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Förord 
 
Vi vill passa på att tacka de kvinnliga studenterna och de yrkesverksamma kvinnorna samt 

deras arbetsgivare för att de självklart och villigt medverkade i studien. Utan deras utförliga 

redogörelser av deras upplevelser hade den här studien inte varit möjlig.  

 

Nästa tack går till Rättviseförmedlingen samt till deras dåvarande projektledare Frida Mörtsell 

som initierat iden till studien. Frida har varit behjälplig med bollning av idéer i början av 

studien samt framtagande av platsannonserna som utgjort grunden i den här studien. Leif 

Rehnström, VD på Hello future tackar vi för hjälp med de tekniska benämningarna i 

annonsernas kravprofiler. 

 

Vi vill även tacka vår opponent Emma Sundvall för kloka och konkreta förbättringsförslag. 

Sist men absolut inte minst, vill vi tacka vår handledare Lena Karlsson på Sociologiska 

intuitionen vid Umeå universitet för ovärderlig hjälp med uppsatsens struktur och innehåll.  

Tack vare Lena har vi ur ett kreativt kaos lyckats forma en läsvärd och relevant studie.   

  



	  

Sammanfattning 
IT branschen präglas av stark mansdominans och regeringen står bakom uppsatt mål att 

antalet kvinnor kraftigt ska öka inom branschen fram till 2020 (Tillväxtanalys 2012). Att fåtal 

kvinnor väljer utbildningar med IT inriktning (Statistiska centralbyrån 2015) utgör grunden i 

varför IT branschen är segregerad. Om en ökning av kvinnor inom IT branschen ska vara 

möjlig innan 2020 behöver branschen attrahera de kvinnor som redan finns på 

arbetsmarknaden och de som är på väg ut i arbetslivet innan 2020. I vår studie har vi tagit till 

vara på hur kvinnliga yrkesverksamma och studenter inom IT upplever platsannonser riktade 

till IT branschen. Den annons som deltagarna i studien finner vara minst attraktiv är den som 

de bedömer är mest vanligt förekommande på marknaden. Deltagarnas upplevelser går att se 

ur ett könsperspektiv där vi finner att maskulint kodade platsannonser minskar 

attraktionskraften hos våra deltagare. Den platsannons som deltagarna finner mest attraktiv 

beskrivs som inkluderande för alla grupper i samhället. Med den här vetskapen är det möjligt 

för arbetsgivare att utforma platsannonser som inte förstärker den redan existerade 

mansdominansen utan bidrar till ett urval präglat av mångfald. 

 

Nyckelord: Platsannons, kravprofil, kön, genus, IT bransch, könskodning, kvinnor och 

mångfald.
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Inledning  
IT branschen präglas av mansdominans då få kvinnor återfinns inom branschen (Statistiska 

centralbyrån 2015). Sveriges regering har som målsättning att könsfördelningen mellan 

yrkesverksamma inom IT ska jämnas ut innan 2020 (SOU 2014:13) I dag vet vi att ökad 

mångfald och jämställdhet leder till mer lönsamma företag (Herring 2009). IT tillhör en av 

dom mest tillväxtstarka branscherna (Arbetsmarknadsstyrelsen 2000). För att tillgodose 

kompetensbehovet behöver IT branschen säkerställa att allas kompetens tas tillvara på. Vi vet 

att kvinnliga studenter söker sig till IT utbildningar i betydligt lägre grad än män  

(Tillväxtanalys 2012). Det innebär att IT branschen behöver säkra metoder för att attrahera de 

fåtal kvinnor som återfinns inom branschen.  

 

Platsannonser är en del i rekryteringsprocessen där arbetsgivare har möjlighet att attrahera 

kvinnliga sökanden. Men är IT- branschens platsannonser attraktiva för kvinnliga sökanden? 

Bakom varje platsannons finns människor som producerat texterna med tilltänkta mottagare. 

Texter som reproducerar medvetna och omedvetna föreställningar och normer (Bergström & 

Boréus 2005). Den maskulina norm som omger IT-branschen (Peterson 2007) hur blir den 

synlig genom en platsannons? Och hur kan IT branschen frångå den manliga normen i syfte 

att attrahera kvinnliga sökanden? 

 

I den här studien utgår vi ifrån att IT branschen omedvetet upprätthåller en manlig norm 

genom användandet av maskulina attribut till exempel genom maskulint könskodade ord i 

platsannonser (Gaucher, Friesen & Kay 2011). Vi tänker oss rekryteringsprocessen inom IT 

branschen som en del av vårt samhälle där könsaspekten påverkar på ett strukturellt plan 

(Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson 2003). Vi anser att kvinnor och män tilldelas olika 

egenskaper och förväntningar, som vi menar inte beror på biologiska skillnader utan beror på 

socialt konstruerade normer som utgör ett hinder när IT branschen vill attrahera kvinnor. 

Denna studie syftar till att enbart studera kvinnors upplevelser av platsannonser inom IT 

branschen då kvinnor utgör den underrepresenterade gruppen som arbetsgivare ämnar att nå. 

Vi har låtit två fokusgrupper bestående av kvinnliga IT studenter och yrkesverksamma 

kvinnor inom IT dela med sig av sina intryck och tolkningar av tre fiktiva platsannonser. I 

denna studie belyser vi utifrån ett teoretiskt angreppsätt hur strukturer i samhället 
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upprätthåller och många gånger motverkar den nödvändiga utvecklingen som IT branschen 

står inför. Denna studie hoppas vi kan bidra med information om hur platsannonser kan 

konstrueras för att uppfattas som jämställda och i större utsträckning attraherar kvinnor. 

 

Idén till uppsatsen formades ur vårt gemensamma intresse kring jämställhet och genus. På 

Rättviseförmedlingen hemsida fann vi en publikation om en idé till en studentuppsats där 

Rättviseförmedlingen efterfrågade kunskap hur platsannonser kan utformas för att locka till 

sig mångfald. Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden, ideell organisation som 

använder sitt nätverk för att öka mångfalden i urvalslistor till uppdragsgivare som vill nå 

utanför normen och utanför sitt egna kontaktnät. Det kan till exempel innebära att 

Rättviseförmedlingen hjälper till med att hitta talare, experter eller bredda urvalet i en 

rekryteringsprocess. Ofta handlar det om att särskilt nå vissa grupper som är 

underrepresenterade inom en viss bransch. Genom att öka mångfalden ökar chanserna att 

finna kandidater med bäst kompetens (Rättviseförmedlingen 2016).  

 

I samtal med Rättviseförmedlingen framkom det att de ofta får förfrågningar från 

uppdragsgivare inom IT branschen hur de ska attrahera fler kvinnliga sökande genom sina 

platsannonser. Rättviseförmedlingen har en idé om vilken slags annonsutformning som 

attraherar kvinnor och om vad i annonserna som kan fungera avvisande. Rättviseförmedlingen 

såg ett behov av mer kunskap kring kvinnors upplevelser av olika slags annonsutformningar. 

Något som inte bara är intressant för Rätteviseförmedlingen utan för alla som ämnar attrahera 

kvinnor till mansdominerade branscher.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor upplever platsannonser riktade till IT 

branschen ur ett könsperspektiv. Tillgång till kvinnors upplevelser ger Rättviseförmedlingen 

och andra aktörer på marknaden mer kunskap om hur arbetsgivare utformar platsannonser i 

syfte att attrahera kvinnor. 

 

Dessa frågeställningar ämnar vi att besvara: 

•   Hur upplever deltagarna utformningen av annonserna? 

•   Vilken bild av företaget producerar annonserna hos deltagarna? 

•   Vem upplever deltagarna att annonserna riktar sig till?  

•   Vilken/vilka annonser föredrar deltagarna? 
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•   Hur kan deltagarnas upplevelser förstås utifrån ett könsperspektiv? 

 

När vi undersöker upplevelser kring annonsernas utformning har vi tittat på hur deltagarna 

upplever textens disponering. Vi eftersöker deltagarnas upplevelser kring annonsernas 

kravprofil och betydelse av kontaktvägar samt kontaktperson. Vidare tittar vi på upplevelser 

kring textmängd, vad texten förmedlar, vilka innehållsmässiga faktorer som påverkar 

deltagarnas upplevelser och ordens betydelse för deltagarna. Just könskodningen av ord 

ämnar vi att titta närmare på i denna studie. Vilka ord uppfattas till exempel som manliga och 

kan därigenom omedvetet lockar mer manliga sökande? Gaucher, Friesen & Kay (2011) har 

kartlagt vad de anser är feminint och maskulint kodade ord och dessa har vi använt oss utav i 

studien (Bilaga 1).  

 

Vidare är vi intresserade av vilken bild av företaget som annonserna producerar hos 

deltagarna och vem deltagarna upplever att annonserna riktar sig till, vilket vi tänker oss 

påverkar vilka annonser deltagarna föredrar. Genomgående är vi intresserade av att se om det 

finns skillnader i upplevelserna hos gruppen studenter och hos gruppen yrkesverksamma. 

