metoddiskussion	där	vi	gör	en	kritisk	granskning	av	
ansatsen	och	hur	studien	genomförts.	Vidare	behandlas	en	resultatdiskussion	där	vi	
närmar	oss	studiens	frågeställningar	och	resonerar	kring	varför	resultatet	ser	ut	som	
det	gör.	Avslutningsvis	sammanfattar	vi	och	lyfter	förslag	till	vidare	forskning.	

6.1	Metoddiskussion	
6.1.1	Övergripande		
Främst	av	allt	vill	vi	redogöra	för	vår	resa	med	diskursanalysen	som	startade	med	en	
uppfattning	om	att	textanalys	var	någorlunda	enkelt.	Desto	mer	vi	försökte	sätta	oss	
in	i	diskursanalysen	desto	svårare	och	mer	komplicerat	blev	det	att	göra	någonting	
konkret	av	det.	Tillslut	nådde	vi	en	punkt	där	vi	faktiskt	ställde	oss	frågan	om	en	
diskursanalys	överhuvudtaget	gick	att	använda,	framförallt	för	att	den	nästan	är	för	
akademisk.	Vi	hade	svårt	att	hitta	motivation	i	vår	ansats	eftersom	forskaren	ändå	
färgar	resultatet	så	mycket	att	det	är	svårt	att	se	klart	och	det	som	är	sanning	är	i	
ständig	förändring	vilket	gör	att	vårt	utfall	kanske	bara	är	“kunskap”	för	en	kort	
stund.	Finns	det	då	någon	mening	med	att	välja	den	här	typen	av	ansats?	En	bit	in	i	
arbetet	med	kodning	av	jobbannonserna	började	det	klarna	för	oss	vilken	roll	en	
diskursanalys	kan	ha,	nämligen	att	bredda	synsättet	på	någonting,	en	eller	flera	
diskurser.	Det	kräver	dock	att	man	som	forskare	vågar	släppa	taget	om	rollen	att	
vara	den	som	ska	leverera	sanningar	eller	lösningar	på	saker.	Diskursanalys	som	
ansat	menar	vi	i	sig	inte	är	dålig	men	den	gör	sig	nog	bäst	som	för-forskning	eller	ett	
komplement	till	andra	forskningsansatser.	Ett	exempel	på	det	är	att	det	skulle	ha	
varit	svårt	för	oss	att	plocka	ut	maskulina	och	feminina	ord	som	beskrev	de	
personliga	egenskaperna	om	det	inte	funnits	validerad	forskning	om	det.		

6.1.2	Val	av	jobbannonser	
Ytterligare	kan	det	vara	intressant	att	adressera	de	tre	yrkesgrupper	som	valts	ut	
påverkat	utfallet	och	om	vi	möjligtvis	kommit	fram	till	ett	annat	resultat	om	andra	
yrkesgrupper	utsetts.	I	efterhand	går	det	att	vara	kritisk	mot	urvalet	då	två	av	
yrkesgrupperna	representerar	en	mer	specifik	del	av	branschen	nämligen:	arbete	
inom	support.	Det	kan	vid	liknande	studier	vara	mer	värdefullt	att	göra	ett	urval	med	
mer	bredd	inom	en	stor	bransch.	Exempelvis	återkom	ordet	support	frekvent	i	flera	
av	annonserna	men	majoriteten	av	dessa	var	inom	yrkesgruppen	IT-support.		Detta	i	
sin	tur	skulle	kunna	spegla	IT-branschen	som	mer	inriktad	på	support	än	vad	den	
faktiskt	är.	Att	olika	yrken	ställer	krav	på	olika	kompetens	och	erfarenheter	är	inte	
konstigt	och	vi	har	ansträngt	oss	för	att	bearbeta	datan	på	ett	sätt	där	fokus	ligger	på	
annat	än	vad	som	enbart	är	självklara	skillnader.	Det	ska	dock	betonas	att	både	
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inslag	av	självklara	skillnader	så	som	arbetsuppgifter	och	mer	generella	aspekter	som	
arbetsgivarens	erbjudande	har	förekommit.		