 

Då studiens syfte är att förstå deltagarnas upplevelser utifrån ett könsperspektiv som vi 

anlägger på de tolkningar och analyser vi gör av de genomförda intervjuerna kommer vi att 

analysera deltagarnas upplevelser utifrån ett teoretiskt perspektiv. Här tittar vi på hur 

socialiseringen av kön, genussystem och befintliga normer i samhället och i organisationer 

blir synliga genom deltagarnas diskussioner kring de olika annonserna. 

   

Disposition  
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som vi anser är relevant för vår 

studie. Vi börjar med en litteraturgenomgång där vi även visar på teoretiska perspektiv 

kopplat till studien. Därefter presenterar vi och motiverar den metod vi valt och de 

tillvägagångssätt vi ansett vara passande för att nå studiens syfte. Metod delen följs av 

studiens resultat del. Därefter sammankopplas resultat med tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv som analyseras under rubriken Analys. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat 

och analys under den avslutande rubriken, Diskussion. 
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Tidigare forskning  

Könssegregering - utbildning och arbetsmarknad 

Könssegregerad utbildning 
Redan vid val av gymnasieutbildning finns en tydlig uppdelning bland flickor och 

pojkar, baserad på könstillhörighet. Här spelar socialisation in, då det anses viktigt att tillhöra 

en grupp och inte utgöra en minoritet på en utbildning eller arbetsplats. Attityder och normer i 

samhället tenderar därför att styra både män och kvinnors karriärsval (Stanfors 2007). Även 

vid val av högskoleutbildning kan vi tydligt se att kvinnor och män tenderar att välja 

könsstereotypa utbildningar - det vill säga att kvinnor oftare väljer de mer omvårdande 

utbildningarna medan män väljer de mer teknikinriktade utbildningarna (Statistiska 

centralbyrån 2014).  

 

Sedan början på 1990-talet har andelen kvinnliga nybörjarstudenter till IT-utbildning på 

högskolan varierat mellan ungefär 20 till 30 procent (Tillväxtanalys 2012). Rapporten Unga 

kvinnor och IT (2015) som baserats på intervjuer med drygt 1000 kvinnor mellan åldrarna 16 

-30 år visar på att kvinnorna skattade egenskaperna tekniskt kunnig och problemlösande som 

viktigast inom yrket. Dessa egenskaper anses vara manliga vilket kan förklara varför kvinnor 

inte anser att IT branschen passar deras personlighet. Hela 51 procent av de tillfrågade unga  

anser att deras personlighet inte lämpar sig för att arbeta med IT. Vidare anser var tredje ung 

kvinna att IT branschen är “grabbig”. 

 

Könssegregerad arbetsmarknad 
Historiskt sett har männen varit huvudförsörjare för familjen medan kvinnorna har haft ansvar 

för hem och familj. En norm som fortfarande lever kvar då kvinnor i större utsträckning än 

män arbetar deltid för att kunna kombinera arbete och familjeliv (Webber & Williams 2007). 

Villkoren för kvinnor och män på arbetsmarknaden skiljer sig åt och visar sig i form av till 

exempel löneskillnader, anställningsgrad och olika positioner på arbetsmarknaden (Stanfors 

2007).  Kvinnor återfinns i större utsträckning inom vård och omsorg medan män återfinns 

inom industri och teknikbranschen. Inom yrkeskategorierna dataprogrammering och 

datakonsult arbetar idag 22 procent kvinnor (Statistiska centralbyrån 2015). Sverige är unikt i 

världen då kvinnor återfinns på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning som männen 
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(Abrahamsson 2009). Sverige har dock den mest segregerade arbetsmarknaden i Europa då 

män och kvinnor befinner sig på olika delar av arbetsmarknaden (SOU 2004:43) 

 

Att arbetsmarknaden är uppdelad utifrån kön benämns som vertikal eller horisontell 

segregering (Zimmerman 1987). Horisontell segregering innebär att arbetsmarknaden är 

uppdelad på så sätt att kvinnor och män återfinns inom olika branscher. Med vertikal 

segregering menas att kvinnor och män befinner sig på olika nivåer i organisationen, där män 

oftare har högre positioner medan kvinnor tenderar att stoppas av ett osynligt glastak inom 

organisationer (Nowak & Thomsson 2003). Glastaket används som en benämning och en 

förklaring till att kvinnor har svårare än män att nå högre upp inom organisationshierarkin 

(Abrahamsson 2009).  

 

IT branschen 
Teknikjobb tenderar att ses som maskulina även om graden av maskulinitet inte är statiskt 

utan förändras över tid (Alvesson & Due Billing 2008). Kvinnors inträde inom IT branschen 

skedde på de mindre prestigefyllda områdena som till exempel design och användarvänlighet 

vilket inte konkurrerade med den maskulina framtoningen. Områden som med tiden blivit 

värdefulla affärsmässigt och ökat i status. När ett yrke ökar i status tenderar det att kodas som 

maskulint, vilket medfört att tolkningen av social kompetens inom IT har förflyttats från att 

vara kommunikativ till att vara säljande och präglas av självpromotion. Den maskulina 

kodningen rättfärdigar uteslutandet av kvinnor och en undervärdering av deras kompetens 

(Peterson 2007). 

 

IT är en central del av vårt samhälle och Sverige är det land som har flest IT användare i 

världen (SOU 2014:13). Arbetsförmedlingen skrev redan 2000 i sin rapport IT branschen i 

Sverige om branschens tillväxtpotential. Tillgången till kvalificerad arbetskraft nämns i 

rapporten som en framgångsfaktor. Medarbetarnas förmåga att utvecklas beskrivs som den 

mest avgörande faktorn för framgång där arbetet med rekrytering och kompetenta 

personalansvariga anses avgörande. EU kommissionen förespådde att det 2015 skulle saknas 

900 000 anställa inom IT branschen i Europa (SOU 2014:13). 

 

Att främja en jämn fördelning av kön på arbetsplatsen är nödvändigt enligt 

Diskrimineringslagen. I lagen står att arbetsgivare ska sträva efter att få sökande av det 
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underrepresenterade könet att söka anställning när det är ojämn fördelning av kvinnor och 

män i en viss typ av arbete (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, kap 3:9). IT hör till dom 

minst jämställda branscherna i Sverige. En mer jämställd IT bransch handlar inte bara om 

tillväxt i näringslivet utan spelar en central roll i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Det 

finns tydliga tecken på att kvinnor inom IT tenderar att stoppas av det så kallade glastaket 

vilket resulterar i att deras möjlighet att göra karriär är betydligt mer begränsade än för 

männen. Att ta tillvara på all potential kompetens är en nödvändighet för att klara 

utmaningarna inom IT (Tillväxtanalys 2012). 

Widell och Mlekov (2013) menar att mångfald handlar om hur samhället och arbetslivet 

borde vara och organiseras för att uppnå ett önskvärt tillstånd av jämlikhet och rättvisa. 

Forskning visar att det finns ett samband mellan mångfald och lönsamhet i organisationer 

(Herring 2009). Mångfaldsrekrytering där rekryteringen sker objektivt och fördomsfritt är 

lönsamt, bolag med hög grad av mångfald mellan könen har 15 procent högre sannolikhet att 

öka sina intäkter (Hunt, Layton & Prince 2014). Företag som försöker reducera risken för 

könsdiskriminering i rekryteringsprocessen och tar tillvara på mångfalden av sökande skapar 

förutsättningar för större kunskap och kreativitet inom organisationen (Alvesson & Due 

Billing 2011).  

 

Platsannonsen 
Rådande könsordning i samhället avspeglar sig i rekryteringsprocessen. Seglivade 

föreställningar om kön tenderar att upprepa sig då även platsannonser är präglade av 

könsstereotypa föreställningar. När en befattning ska tillsättas är det sannolikt att den i förväg 

är avsedd för en kvinna eller en man (Knocke et.al 2003). 

Platsannonsen är ett led i företagets rekryteringsprocess där syftet är att skapa intresse hos rätt 

potentiella medarbetare. Platsannonsens formulering, i form av ansvarsbeskrivning och 

kravspecifikation är den information som den arbetssökande gör sitt intresseurval ifrån. 

Informationen i annonsen är viktig för arbetsgivaren då den initialt hjälper till att dela in de 

arbetssökande i två grupper - sökande där intresse för platsannonsen väcks och sökande där 

intresse inte väcks (Lindelöw 2008).  

 

Mlekov & Widell (2013) menar att det är viktigt hur man formulerar sig så att språket i 

annonsen inte utesluter någon i rekryteringsprocessen. Formuleringar och bilder förmedlar 
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intryck med varierande attraktionskraft hos de sökande. Det räcker inte med en genomarbetad 

kravspecifikation om inte rätt medarbetare attraheras inledningsvis. Platsannonsen måste 

upplevas positiv och skapa en känsla av att den tilltalar den sökande. Att formulera en bra 

platsannons som attraherar rätt medarbetare kräver mer kunskap än man kan tro (Lindelöw 

2008). 