6.1.3	Bearbetning	av	data		
Den	största	utmaningen	med	diskursanalysen	har	varit	att	färga	arbetet	i	minsta	
möjliga	mån.	Längst	arbetets	gång	har	detta	funnit	med	oss	och	vi	hoppas	att	den	
medvetenheten	har	lett	oss	till	ett	resultat	som	inte	är	missvisande.	Givetvis	ska	
förförståelse	också	lyftas	som	en	styrka	i	arbetet	då	den	präglar	slutsatser	och	en	
uppfattning	för	ämnet	i	stort.	Att	vi	valde	en	mer	kvantitativ	inriktning	av	
diskursanalys	har	underlättat	men	ställt	oss	inför	utmaningen	att	avgöra	när	begrepp	
ska	räknas	eller	inte.	Synonymer	och	blandade	beskrivningar	av	ett	fenomen	eller	
begrepp	har	förekommit	vilket	har	försvårat	tolkningsarbetet.	Flera	gånger	löste	sig	
detta	med	att	vi	gjorde	databearbetningen	på	varsitt	håll	och	när	datan	jämfördes	
hade	båda	valt	att	inkludera	eller	utesluta	en	viss	synonym.	I	vår	resultatet	
presenteras	det	som	vi	anser	speglar	vad	som	varit	typiskt	förekommande	i	
annonserna,	väl	medvetna	om	att	ett	citat	många	gånger	lyfts	ur	sitt	sammanhang.	
Styrkan	i	att	arbeta	med	jobbannonser	är	att	de	många	gånger	är	skrivna	i	sektioner	
istället	för	flytande	text.	Sektionerna	skrevs	ofta	oberoende	av	varandra.	Det	har	
gjort	det	enklare	att	räkna	begreppen	men	också	att	redovisa	citaten	i	vårt	resultat	
på	ett	sätt	som	givit	en	mindre	känsla	av	att	något	är	taget	ur	sitt	sammanhang.		

Den	främsta	kritiken	vi	riktar	mot	vårt	eget	tillvägagångsätt	rör	den	forskning	som	vi	
valt	att	luta	oss	emot	när	vi	tittat	efter	de	personliga	egenskaperna.	Den	forskningen	
har	inte	en	utgångspunkt	i	Sverige	och	därför	är	den	inte	en	träffsäker	källa	om	hur	
kön	är	socialt	konstruerat	i	Sverige.	Det	kan	få	konsekvenser	som	att	vissa	begrepp	
blir	räknade	som	att	de	tillhör	ett	av	könen	men	att	de	i	“verkligheten”	skulle	kunna	
tillhöra	det	andra	könet.	En	sådan	konsekvens	kan	ha	enorm	påverkan	på	vilket	
resultat	som	framträder	i	bearbetningen	av	datan.	Förhoppningsvis	har	det	inte	
påverkat	allt	resultat	men	för	resultatet	i	helhet	kan	det	få	avgörande	effekter.	
Speciellt	i	ett	fall	likt	vårt	där	det	handlar	om	maskulint	eller	feminint,	ett	dåligt	
insamlat	resultat	kan	göra	att	det	väger	över	åt	ett	håll	som	inte	ger	rättvisa	för	
verkligheten.	Hade	det	funnits	motsvarade	svensk	forskning	om	vad	som	ansågs	vara	
feminina	respektive	maskulina	ord	hade	den	forskningen	givetvis	valts	om	vi	skulle	
genomföra	studien	igen	med	samma	forskning	hade	vi	nog	övervägt	att	använda	
engelska	annonser	från	den	svenska	arbetsmarknaden	istället.			