 

Gender School (2007) tillhandahåller en mängd handfasta tips på hur organisationer kan 

uppnå en mer könsneutral rekryteringsprocess. De rekommenderar att kravspecifikationen 

delas upp i nödvändiga, önskvärda och meriterande kompetenser vilket underlättar för 

sökande samt i urvalsprocessen.  De krav som ställs ska vara mätbara och undvika 

omotiverade krav vilket minskar antalet sökande att välja bland. Vid annonsering ska floskler 

undvikas som till exempel, ”många bollar i luften”. Gender School menar att en ska undvika 

kvinnligt och manligt könsmärka ord, egenskaper och kompetenser. För att nå en 

underrepresenterad grupp behöver arbetsgivaren analysera de informationsmaterial som sänds 

utifrån t ex, ett könsperspektiv. Analysen handlar om att se vilka signaler som platsannonsen 

förmedlar och säkerhetsställa att bägge könen tilltalas. Granskningen innebär även att 

företaget ser till att båda könen finns representerade som kontaktpersoner (Gender School 

2007). 

 

Ett rekryteringsverktyg som blivit alltmer populär handlar om matchning av person och 

organisation. Här formuleras arbetsbeskrivning och kompetensprofil inte utförligt i förväg 

utan den sökande och företagen diskuterar fram optimala villkor för båda parter. Fokus ligger 

på personkemi och social kompetens där den sökande ska passa in i företagets kultur och 

sociala gemenskap (Knocke et.al 2003). 

 

Platsannons och könskodning 
I vardagen tänker vi inte alltid på hur den språkliga användningen är könskodad. Ofta leder 

denna indelning till att kvinnliga och manligt ställs i motsatspar till varandra, till exempel att 

kvinnor är ologiska medan män anses vara logiska. Fast vi är medvetna om att dessa 

förenklingar inte bär på någon sanning påverkar de ändå vår uppfattning om vad vi anser vara 

manligt och kvinnligt (Gender School 2007).  
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Gaucher, Friesen  C Kays studie Evidence that gendered language in job postings exsists and 

sustain gender inequality (2011) studerade förekomst av könskodning i platsannonser och hur 

detta påverkade mottagarens upplevelse av annonsen. Utifrån tidigare forskning skapades en 

lista på maskulina och feminina ord och där de studerade hur många könskodade ord 

platsannonserna innehöll. Exempel på maskulint könskodade ord är ”oberoende”, 

”självständig” och ”impulsiv” medan feminina ord är ”tillgiven”, ”omtänksam” och ”vänlig”. 

Resultatet av deras studie visar på att platsannonser med maskulina formuleringar inte 

attraherade kvinnor i samma utsträckning. Maskulint könsbundna platsannonser bygger på 

logiska antaganden vilket gjorde att kvinnor omedvetet inte sökte dessa tjänster då de ansåg 

att deras personliga egenskaper inte matchade annonsens krav. Författarna menar att 

platsannonser med denna typ av utformning har en diskriminerande effekt då det resulterar i 

att kvinnorna upplever att de inte har vad som efterfrågas i annonsen.  

 

Den könskodade jobbannonsen (Lindmark & Sundin 2013) studerade tre mansdominerande 

yrken och tre kvinnodominerade yrken och kom i sin studie fram till att könskodning i 

svenska jobbannonser förekommer samt att platsannonsernas utformning skiljer sig åt mellan 

kvinno- och mansdominerade yrken. I platsannonser för mansdominerade yrken fick 

yrkeskunnande större vikt medan kvinnodominerade yrken värderade personlig egenskaper 

och lämplighet i större utsträckning. Platsannonser för mansdominerade yrken ansågs vara 

exkluderade då texterna var kort formulerade och krävde en förförståelse av vad som 

förväntades av den sökande kandidaten. 

     

Själva ordet kompetens förknippar vi ofta med pojkar och män (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003). Ethelberg (1985) menar att flickor redan i förskoleålder är medvetna om att män har 

högre status och mer makt i samhället. Det skapar en motsättning mellan en 

verklighetsuppfattning där de är mindre värda och deras positiva självkänsla, vilket gör att 

flickor antar olika strategier för att kunna hantera denna motsättning. Antingen fortsätter 

flickor att tänka att de är bra nog och att manlig dominans inte existerar eller så accepterar de 

att manlig dominans existerar och anser att de själva inte är bra nog. Det tredje alternativet 

innebär att flickor inser att de är bra nog och att manlig dominans är en del av verkligheten. I 

den här studien tänker vi oss strategierna för att hantera manlig dominans bibehålls hos vuxna 

kvinnor.       
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Teoretiskt perspektiv  
I den här delen presenteras teoretiska begrepp relevanta för studien. Vi kommer att gå igenom 

hur kön är socialt konstruerat (Elvin-Nowak & Thomsson 2003) och hur befintliga 

genussystem påverkar oss (Hirdman 2007). Vidare visar vi på normen där män utgör det 

normala (Hirdman 2007) och avslutar med genus påverkan i organisationer. 

 

Kön och socialisation 
I boken Det andra könet skriver författaren Simone de Beauvoir (2002) ”Man föds inte till 

kvinna, man blir det”. Kön är inte någonting en bara har, utan är någonting som ständigt 

konstrueras i mötet med andra. Det finns en skillnad mellan att vara och att göra, därför 

används ordet kön som ett verb, det vill säga som någonting som man gör. Genus används för 

att förtydliga att det handlar om någonting man gör och inte om någonting man är. Forskare 

talar även om det biologiska könet och det socialt konstruerade könet, där det förstnämnda 

syftar på de fysiska skillnaderna mellan könen och med det socialt konstruerade könet syftar 

till hur kön blir till genom sociala konstruktioner (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). West och 

Zimmerman (1987) menar på att det sociala könet är något som vi ständigt skapar och 

upprätthåller i vardagens alla sociala situationer. Utifrån vilket kön individen har tillskriver 

samhället individen vissa egenskaper som anses vara antingen feminina eller maskulina. Att 

män tillskrivs förmågan att vara mer teknisk kunniga än kvinnor är en norm som ofta upplevs 

som sanning (Gender School 2007).  

 

En omfattande metastudie pekar på att endast små psykologiska skillnader skiljer könen åt. 

Istället för att fokus ligger på könsskillnader borde vi istället prata om könslikheter, som 

metastudiens titel The gender similarities hypothesis antyder. Män och kvinnor är således mer 

lika än olika särskilt när vi tittar på intelligens, förmåga och kompetens (Hyde 2005). ”Den 

breda psykologiska likheten mellan män och kvinnor kan, i ljuset av den stora mängden 

belägg, ses som en av de bäst belagda generaliseringarna inom hela humanvetenskapen” 

(Connell 2003:92). 

 

Genussystem 
Begreppet genussystem används för att problematisera genus. Genussystemet är en 

ordningsstruktur av kön och en förutsättning för andra sociala ordningar så som till exempel 
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sociala, politiska och ekonomiska ordningar (Hirdman 2007). Samhällets patriarkala struktur 

innebär att män har mer makt och mer resurser än kvinnor (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

 

Genussystemet består av två principer, könens isärhållande och manlig överordning. 

Isärhållande innebär att det som är manligt respektive kvinnligt inte bör blandas utan hållas 

isär och ses som varandras motsatser, ett exempel på detta är uppdelningen mellan könen på 

arbetsmarknaden. Den manliga överordningen bygger på en hierarkisk dimension och syftar 

på att mannen är överlägsen och därmed är kvinnan underlägsen. Män betraktas som normen 

medan kvinnan ses som undantag och som avvikande. Att män utgör normen beror på att den 

“stora världen”, den utanför hemmet sedan länge tillhört männen. Det är den värld där 

besluten fattats och den värld som kvinnor inte tidigare haft tillträde till. Männen som norm 

kommer till uttryck i att när vi till exempel talar om polis syftas det till mannen medan man 

använder kvinnlig polis när man syftar till kvinnan. Samma gäller när vi talar om allmän 

rösträtt och kvinnlig rösträtt, den allmänna rösträtten syftar till männens rösträtt (Hirdman 

2007).  