6.2	Resultatdiskussion	
6.2.1	Existerar	det	en	könskodning	i	jobbannonser	inom	IT-branschen	
och	i	så	fall	vilken	form	tar	den?	
Syftet	med	vår	undersökning	har	varit	att	se	om	könskodning	existerar	i	
jobbannonser	inom	IT-branschen	och	vilka	konsekvenser	det	eventuellt	får	för	
respektive	kön.	I	vår	första	frågeställning	ämnade	vi	ta	reda	på	om	det	existerar	en	
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könskodning	och	i	så	fall	vilken	form	den	antar.	Genom	vår	undersökning	har	vi	
kommit	fram	till	att	det	inte	existerar	en	könskodning	i	jobbannonser	inom	IT-
branschen.	Vi	tolkar	resultatet	könsneutralt.	Det	finns	alltså	inget	i	språket	som	
antyder	att	det	skulle	vara	en	påtaglig	kodning	mot	feminint	eller	maskulint.	Detta	
går	dock	att	utläsa	en	mycket	vag	feminin	kodning	om	vi	tittar	på	resultatet	från	de	
personliga	egenskaperna	som	används	för	att	beskriva	den	ideala	kandidaten.	De	
feminint	laddade	orden	samarbeta,	ansvar	och	social	kompetens	är	några	av	de	mest	
återkommande.	Om	vi	även	gör	tolkningen	att	serviceinriktad	är	ett	ord	synonymt	
med	att	hjälpa/stödja	skulle	det	möjligen	kunna	vara	ett	tecken	på	en	vag	feminin	
laddning.	Även	i	analysen	om	att	jobba	i	team	görs	en	koppling	mellan	ett	begrepp	
som	är	feminint	kodat	och	arbetssätt	som	Kuhn	och	Villeval	(2011)	menar	att	kvinnor	
kan	föredra.	Inte	heller	här	uttrycks	en	feminin	kodning	men	vår	koppling	gör	det	
möjligt	att	peka	på	en	vag	tendens	till	att	den	delen	av	innehållet	i	jobbannonsen	
skulle	kunna	vara	feminint	kodad.	En	liknande	koppling	görs	mellan	arbetsuppgiften	
support	och	den	personliga	egenskapen	stödja,	en	egenskap	som	är	typiskt	feminin	
(Gaucher,	Frisen	&	Kay,	2011).	Inte	heller	framgår	det	i	arbetsgivarens	erbjudande	
något	som	är	tydligt	associerat	till	kvinnor	eller	män.	Vi	påstår	att	dessa	analyser	är	
för	långsökta	för	att	kunna	hävda	ett	mönster	annat	än	att	jobbannonserna	saknar	
en	könskodning.	Detta	leder	till	att	vi	i	studiens	som	helhet	bortser	från	de	vaga	
tendenserna	av	feminin	kodning	och	besvarar	vår	första	frågeställning	med	att	det	
inte	råder	en	könskodning	sett	till	jobbannonserna	i	IT-branschen.		

6.2.2	Vilka	konsekvenser	kan	ses	utifrån	jobbannonsens	utformning	för	
respektive	kön?		
Det	är	intressant	att	lyfta	Gaucher	et	al.	(2011)	studie	som	visar	att	könskodning	
framförallt	förekommer	i	branscher	dominerade	av	män.	Eftersom	vi	besvarar	vår	
första	frågeställning	med	att	det	inte	förekommer	en	könskodning	utan	att	
annonserna	snarare	är	neutrala	laddade	är	det	inte	orimligt	att	anta	att	det	är	andra	
faktorer	ligger	bakom	problematiken	angående	kvinnors	frånvaro	i	IT-branschen.	Om	
vi	däremot	ser	till	de	studier	likt	Born	och	Taris	(2010)	torde	antagandet	bli	
annorlunda.	Språket	i	annonserna	är	inte	manligt	kodade	men	ändå	är	det	få	kvinnor	
inom	IT-branschen	och	det	leder	oss	in	på	vår	andra	frågeställning,	vilka	
konsekvenser	kan	ses	utifrån	jobbannonsens	utformning	för	respektive	kön?	Den	
situationen	får	konsekvenser	för	män	och	kvinnor	menar	Born	och	Taris	(2010),	
framförallt	att	kvinnor	i	större	utsträckning	påverkas	negativt	av	en	neutral	
utformning.	Män	tenderar	inte	enbart	söka	jobb	där	jobbannonsen	är	maskulint	
kodad	utan	även	de	jobb	där	annonsen	är	könsneutral.	Däremot	söker	kvinnor	till	
största	del	de	jobb	som	har	en	feminin	utformning	och	undviker	det	maskulint	
laddade	annonserna	men	lika	så	de	neutralt	utformade	annonserna.	Konsekvenserna	
drabbar	i	så	fall	kvinnor	i	större	utsträckning	än	män	eftersom	jobbannonserna	
indirekt	utesluter	kvinnor	men	inte	män.	En	slutsats	skulle	därför	kunna	vara	att	en	
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av	anledningarna	till	att	kvinnor	är	underrepresenterade	i	branschen	och	mer	
reserverade	inför	att	söka	jobb	inom	IT-branschen	är	på	grund	av	den	neutrala	
utformningen	av	jobbannonserna.	En	slutsats	som	också	görs	av	Born	och	Taris	
(2010),	Flory	et	al.	(2010)		och	Gaucher	et	al.	(2011).	Är	så	fallet	tordes	det	vara	värt	
att	fundera	på	om	det	överhuvudtaget	går	att	prata	om	neutralt	utformade	
annonser.	Synonymt	har	vi	använt	begreppen	könsneutralt	och	neutralt	laddat.	
Orden	neutralt	laddat	menar	vi	visar	på	problematiken	om	att	kvinnor	är	reserverade	
inför	den	typen	av	annons.	Att	någonting	är	“neutralt	laddat”	betyder	nog	snarare	
att	det	könsneutralt	(manligt)	kodat	eller	manligt	underkodat.	Vilket	skulle	kunna	
betyda	att	det	vi	människor	uppfattar	som	neutralt	egentligen	är	präglat	av	manliga	
normer.	Om	det	finns	en	strävan	efter	att	som	arbetsgivare	ha	neutralt	skrivna	
annonser	(vilket	vi	tror	utifrån	att	det	existerar	tjänster	som	www.textio.com)	kan	
det	vara	viktigt	att	peka	på	blinda	fläckar	likt	denna.	Eftersom	blinda	fläckar	kommer	
stå	i	vägen	för	den	goda	intentionen.		

6.2.3	Tankar	om	resultatet	
Försöker	vi	förstå	denna	“kunskapen”	utifrån	social	konstruktivismen	skulle	det	
kunna	vara	att	konstruktionen	om	IT	inte	är	något	som	idag	naturligt	associeras	med	
kvinnor	eller	att	kvinnor	i	större	utsträckning	identifierar	sig	med	andra	yrken	och	
arbetsuppgifter	och	därför	inte	söker	sig	till	IT-branschen	i	första	hand.	Givetvis	är	
det	inget	som	behöver	vara	konstant	och	det	är	svårt	att	göra	en	träffsäker	slutsats	
angående	om	denna	konstruktion	rör	sig	i	en	riktning	där	kvinnor	identifierar	sig	mer	
med	IT.	Vi	vet	att	språket	har	en	funktion	av	att	reproducera	konstruktioner.	Vårt	
resultat	tillsammans	med	tidigare	forskning	pekar	på	att	neutralt	laddade	annonser	
också	missgynnar	kvinnor	då	är	utmaningen	kanske	att	förändra	konstruktionen	
snarare	än	att	ändra	språket	i	våra	jobbannonser.		