 

Genussystemet innebär mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på̊ olika nivåer som 

dikterar hur män och kvinnor tillåts vara och vilket handlingsutrymme som ges, baserat på 

kön (Hirdman 2007). Isärhållandet sker även på ett psykologiskt plan då olika egenskaper 

tillskrivs kvinnor och män grundat på föreställningar om vad som anses kvinnligt och manligt 

(Hirdman 1988). Rådande genussystem visar sig på många sätt, ett exempel visar Elvin-

Nowak & Thomsson (2003) på när en personalhandläggare beskriver hur män i större 

utsträckning kommer in och söker arbete med en attityd som andas självklarhet och ett 

beteende som visar på självförtroende. Genussystemet gör att kvinnor befinner sig i en 

underlägsen position och många kvinnor upplever att de behöver stöttning för att våga tro på 

sig själva. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det är vi människor med våra aktiva handlingar och 

beteenden som upprätthåller strukturen i samhället. Så länge vi producerar och reproducera 

dem tillåts de att fortsätta existera. Som enskild individ är det svårt att gå emot en struktur 

men med gemensamma handlingar kan förändring uppnås (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

Genussystemet är inget statiskt utan förändras över tid och rum och ser olika ut i olika länder, 

kulturer och företag (Abrahamsson 2009). Om företag vill åstadkomma en förändring av 
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rådande genussystem behöver organisationen fördjupad kunskap för att lyckas (Meyerson & 

Kolb 2000). 

  

Genus och organisation  
Organisationer är inget neutralt fenomen utan är till sin karaktär maskulina. Kvinnor blir på 

det här sättet marginaliserade och betraktas som det avvikande (Acker 1990). Sociala 

hierarkier skapas till stor del och bevaras och rekonstrueras genom sociala institutioner och 

organisationer (Haley & Sidanius 2005). Ett hinder för organisationer som vill uppnå 

jämställdhet är att de uppfattar sig som könsneutrala och blundar inför uppenbara 

könsskillnader vilket ofta leder till att kvinnor istället skuldbelägger sig själva gällande 

orättvisor och problem. Här finns ett glapp mellan teori och vardagserfarenheter vilket 

försvåras av att omgivningen uppmuntrar ett individperspektiv på problematiken 

(Abrahamsson 2009). Kvinnor undervärderar generellt den ojämställdhet de drabbas av 

(Magnusson 2003).  

 

Kanter (1977) visar på hur organisationsstrukturen i företag kan agerar begränsade för 

kvinnors möjligheter. Kanter lyfter tre påverkande aspekter: möjlighet, makt och antal. 

Möjlighet handlar om individens chanser att utvecklas och avancera inom företaget. Makt 

visar i vilken grad individen kan påverka och driva igenom beslut. Antal handlar om 

betydelsen av arbetsgruppens sammansättning och vilka grupper som utgör minoritet och 

majoritet. Att som kvinna utgöra minoritet när män är i majoritet innebär att individerna 

synliggörs vilket inte bara är positivt utan även upplevs som begränsande. Skillnaderna 

mellan minoritets och majoritetsgruppen tenderar att överdrivas och utgöra kontraster till 

varandra. Minoritetsgruppen assimileras och blir bedömda enligt stereotypa föreställningar.  

 

En homosocial reproduktion av den manliga normen sker när män väljer att anställa andra 

män. Männens handlade grundar sig i social komfort och utgör en förutsägbarhet. Kvinnliga 

sökande riskerar att ses som annorlunda och istället för att bli bedömda för sina egenskaper 

blir de en token, något främmande. Token innebär att en person blir betraktad som en symbol 

för en underrepresenterad grupp. När en kvinna blir sedd som token i en organisation blir hon 

representant för det kvinnliga könet i stället för att bli sedd för sina personliga egenskaper och 

vad hon presterar (Eriksson-Zetterqvist & Styhre 2008).  
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Metod  
Under följande metodavsnitt kommer vi att presentera de val och den metod som präglat vår 

studie. Inledningsvis presentar vi vår förförståelse och de avgränsningar vi gjort i studien. 

Sedan redogör vi för vårt urval och tillvägagångsätt. Vi presenterar de platsannonser vi fått av 

Rättviseförmedlingen och som vi har använt som material i studien. Slutligen redogör vi för 

vår analysmetod och bearbetning av data.  

 

Förförståelse  
Vår förförståelse i den här studien består av att vi båda är kvinnor och har utifrån ett kvinnligt 

perspektiv erfarenhet av samhällets patriarkala förhållanden. Vi är både feminister med ett 

intresse av genus. Åldersskillnaden mellan oss är 15 år, vilket betyder att vi har olika lång 

erfarenhet av att befinna oss på arbetsmarknaden men båda har befunnit sig på 

arbetsmarknaden i över tio års tid. Tillsammans har vi erfarenhet från både kvinnodominerade 

och mansdominerade arbetsplatser och vårt arbetssökande har skett på olika geografiska 

platser inom Sverige och Europa. Vår kunskap kring IT branschen är knapp och har formats 

av media och stereotypa föreställningar bestående av att IT branschen ses som en växande 

bransch med snabb utvecklingstakt, präglad av mansdominans. 

 

Avgränsning    
Vi är medvetna om att mångfald är ett brett begrepp utifrån många olika definitioner, men vi 

har i denna studie valt att fokusera på mångfald utifrån ett genusperspektiv. Detta då vi 

avgränsat oss till att enbart studera kvinnors upplevelser av platsannonser inom IT- 

branschen. Vi har i denna studie definierat kvinnor som den underrepresenterade gruppen och 

därigenom ligger vårt fokus på genus, jämställdhet i arbetslivet och hur stereotyper av kön 

görs i platsannonser inom IT-branschen.  

 

IT branschen innefattar en mängd yrken och utbildningar. I den här studien är vår urvalsgrupp 

begränsad till kandidater med högskoleutbildning inom systemvetenskap eller närliggande 

områden. När vi i studien refererar till IT branschen har vi begränsat oss till den 

systemvetenskapliga inriktningen inom IT.  Systemvetenskap är läran om system och har 

betoning på datastrukturer, algoritmer, logik och numerisk analys. Systemvetenskap berör 
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även tvärvetenskapliga områden och innefattar även beteendevetenskap och ekonomi (Välj IT 

2016).  

 

Urval och tillvägagångssätt 
Vi har genomfört intervjuer med två olika grupper, en deltagargrupp med kvinnor mellan 

åldrarna 22 till 24 år som studerar IT på högskolenivå och ännu inte har tagit examen. Den 

andra gruppen deltagare bestod utav yrkesverksamma kvinnor inom IT i åldrarna 27 till 47 år, 

där samtliga har en högskoleutbildning med IT inriktning. Att studiens deltagare hade kortare 

och längre arbetslivserfarenhet ansåg vi skulle vara värdefullt då vi tänkte oss att det skulle 

generera en breddad erfarenhet av upplevelser av platsannonser. Genom att använda oss utav 

både studenter och yrkesverksamma kvinnor fångade vi upplevelser från personer som har 

arbetslivserfarenhet samt personer som inte är yrkesverksamma inom branschen ännu.  

 

IT företaget som medverkar i studien fann vi efter en sökning på internet. Företaget valdes ut 

på grund av sin storlek med 200 stycken anställda vilket medförde en högre andel kvinnor 

som grund till urval i vår studie. I urvalskedet hade vi ännu inte tillgång till annonserna från 

Rättviseförmedlingen och därför valde vi ett företag som arbetar brett inom IT vilket 

underlättade den framtida matchningen mellan platsannons och deltagare. Vi kontaktade 

företaget personligen där vi informerade om studiens upplägg och syfte. Efter samtal med 

områdeschefen för enheten IT stöd och systemutveckling kom vi överens om att hen skulle 

välja ut för oss sex slumpmässiga deltagare till studien. Vi mailade över ett informationsbrev 

(Bilaga 2) om studien med våra kontaktuppgifter som deltagarna fick ta del av. 

 

När vi eftersökte studenter till studien började vi med att kontakta studievägledare för IT 

programmen som i sin tur hänvisade oss vidare till IT studenternas Facebooksida. På 

Facebooksidan annonserade vi efter deltagare där vi även informerade om studiens upplägg 

och syfte. Tyvärr uteblev responsen på detta. Därefter kontaktade via ett meddelande ett 

kvinnligt IT forum på Facebook där vi återigen informerande om studiens syfte och upplägg, 

även denna gång uteblev återkoppling. Eftersom vi upplevde att tiden var begränsad beslutade 

vi oss för att personligen uppsöka kvinnliga studenter i de lokaler där IT utbildningen bedrivs 

dagligen. Vi hade konstruerat ett visitkort där kontaktuppgifter till oss fanns samt en kort 

beskrivning om studien. Vi tog kontakt med en grupp tjejer genom att gå och fram och 

presentera oss och vår studies syfte. Studenterna tackade ja till att delta i studien, de tjejer vi 
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kontaktade var fyra till antalet och de i sin tur kontaktade två studiekamrater vilket innebar att 

sex deltagare från studentgruppen var klara. Detta innebär att vår urvalsmetod till viss del 

benämnas som ett snöbollsurval då vi till en början fick kontakt med ett fåtal personer som i 

sin tur valde ut fler deltagare till studien (Bryman 2012). Vår ambition var att intervjua 

studenter som var på väg ut i arbetslivet, det vill säga studenter som läser termin sex. Men 

eftersom vi inte fick någon återkoppling via våra ovanstående försök diskuterade vi huruvida 

studenter från termin fyra skulle påverka validiteten i vår studie. Vi fann att det inte skulle 

påverka resultatet nämnvärt eftersom de är på väg ut i arbetslivet inom en snar framtid. I 

studentgruppen som tackade ja till medverkan studerar samtliga på termin fyra vid samma 

utbildning med IT inriktning. 