Ett	genuint	intresse	för	IT	är	en	viktig	variabel	som	var	ofta	återkommande	i	vad	
arbetsgivaren	söker	hos	arbetstagaren.	Vi	gör	antagandet	att	om	en	person	inte	har	
ett	intresse	för	IT	borde	den	personen	inte	ha	ett	påtagligt	intresse	för	
arbetsuppgifterna,	givetvis	är	det	ingen	signifikant	korrelation	utan	ett	antagande.	
En	hypotes	utifrån	de	neutrala	annonserna	och	antagandet	om	att	det	snarare	är	
konstruktionen	än	språket	som	kan	vara	problemet	skulle	det	kunna	vara	att	kvinnor	
generellt	inte	intresserar	sig	för	IT	i	samma	utsträckning	som	män.	I	och	med	att	
arbetsgivaren	flera	gånger	poängterade	intresse	för	IT	som	någonting	viktigt	hos	den	
ideale	kandidaten	är	det	inte	konstigt	om	en	person	som	inte	är	intresserad	inte	
heller	söker	sig	till	tjänsten.	Det	är	givetvis	svårt	att	fastställa	vart	gränsen	går	för	när	
något	är	ett	intresse	men	arbetsgivarna	önskade	i	flera	annonser	att	den	sökande	
skulle	ha	någon	typ	av	utbildning	från	universitet	eller	högskola.	Antar	vi	att	
människor	söker	sig	till	en	utbildning	utifrån	ett	intresse	skulle	vi	kunna	hitta	ett	svar	
om	kvinnors	intresse	genom	att	titta	på	hur	många	kvinnliga	sökande	det	finns	till	
utbildningar	inom	IT	vid	högskolor	och	universitet.	
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6.3	Konklusion	
När	vi	började	sätta	oss	in	i	forskningen	om	könskodning	och	diskursanalysens	
många	moment	hade	vi	nog	en	bild	av	att	IT-branschen	skulle	ha	en	könskodning	i	
sina	jobbannonser.	En	kodning	som	på	något	sätt	skulle	exkludera	kvinnor.	Den	
gissningen	kommer	av	att	branschen	idag	är	starkt	segregerad.	Det	visade	sig	att	
resultatet	inte	fick	samma	utfall	som	vi	förväntade	oss.	Däremot	tror	vi	både	att	det	
kan	vara	till	stor	nytta	för	människor	att	förstå	vilken	roll	diskurser	har	i	att	skapa	
konstruktion	av	någonting.	Att	jobbannonsen	innehåller	olika	diskurser	som	män	och	
kvinnor	eventuellt	identifierar	sig	med	är	bara	ett	exempel.	Håller	vi	oss	kvar	på	
samma	spår	finns	det	högst	troligt	fler	diskurser	i	rekryteringsprocessen	som	kan	
komma	att	främja	eller	motverka	ett	av	könen.	Vi	tror	att	det	är	en	nödvändighet	att	
människor	har	kunskap	och	förstår	hur	diskurser	påverkar	för	att	på	så	sätt	kunna	
göra	mer	aktiva	val	för	förändring	mot	en	mer	jämställd	arbetsmarknad.		

Det	är	bådas	uppfattning	att	vad	som	faller	inom	ramen	för	pedagogik	är	något	
diffust	vilket	medför	en	liten	utmaning	att	sätta	ramarna	för	studien.	När	vi	
fastställde	att	studien	utifrån	pedagogik	skulle	handla	om	socialisation	och	
könskodning	fanns	en	uppfattning	om	att	det	skulle	vara	ett	någorlunda	utforskat	
område.	Sökningarna	i	databaserna	efter	tidigare	forskning	om	könskodning	och	
jobbannonser	visade	annat.	Detta	tycker	vi	är	synd	då	vår	studie	bland	annat	har	
koppling	till	frågan	om	att	attrahera	de	rätta	talangerna	och	att	jobbannonsen	
många	gånger	är	den	första	kontakten	en	talang	får	med	en	arbetsgivare.	Utifrån	
resultatet	i	vår	studie	vore	det	framförallt	intressant	och	viktigt	att	kommande	
forskares	studier	berör	könskodning	i	större	skala	inom	IT-branschen	men	också	
andra	branscher.	Detta	skulle	bredda	forskningsfältet	och	på	så	sätt	spegla	
“verkligheten”	bättre.	Framförallt	blir	det	intressant	eftersom	vårt	resultat	inte	
riktigt	speglar	det	resultat	som	framkommit	i	den	tidigare	forskningen.	Den	
forskningen	har	många	gånger	gjorts	med	fiktiva	annonser.	Genom	att	genomföra	en	
mer	omfattande	studie	än	vår	och	eventuellt	använda	sig	av	fiktiva	annonser	vore	
det	intressant	att	se	om	vårt	resultat	håller	i	sig	eller	om	en	kodning	skulle	
framträda.	Utifrån	den	förståelsen	kan	man	sedan	bedriva	forskning	som	fokuserar	
mer	på	vilka	konkreta	konsekvenser	könskodning	kan	få	för	arbetsgivare	och	
kandidater.	Vidare	säger	vår	studie	säger	ingenting	om	vilka	motiv	och	beteenden	
som	reflekteras	från	arbetsgivarna	i	jobbannonserna	men	det	är	något	som	skulle	
kunna	öka	förståelsen	om	varför	jobbannonserna	får	de	innehåll	det	har.	Den	typen	
av	forskning	gör	det	möjligt	att	jämföra	det	skrivna	språket	med	till	exempel	
uttalande	från	arbetsgivaren	för	att	se	om	det	finns	enhällighet	eller	om	det	finns	
några	blinda	fläckar.	Ytterligare	vore	det	intressant	att	koppla	ihop	en	studie	likt	vår	
med	en	studie	där	man	undersöker	om	intervjuer	(steget	efter	ansökan)	har	spår	av	
könskodning	och	hur	det	i	så	fall	ser	ut,	för	på	så	sätt	göra	en	jämförelse	mellan	
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studierna.	Detta	eftersom	jobbannonsen	bara	är	ett	litet	fönster	i	den	större	
formella	praktiken	rekrytering.		

Avslutningsvis	kan	vi	summera	vår	analys	av	resultatet	med	att	jobbannonser	inom	
IT-branschen	inte	visar	på	någon	könskodning	för	något	av	könen.	Vi	har	genom	
kopplingar	till	tidigare	forskning	och	egna	resonemang	kunnat	se	tendenser	till	vag	
feminin	kodning	i	annonserna	men	inte	tillräckligt	för	att	på	ett	träffsäkert	sätt	visa	
på	feminint	kodade	annonser.	Ett	resultat	som	inte	var	väntat	från	någon	av	oss.	Vi	
har	också	problematiserat	olika	delar	av	vår	analys	kan	innebära	och	riktat	
problematiken	mot	att	en	neutral	kodning	mer	troligt	är	manligt	underkodad,	
betydelsen	av	den	sociala	konstruktionen	och	vem	som	kan	identifiera	sig	med	ett	
yrke	samt	hur	intresset	för	IT	kan	vara	en	del	i	att	söka	sig	till	IT-branschen.		
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Bilaga	1	-	Företag		

Supporttekniker	 
Avantime	Group	AB	 
Bonnier	education 
Bredband2	AB 
GIH 
Hogia	Infrastructure	services	AB 
Hogia	Transport	management	systemst 
Hoist	group 
Komunnalförbundet	ITSAM 

	
KLK 
Loopia 
MacRent 
Mediq	Sverige	AB 
Naturhistoriska	riksmuseet	 
Net	at	Once	AB 
SIS	statens	institutionsstyrelse	 
Telavox	AB 
Transmode	Systems	AB 
Crossnet	AB 
Apotekstjänst	Sverige	AB 
VISMA	specs	AB 
 
Mjukvaru-	och	systemutvecklare 
PRESTAWORK	AB 
Ants 
AMBIT	AB 
Billerudkorsnäs 
Clavister 
Combitech	AB 
Consafe	logistic 
CYBERCOM	GROUP 
EtteplanIndustry	AB 
Dina	försäkringar	AB 
Finansinspektionen 
FRA 
IFS 
Lindorff 
Previa 
Region	Örebro	län 
Trialbee 
Unikum	datasytem	AB 
Uppsala	kommun 
SolidBean