 

Fokusgrupp 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper då detta är en bra metod för att komma åt de 

intervjuade personernas upplevelser. Fokusgrupp används för att förstå hur en grupp uttrycker 

sin uppfattning samtidigt som deltagare har möjlighet att diskutera tillsammans med de andra 

i gruppen (Bryman 2012). Det upplevelser vi är intresserade av att studera ges bäst utrymme 

att komma till uttryck i samspel med övriga deltagare med liknade erfarenheter då möjlighet 

till gemensamma reflektioner ges. Vi var medvetna om att deltagarna i våra fokusgrupper 

sedan tidigare känner varandra och att detta i sin tur kan komma att påverka hur och vad som 

lyfts fram under intervjutillfället. För att motverka eventuell påverkan från övriga 

gruppmedlemmar fick deltagarna läsa igenom annonserna enskilt för att kunna bilda sig en 

egen personlig uppfattning. Som samtalsledare fördelade vi talutrymmet i gruppen för att 

kunna ta del utav alla deltagares upplevelser. Eftersom vi sökte förståelse för deltagarnas 

upplevelser var det viktig att följa upp med följdfrågor för att nå djupare förståelse och 

kunskap.  

 

Storleken i en fokusgrupp bör variera mellan tre till 15 stycken deltagare (Brinkman & Kvale 

2014). Utifrån storleken och tidsbegränsningen i den här studien ansåg vi att sex personer var 

lämpliga i vardera fokusgrupp. Vi ansåg att antalet deltagare skulle främja ett positivt 

samtalsklimat där alla deltagare skulle få möjlighet att komma till tals. Tidsåtgången 

beräknades till 60 minuter då det var den maximala tiden vi kände att vi kunde kräva av de 

som frivilligt ställde upp i studien. Intervjun med gruppen arbetande kvinnor skedde i ett 

konferensrum på arbetsplatsen och intervjun med studenterna ägde rum i ett bokat grupprum.  
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I båda rummen fanns tillgång till White boardtavla som användes för att synligt anteckna 

deras upplevelser av annonserna vilket bidrog till att deltagarna undvek upprepningar av 

åsikter samt att vi som intervjuledare säkerställde att vi uppfattat deltagarna rätt. Båda 

intervjuerna spelades in vilket gav oss möjlighet att gå tillbaka och kontrollera att vi uppfattat 

deltagarna korrekt. Detta var värdefullt då vi ville söka deltagarnas förståelse och finna 

alternativa tolkningar till våra första intryck (Fejes & Thornberg 2014). 

 

Intervju som metod 
Intervjuer är den metod som bäst lämpar sig bäst när man vill nå en djupare kunskap kring ett 

visst fenomen (Rautalinko 2014). I det här fallet ville vi nå kunskap om hur deltagarna 

upplever platsannonserna. Under intervjuernas gång gav vi stort utrymme till deltagarnas egna 

upplevelser, vilket är centralt att fånga inom hermeneutik (Fejes & Thornberg 2015). 

Frågeställningarna vi ställde var av öppen karaktär vilket innebar att individerna själva fick 

beskriva sin tankar och känslor utan att tolkning från vår sida skedde (Jansson 2000). Vi 

använde oss av en semistrukturerad intervjuguide där vi tillverkat ett frågeschema (Bilaga 3) 

som inte nödvändigtvis behövde följa en viss ordning, samtidigt som vi gav utrymme till 

möjligheten att ställa öppna uppföljningsfrågor. Då den här studien är av kvalitativ karaktär är 

vårt intresse riktat mot deltagarnas upplevelser som får styra vilken riktning samtalet tar 

(Bryman 2012).  

 

En grundregel för varje dialog är att den har ett syfte (Janson 2000). Därför avsatte vi några 

minuter i början av varje fokusgrupp till att presentera oss själva och syftet med vår studie. 

Andersson och Klintrot (2013) förklarar i sin bok OBM- Ledarskapets psykologi att aktivt 

lyssnande innebär att man är uppmärksam, utforskande och ger återkoppling av sin förståelse 

till vad man lyssnat på. Det kan bland annat bestå utav ett öppet och vänligt kroppsspråk och 

god ögonkontakt men också genom att nicka och humma. Detta visar på att lyssnaren är 

närvarande och fokuserad. Under samtalet så upplevde båda att vi använde oss utav ett 

levande kroppsspråk i form utav nickar, gestikuleringar och en stabil ögonkontakt med 

deltagarna, för att uppmuntra deltagarna att fortsätta att berätta om sina upplevelser.  

 

Både Jansson (2000) och Rautalinko (2013) tar upp begreppet spegling vilket innebär att man 

med egna ord återberättar vad medparten har sagt. Detta gjorde vi under intervjuerna dels för 
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att visa på att vi mottagit deltagarnas upplevelser men också för att säkerställa att vi uppfattat 

informationen rätt. Vi försökte att använda oss sparsamt av varför-frågor då Rautalinko 

(2013) menar att de lätt förknippas med kritik och göra att deltagararen kan uppleva att hen 

måste försvara sig. På samma sätt som Jansson (2000) menar att tala är silver, tiga är 

guld höll vi oss i bakgrunden under samtalets gång och på så sätt uppmuntrade till mer 

utfyllande och beskrivande förklaringar av deltagarnas upplevelse.  

 

Pilotstudie  
Samma vecka som intervjuerna var inplanerade genomfördes en pilotstudie med fyra 

kvinnliga studiekamrater från Personalvetarprogrammet som fick vi kontakt med genom vår 

gemensamma Facebookgrupp där vi utannonserade att vi sökte kvinnliga deltagare. Antalet 

blev fyra stycken, detta var färre än de sex deltagare som vi planerat men vi ansåg att det inte 

skulle påverka studien negativt då antalet deltagare var nära sex stycken i antal och ändå ge 

oss en känsla om frågeställningarnas kvalité. Vi var medvetna om att våra studiekamrater har 

liknande förförståelse som vi då vi läst samma utbildning under en tre års tid. De justeringar 

som gjordes efter avslutad pilotintervju var att förtydliga intervjufrågorna för att minimera 

riskerna för missförstånd samt att istället för att presentera annonserna i en viss ordning 

presenteras alla samtidigt för att undvika att deltagarna jämförde annonsen med de tidigare 

presenterade annonserna.  

 

Innan pilotstudien hade vi kommit överens om att inte markera annonserna 1, 2, 3 då vi ansåg 

att det fanns en risk att man omedvetet rangordnade annonserna efter vilken siffra de hade 

vilket kunde påverka deltagarnas upplevelse av annonserna. Vid pilotstudien hade vi därför 

istället markerat annonserna med A,B,C, vilket deltagarna ändå upplevde rangordnande, 

därför beslutade vi oss av att istället använda oss av färgkodning - det vill säga annons grön, 

gul och blå. 

 

Vidare beslutade vi oss av att inte använda oss av planerad rankning där deltagarna fick ranka 

sin upplevelse av annonserna då detta gav kortfattade svar vilket inte fyllde vårt syfte. För att 

öka transparensen mot deltagarna valde vi efter pilotstudien att inte anteckna under intervjuns 

gång utan att i stället kategorisera kandidaternas upplevelser synligt på en White board vilket 

även effektiviserade samtalet då både vi och deltagarna kunde ta del av vilka upplevelser som 

framkommit.  
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Material 

Platsannonser som utgångspunkt vid intervjuerna 
I vår studie har vi använt oss av tre fiktiva platsannonser (Bilaga 4) som Rättviseförmedlingen 

har konstruerat för denna studie specifikt. Då syftet har varit att annonserna ska uppfattas som 

verklighetstrogna har Rättviseförmedlingen vid konstruktion av annonserna utgått från 

tidigare publicerade annonser och därefter anpassat textutformningen och de tekniska 

benämningarna i annonserna så att det framstår som en och samma tjänst. Textutformningen 

är det som skiljer annonserna åt. För att öka trovärdighet tog vi hjälp från sakkunnig person 

från vårt nätverk med de tekniska benämningarna i kravprofilen. Då fokus skulle ligga på 

textutformningen valde vi att använda oss utav samma typsnitt och storlek på texterna. 

Annonserna presenterades på ett vitt A4 papper utan några bakgrundsbilder för att de skulle 

framstå så neutrala som möjligt för deltagarna. Platsannonserna riktar sig till en APP 

utvecklare. 

 

De tre annonserna (Bilaga 4) skiljer sig åt i utförande då textutformningarna är av olika 

karaktär. Den första är mer av det lättsamma slaget, här beskrivs ingen kravprofil eller 

tjänstebeskrivning. Företaget presenterar sig själva som en litet team med en modern 

arbetsplats som ständigt växer, i övrigt är informationen om företaget kortfattat. Sökande 

ombeds komma förbi på en kaffe eller pingismatch. Ingen formell ansökan krävs utan istället 

räcker det med ett par rader om varför den sökande är intresserad av tjänsten. Språkbruket är 

alldagligt och avslappnat. Kontaktpersonen i annonsen är en man. 

 

Den andra annonsen innehåller en kort presentation av företaget följt av exempel på 

arbetsuppgifter utifrån en kravprofil. Tjänstegrad och tidpunkt för intervjutillfälle går att 

utläsa. I annonsen nämns att företaget strävar efter jämställdhet. Annonsens disponering 

består utav en företagspresentation, exempel på arbetsuppgifter, kravprofil, vad företaget 

erbjuder den arbetssökande samt en tjänstebeskrivning. Annonsen har tydliga 

styckesindelningar och kravprofilen presenteras i punktform. Kontaktpersonen i annonsen är 

en kvinna. 

 

Den tredje annonsen har en kompakt textutformning. Företagspresentationen är grundlig. Det 

uttrycks att företaget söker en engagerad och driven person som kan jobba intensivt. 
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Kravprofilen är utförligt med många tekniska benämningar och skrivs i löptext med 

dubbelslash ( // )  mellan kompetenskraven. Kontaktpersonen är en man. 

 

Efter utförda intervjuer har vi valt att använda oss av de benämningar som var vanligt 

förekommande när deltagarna beskrev platsannonserna under de båda intervjuerna. Den första 

annonsen beskrivs som den lättsamma följt av den andra som beskrivs som den öppna och 

den sista som den kravfyllda.  

 

Analysmetod och bearbetning 
I den här studien kommer vi att ha en kvalitativ analysmetod där vi planerar att använda oss 

av ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket lämpar sig väl när det handlar om att tolka, förstå 

och förmedla upplevelser (Fejes & Thornberg 2015). Vi planerar att dels pendla mellan teori 

och empiri men även mellan del och helhet och på så sätt söka förståelse i de upplevelser vi 

studerar och planerar att förmedla. Hermeneutisk forskning följer ingen specifik arbetsgång 

vid tolkning och analys av data utan låter forskarens förförståelse och ingång och studiefrågor 

styra angreppsätt (Fejes & Thornberg 2015). 

 

Hermeneutiken anser att det inte finns någon objektiv verklighet, utan att verkligheten består 

olika delar som måste tolkas för att kunna förstås. Enligt hermeneutiken bär vi med oss en 

förförståelse utifrån våra tidigare erfarenheter som inte behöver fungera som någonting 

negativt utan i stället ger riktning i vårt sökande. Även när vi är omedvetna om vår 

förförståelse kommer detta på ett eller annat sätt kommer att avspegla vårt handlande (Ödman 

2007). 

 

I studien kommer vi att låta deltagarnas olika upplevelser utgöra de delar som vi tillsammans 

med teorier och tidigare forskning, samt vår egen förkunskap, har skapat en helhetsbild kring. 

För att behålla vår egen och deltagarnas objektivitet utformar vi öppna frågeställningar med 

möjlighet för deltagarna att uttrycka sig så fritt som möjligt utan att gå miste om syftet. Vi 

kommer att lyssna igenom data vid ett flertal tillfällen för att fånga upp alternativa tolkningar 

till deltagarnas upplevelser. Under intervjuernas gång får deltagarna själva välja vilken 

annons de pratar om och hur länge för att undvika påverkning från vårt håll. 
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Reliabilitet och validitet  
Bryman (2012) menar att validitet innebär att vi undersöker det vi avser att undersöka medan 

reliabilitet innebär att den metod vi använt oss utav är så pålitligt att det kan ge samma 

resultat vid en upprepning av studien. För att uppnå en god validitet har intervjufrågorna 

(bilaga 3) anpassats för att besvara på studiens syfte.  

 

För att uppnå reliabilitet lades stor vikt vid att göra en enkel och lättförståelig intervjumall där 

frågorna konstruerades för att uppfattas som tydliga. Syftet var att frågorna skulle kunna ge 

liknande svar än om intervjun hade genomförts vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann 

2009). För att säkerhetsställa att vi under arbetsgången besvarar studiens syfte och 

frågeställningar kommer vi hela tiden gått tillbaka till studiens syfte för att kontrollera att vi 

undersöker det vi ämnar att undersöka.  

 

Vi har beskrivit alla steg i studien noggrant för att studien ska vara möjligt att replikera. Men 

eftersom denna studie behandlar deltagarnas personliga upplevelse är vi medveten om att 

denna studie inte kan göras om identisk. Vidare är vi medvetna om att vår förförståelse 

påverkar vår sökning av litteratur samt vår tolkning av data. Därför har vi försökt redogöra för 

vår förförståelse så noggrant som möjligt. Vi har försökt förhålla oss kritiska och bedömt 

litteraturens tillförlitlighet kritiskt. I studien kommer vi att använda oss utav både studenter 

och yrkesverksamma kvinnor i åldersgruppen 22 till 47 år vilket vi anser fångar en vid 

åldersgrupp kvinnor på väg till och etablerade på arbetsmarknaden. 

 

För att öka trovärdigheten i studien genomförs en pilotstudie. Det ger oss en möjlighet att 

testa hur de olika textutformningarna i det tre olika platsannonserna uppfattas av deltagarna. 

Pilotstudien ger oss även en chans att testa om våra frågeställningar hjälper oss svara på våra 

frågeställningar och syfte med studien. Efter avslutad pilotstudie ges möjlighet till 

förbättringar av intervjufrågor, annonsutformning och frågeteknik. 

 

Etiska överväganden 
Vid kontakt med fokusgrupperna informerades om de forskningsetiska grundkraven som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att studiens syfte förklaras, samtyckeskravet handlar om att 

informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
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innebär att uppgifter rörande studien kommer att förvaras på̊ ett sådant sätt så det är ingen 

annan än vi kommer att ta del av intervjudata. Kring nyttjandekravet kommer vi förklara att 

insamlat datamaterial kommer att användas till vår uppsats vid Umeå Universitet samt även 

nyttjas av Rättviseförmedlingen i informationssyfte (Vetenskapsrådet 2002). Hela 

forskningsprocessen har präglas av transparens där vi som forskare förhåller oss distanserade 

på ett kreativt sätt vilket innebär att vi är öppen för alternativa tolkningar vilket ökar 

trovärdigheten.  

 

Bearbetning av intervjumaterialet 
När insamlad data ska bearbetas har vi valt att inte använda oss av transkribering av 

intervjuerna som helhet, främst för att den metoden inte bäst lämpar vid 

fokusgruppsintervjuer. Vid en fokusgruppsintervju är det flera deltagare som uttrycker sina 

upplevelser vid ett och samma tillfälle vilket försvårar transkriberingen (Bryman 2011).  

 

Vid intervjutillfällena var en av oss ansvarig för att ställa frågorna medan den andra personen 

dokumenterade svaren skriftligen på en White boardtavla som fotograferades efteråt. Direkt 

efter avslutad intervju antecknades ytterligare reflektioner från intervjutillfället för att 

optimera tillvaratagandet av deltagarnas upplevelser. Inspelningarna lyssnades igenom av oss 

båda och anteckningar från genomlyssningarna fördes över till en gemensam 

kategoriseringsmall (bilaga 5) tillsammans med det som antecknat på White boardtavlan vid 

intervjutillfällena. Kategoriseringsmallen samt anteckningarna på White boardtavlan är 

uppbyggd efter upplevelser från varje annons som delas in under positiva/ negativa och övriga 

faktorer. Vid intervjutillfället var deltagarna delaktiga i att kategorisera deras uppfattningar 

som antigen positiva eller negativa. Vid bearbetning kategoriserade vi till exempel 

”befriande” som positiv och ”skrämmande” som negativ.  

 

Citat som användes i studien antecknades ner vid genomlyssningarna av data. De citat som 

används i studien är jämt fördelade ifrån de olika svarsgrupperna. Vi har medvetet valt citat 

som representerar olika individers upplevelser och uttrycker olika perspektiv. Citat från 

intervjupersonerna återges inom situations tecknen, ”…”. 
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Fördelning av arbete  
Arbete kring studien har skett över ett internetbaserat dokument där vi båda har haft möjlighet 

att arbeta gemensamt och enskilt på distans. Viss studietid har vi träffats fysiskt, särskilt i 

början av processen. Störst del av arbetet har skett på distans. Vid enskilt arbete har vi 

bearbetat data, läst in oss på litteratur och skrivit i uppsatsen. Det internetbaserade 

dokumentets möjlighet att lämna kommentarer har använts flitigt. När vi har träffats har vi 

tillsammans gått igenom uppkomna frågeställningar av mer komplex karaktär och planerat 

arbetsgångens fortsatta gång. Handledarens veckovisa feedback har varit oumbärlig och hjälpt 

oss att strukturera och förbättra studien och dess kvalité.  