	
Drift/IT-tekniker	 
Actic	Sverige 
Elos	edtech	Timersdala	AB	 
HEADBRANDS	AB 
Infocare	proffs	IT 
IFS 
IT-mästaren 
Landstinget	i	Uppsala	län 
Modern	Ekonomi 
Neisa	services	Sweden	AB 
Norra	Västmanlands	
Kommunalteknikförbund 
Ökerulljunga	kommun 
PIN 
Region	Blekinge 
Region	Jönköpings	län 
Strålfors	svenska	AB 
TT-Line	AB	 
Umeå	kommun 
VästraGötalandRegionen	IT,	
Infrastruktur	och	drift,	
Tele/videoteknik	&	Operativt	center 
Veolia	Sverige	AB	 
Ving	Sverige 
 



	

	

Bilaga	2	–	Lista	over	feminina	och	maskulina	ord	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*Ord	som	kan	ha	olika	böjningar		

Feminina	ord 
Anknyta	(Connect*) 
Artig	(Polite) 
Anspråkslös	(Modesty) 
Ansvar	(Respons) 
Barn	(Child*) 
Beroende	(Depend*) 
Beroende	av	andra	(Interdependent*) 
Empatisk	(Empath*) 
Engagerad	(Commit) 
Feminin	(Feminine) 
Förstående	(Understand*) 
Glad	(Cheer) 
Gnälla	(Whin) 
Känslig	(Sensitiv*) 
Medlidande	(Compassion*) 
Omtänksam	(Considerate) 
Känslosam	(Emotiona*) 
Lojal	(Loyal*) 
Mild	(Gentle) 
Omhändetagande	(Nurtur*) 
Social	kompetens	(Interpersonal) 
Snäll	(Kind) 
Släktskap	(Kinship) 
Smickrande	(Flatterable) 
Stödja	(Support*) 
Sympatisk	(Sympath*) 
Samarbeta	(Cooperat*) 
Tjat	(Nag) 
Trevlig	(Plesant*) 
Tillgiven	(Affectionate) 
Tyst	(Quiet*) 
Tillsammans	(Together*) 
Tillit	(Trust*) 
Undergiven	(Submissive) 
Varm	(Warm*) 
Ärlig	(Honest) 
Öm	(Tender*)	

Maskulina	ord 
Aktiv	(Active) 
Aggressiv	(Aggress*) 
Ambitiös	(Ambitio*) 
Analytisk	(Analy*) 
Atletisk	(Athlet*) 
Autonom	(Autonom*) 
Beslut	(Decision*) 
Besluta	(Decide) 
Beslutsam	(Decisive) 
Bestämma	(Determin*) 
Dominant	(Dominant) 
Envisas	(Persist) 
Envis	(Headstrong,	Stubborn) 
Fientlig	(Hostil*) 
Frispråkig	(Outspoken) 
Girig	(Greedy) 
Hirarki	(Hierarch*) 
Hänsynslös	(Reckless) 
Induviduell	(Individual*) 
Intellektuell	(Intellect*) 
Impulsiv	(Implusive) 
Kraftfull	(Force*) 
Kompetent	(Compet*) 
Ledare	(Lead*,	superior) 
Logik	(Logic) 
Maskulin	(Masculine)	
Mod	(Courag*)	
Objektiv	(objective)	
Självsäker	(Self-confiden*)	
Självständig	(Self-sufficien*)	
Självförtroende	(Self-relian*)	
Åsikt	(opinion)	
	



	

	

	



	

	

Bilaga	3	-	Kodmall	
	

Beskrivning	av	personlig	egenskap/	
arbetsuppgift/	erbjudande	

Antal	 Antal	för	
varje		
yrkesgrupp	

Egenskap/Arbetsuppgift/	
Erbjudande	X	 		 		
Egenskap/Arbetsuppgift/	
Erbjudande	X	 		 		
Egenskap/Arbetsuppgift/	
Erbjudande	X	 		 		
Egenskap/Arbetsuppgift/	
Erbjudande	X	 		 		