Resultat 
De upplevelser som deltagarna har uppgett under intervjutillfällena utgör de data som 

nedanstående resultat presenteras ur. I resultatdelen är det enbart deltagarnas upplevelser som 

beskrivs, vår tolkning, analys och kommentarer kring resultatet presenteras i den avslutande 

analys och diskussionsdelen som följer efter resultatet. 

 

Resultatdelen är indelad med underrubriker som är tematiserade efter de upplevelser som var 

mest framträdande hos deltagarna. Under dessa teman presenterats uppfattningar från 

samtliga annonser. Deltagare refererar vi till när upplevelser från båda fokusgrupperna 

presenteras. När skillnader mellan fokusgrupperna uttrycks benämns deltagarna antigen som 

studenter eller som de yrkesverksamma. 

 

I studien har vi använt oss utav tre olika utformningar av platsannonser. Deltagarnas olika 

upplevelser av annonserna är vad vi ämnat fånga och skapa förståelse kring i denna studie. I 

ovanstående metod del har vi redogjort för annonsernas olika karaktär - här kommer en 

behjälplig upprepning av att annonserna fortsättningsvis benämnas som den lättsamma, öppna 

och kravfyllda platsannonsen.  

 

Upplevelser av annonsernas utformning  
Den lättsamma annonsen uppfattas som nytänkande, öppen och förutsättningslös vilket 

skapar en nyfikenhet hos flertalet av deltagarna, främst studenter. Språkbruket beskrivs som 

enkelt och lättsamt då annonsen består utav korta meningar och vardagligt, ”kompismässigt” 
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tilltal. Den lättsamma tonen i annonsen anses vara ett medvetet val för att sticka ut ur 

mängden, vilket inte bara är positivt utan flera av deltagarna upplever samtidigt utformningen 

”flummig” och för informell. Flera av deltagarna ser företaget som oseriöst då utformningen 

av annonsen påminner mer om en kontaktannons än en platsannons och deltagarna beskriver 

en ovana att se den här typen av platsannonser. 

 

Annonsen saknar information kring vad tjänsten innebär, tjänstegrad och vad företaget 

erbjuder vilket gör att deltagarna upplever det svårt att skapa en bild om framtidsutsikter på 

företaget. En student beskriver annonsen så här: ”Den är ju inte så talande om vad man 

kommer att bidra med eller vad dom kan erbjuda”. En annan student beskriver annonsen så 

här: ”Man är öppen för förslag, jag gillar det tänket, det är nytt. Det öppnar upp för fler 

sökanden”. Annonsen anses lika gärna gälla en tjänstegrad på deltid eller extra vid behov som 

heltid. Rubriken ”Kom och jobba med oss” säger för lite hos deltagarna för att skapa ett 

intresse och deltagarna tänker sig att den här formen av annons är ”lätt att scrolla förbi”.  

 

Annonsen är i sin helhet kortfattad, trots det finns det utrymme att ta upp pingis och lokalen, 

vilket upplevas märkligt av de yrkesverksamma. Samtidigt som annonsen beskrivs som kul i 

positiv bemärkning beskrivs den även som ”lattjo” och för mycket fokus på allt som är kul i 

negativ bemärkning av de flesta av deltagarna. Några studenter anser att annonsen är bra till 

dess att företaget nämner kaffe och pingis vilket upplevs oseriöst. De flesta yrkesverksamma 

anser att pingis tillhör fritiden och inte hör hemma i en arbetsplats. En yrkesverksam deltagare 

tycker att det är negativt att typ av lokal och kaffe nämns i platsannonsen vilket hon beskriver 

som följer:  

 

”För mig är det en varningsklocka när man pratar om att man har gott kaffe och 

fräscha lokaler. Nu skrev inte dom ...När man börjar prata om materiella saker fräscha 

lokaler, vi har ett pingisbord då tar man ju bort fokus från det enda beständiga, alltså 

jobbet. När man inte pratar om jobbet, okej vad är det för fel på jobbet jobbet är inte 

kul? Det är någonting som vi måste göra och sedan kan vi ha kul på rasten”. 

 

 

Samtliga deltagare är positivt inställda till den öppna annonsen. Deltagarna upplever att 

annonsen är saklig då den innehåller en presentation av företaget, kravspecifikation, 

tjänstegrad, tydlig målbeskrivning, ansvarsområden, exempel på arbetsuppgifter och vad 
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företaget kan erbjuda den anställde. Annonsen är lättläst, luftig och lätt att navigera i då den är 

uppbyggd med korta stycken, feta rubriker och en kravprofil presenterad i punktform. 

Deltagarna tycker att den här formen av disponering av texten är den mest attraktiva. Flera av 

studenterna fångas av rubriken: ”Är du vår nästa apputvecklare”? Språkbruket upplevs som 

mer akademiskt och mer korrekt än i övriga två annonser.  

 

I annonsen går att utläsa att intervjuer kommer att ske under en specifik vecka vilket upplevs 

som en positiv bonus av deltagarna då det ger den sökande kontroll över vad som ska ske. 

Tydlighet om rekryteringsprocessen i annonsen skapar trygghet hos deltagarna och vikten av 

återkoppling från arbetsgivaren anses viktig av deltagarna. Några deltagare berättar att bra 

förmåner och generöst friskvårdsbidrag är viktig för dom och de är positivt inställda till att de 

tas upp i den öppna annonsen. 

 

Textformuleringen i den kravfyllda annonsen upplevs av deltagarna som kompakt och 

”urtråkig”. En student beskriver: ”Här är det mycket text som bara kommer rakt på”. Flertalet 

av deltagarna uttrycker att de hinner tappa intresset innan de läst annonsen klart. Den här 

annonsen upplevs som ”elitiskt, nästan sektliknande” av vissa deltagare. 

 

Annonsen anses vara fullmatad med tekniska termer vilket gör den svår att överskåda. En 

yrkesverksam deltagare reagerar negativt på formuleringen ”Mest kreativ och mest 

passionerad av alla” vilket upplevs skapa prestationsångest redan i inledningen. Vidare väcker 

formuleringen “ du har en begåvning” negativa känslor hos en annan deltagare som ställer sig 

frågande till vem som avgör om personen i fråga har en begåvning eller inte? Formuleringen 

“lika lätt att utveckla som avveckla” upplevs som hotande av en student.  Annonsen upplevs 

innehåller många ”Buzz Words”, det vill säga modeord utan konkret innebörd (Wikipedia 

2016) vilket gör att den uppfattas som svårläst av deltagarna.  

 

Den kravfyllda annonsen upplevs ganska bra av deltagarna fram till kravprofilen som tycks 

vara väldigt detaljerad. Deltagarna får en känsla av att den sökande bör vara expert på alla 

upptagna kompetensområden. I kravprofilen är önskvärda kompetenser uppradade i löptext 

med dubbelslash mellan de olika kraven. Till exempel står det: ”Talar utmärkt engelska.// 

Driven i agila arbetssätt//”. Den disponeringen känns som omotiverad och negativ av alla 

deltagare och tolkas av deltagarna som en miss i formateringen där radbrytningar uteblivit. En 

del deltagare tolkar även dubbelslash som en förkortning på ordet eller, vilket upplevs 
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förvirrande. En yrkesverksam deltagare har noterat att den här formen av disponering 

förekommer, vilket får deltagarna att tänka om och istället se disponeringen som ett medvetet 

val. Då tolkar formatet att komprimeringen sparar tid och plats, vilket de yrkesverksamma 

deltagarna anser spegla företagets effektiva framtoning. Information om varför företaget 

rekryterar saknas och är enligt deltagarna intressant att få kännedom kring, detta framgår dock 

inte i någon av de presenterade annonserna.  

 

Upplevelser av kravprofil 
De yrkesverksamma tycker att den lättsamma annonsens fokuserar på personliga egenskaper 

och att kompetens kommer i skymundan. Att annonsen använder en pingismatch som 

kontaktväg förstärker upplevelsen hos de yrkesverksamma att personligheten och 

engagemang är viktigast hos det här företaget. De flesta deltagare saknar en uppfattning om 

vilken erfarenhet och vilken kompetens som är önskvärd, vilket de anser bör finnas med i 

annonsen i någon form. En av deltagaren tycker att det är mycket för den sökande att leva upp 

till, samtidigt som en ska ha kul hela tiden ska en även vara bäst.   

 

Studenterna upplever att önskad kompetens och erfarenhet inte är förutbestämt i den 

lättsamma annonsen utan företaget är öppen för förslag och den sökande kan komma från 

vilken utbildnings och erfarenhets bakgrund som helst. Företaget anses vara intresserad av 

den sökande som person. ”Klickar” den sökandes personlighet med arbetsgivaren och 

befintliga medarbetare kommer de att arbeta bra tillsammans och leverera resultat enligt 

studenterna. Flertalet studenter kan tänka sig att träffa företaget för att bilda sig en bredare 

uppfattning. Skulle företaget visa sig vara alltför oseriös enligt studenternas mening, skulle 

intresset svalna efter första mötet.    

 

De yrkesverksamma tolkar att annonsen beskriver ett okvalificerat jobb utan krav på 

universitetsutbildning där gymnasiekompetens eller förmåga att programmera på fritiden är 

tillräcklig erfarenhet. Avsaknad av kravprofil gör att en yrkesverksam uttrycker att hon skulle 

vara väldigt nervös inför kontakt med företaget. Hon beskriver: ”Vad ska jag ta på mig? Hur 

ska jag (hälsa) säga tjabba? Hur ska jag bete mig för att passa in i den här miljön? Är jag så 

här cool? Ska jag sätta mig i saccosäcken eller”? Vid första kontakt med företaget skulle 

några av studenterna inte uppleva samma press och vara mindre nervösa än vid möte med 

företaget bakom den öppna och kravfyllda annonsen.  
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Deltagarna upplever att bristen på krav och information i den lättsamma annonsen gör 

rekryteringsprocessen längre och svårare. Att företaget inte uttrycker vad de söker anser 

deltagarna leder till många irrelevanta ansökningar med tidskrävande merarbete och många 

intervjuer för företaget innan de kan hitta rätt.  

 

Deltagarna anser att den öppna annonsen på ett trevligt sätt lyckas med att förmedla vilka 

kvalifikationer och personliga egenskaper som företaget söker. Att företaget värdesätter mer 

än den sökandes kompetens upplevs som positivt. Deltagarna upplever att den här annonsen 

får med trevligheter utan att fokus från arbetet försvinner.  En deltagare uttrycker sig så här: 

”Det är inte bara fokus på teknik utan även på person”. 

 

Studenterna attraheras särskilt av att annonser uttrycker att erfarenhet ses som en bonus och 

inte som ett krav. Deltagarna upplever det som om den sökande har möjlighet att tillföra något 

eget, som företaget inte ens kanske har tänkt på i utformningen i annonsen. Studenterna 

upplever att de har en möjlighet att vid intervjutillfället berätta om vad de kan och sen är det 

upp till företaget att bedöma om deras personlighet och kompetens matchar. 

 

Den kravfyllda annonsen kravprofil uppfattas som omfattande vilket skapar en osäkerhet hos 

deltagarna kring om det är alla utskrivna tekniker och kompetenser som krävs för jobbet eller 

om det räcker med kunskap om några för att kvalificera sig som sökande. Studenterna anser 

att annonsen inte lämnar något utrymme för sökande som bara uppfyller några av kraven. 

Flera av de yrkesverksamma deltagarna upplever att de är kvalificerade till att ansöka till 

tjänsten även om de inte uppfyller alla krav. Deltagarna upplever att företaget bakom 

annonsen är medveten om att kravprofilen de presenterar riktar sig till en optimal sökande 

som troligtvis inte existerar. De yrkesverksamma anser att kravprofilen skrämmer bort 

sökanden med mindre erfarenhet. Studenterna upplever att även sökande med rätt kompetens 

blir avskräckt när kravprofilen är så pass specifik. 

 

Upplevelser av kontaktvägar  
Flertalet av studenterna ser det som positivt att möjligheten finns att komma förbi och 

presentera sig själv som den lättsamma annonsen föreslår. Det ger den sökande en möjlighet 

att skapa sig en bild av företaget och se om företaget passar den sökandes personlighet. I 
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jämförelse med övriga annonser ger den lättsamma annonsen ett utrymme för både 

arbetsgivare och sökande att bilda sig en uppfattning om varandra, enligt studenterna.  Att 

kaffe och pingis används som kontaktväg i annonsen anses av flera studenter som ”helt okej”. 

Att LinkedIn anges som kontaktväg upplevs utesluta de som inte är LinkedIn användare enligt 

studenterna. Flera av studenterna anser att det är negativt att inte en formell ansökan krävs i 

den lättsamma annonsen och anser att utformningen skulle vinna på att det krävdes då det 

skulle ”häva upp” det oseriösa intrycket som några av studenterna upplever. I den kravfyllda 

och i den öppna annonsen upplever studenterna att arbetsgivarna har övertaget och mer fokus 

blir istället på om den sökande passar in och är önskvärd på företaget.  

 

I gruppen med yrkesverksamma skapar kontaktvägen i den lättsamma annonsen intresse hos 

en deltagare som blir nyfiken på vad det är för kompetens företaget söker. Deltagaren menar 

att hon kan tänka sig att gå dit på pingismatch för att få veta mer. Samtidigt som deltagaren är 

intresserad är hon osäker på om hon skulle våga söka till den här sortens annons. Nyttjandet 

av ordet pingismatch som kontaktväg för den sökande förstärker de yrkesverksammas 

upplevelse om en grabbig arbetsmiljö. Att mailen går till en rekryteringsfunktion i den öppna 

annonsen tolkas av deltagarna som att det inom företaget finns en tydlig ansvarsfördelning. 

Studenterna tycker det är positivt när det finns kontaktuppgifter som leder direkt till företaget 

istället för till ett rekryteringsföretag.  

 

Betydelse av kontaktperson 
I den yrkesverksamma gruppen hade en kvinnlig kontaktperson i den lättsamma annonsen 

bidragit till en mer positiv inställning hos vissa deltagare. Studenterna upplever att en kvinnlig 

kontaktperson inte skulle öka deras positiva uppfattning i jämförelse med den manliga 

kontaktperson som finns angiven. Annonsen upplevs redan vara öppet formulerad till skillnad 

från den kravfyllda annonsen där en kvinnlig kontaktperson hade bidragit till annonsen 

uppfattats som mer öppen. Däremot hade en kvinnlig kontaktperson i den lättsamma 

annonsen medverkat till att en student hade vågat mer och övervägt möjligheten att spela 

pingis, något hon i annat fall avböjt. Studenten förklarar: ”Det kanske är något att man per 

automatik känner sig lite underlägsen i den situationen”. En annan student berättar vidare: 

 

”Det är mycket män och som kvinna måste man hela tiden överbevisa något för att 

visa att man är på samma nivå som en man. Dom kan ju ibland bara stappla in och ja, 
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då tror alla ändå att dom kan det dom säger sig kunna. Men kvinnor har de inte lika 

lätt. Och då känns det ju ändå lättare om man kanske vet att det finns andra kvinnor på 

företaget”.  

 

Att kontaktpersonen är kvinna i den öppna annonsen upplevs av deltagarna befriande i en 

annars mansdominerad bransch. En yrkesverksam deltagare berättar ”Min slutsats utifrån den 

här (annonsen) är att här finns det åtminstone en kvinna anställd”. I både den kravfyllda 

annonsen och den lättsamma finns det ingenting som tyder på att det finns kvinnor på 

företaget enligt deltagarna. Att kontaktpersonen dessutom är ”Senior utvecklare” förstärker 

bilden att det dels faktiskt arbetar kvinnor på företaget men även att utvecklingsmöjligheter 

för kvinnor är möjliga.  

 

I den kravfyllda annonsen är kontaktpersonen en man. Om kontaktpersonen istället hade varit 

en kvinna säger de flesta deltagare att chansen hade varit större att de skulle attraheras av 

annonsen. En kvinnlig kontaktperson hade inneburit att ett flertal av studenterna hade 

uppfattat den kravfyllda annonsen som mindre skrämmande. En student beskriver: ”Hade det 

varit ett kvinnligt namn som man ska maila till... Jag tror typ att det skulle vara större chans 

att jag vågat söka”. 

 

Vilken bild av företaget förmedlar annonserna? 
Deltagarna uppfattar företaget bakom den lättsamma annonsen som modernt, modigt och 

nytänkande. Facebook och Google upplevs vara företagets förebilder och ambitionen upplevs 

vara att skapa en arbetsmiljö i den andan. Deltagarna får en förväntad bild av företaget med 

en kreativ, lekfull kontorsmiljö där det finns saccosäckar på arbetsplatsen. Annonsen 

förväntas behöva leva upp till den bild som den förmedlar. Deltagarna förväntar sig ett 

superläckert kontor med pingisbord i mitten där full aktivitet pågår, i annat fall skulle de 

känna sig lurade.  

 

Några av deltagarna tror att det rör sig om ett nystartat, mindre etablerat företag bestående av 

ett gäng grabbar. Deltagarna upplever att det arbetar flest män på företaget, kulturen upplevs 

som “grabbig” och deltagarna antar att det pratas ”killintressen” vid raster. Samtidigt som 

annonsen förutsättningslösa framtoning upplevs öppna upp för att företaget likaväl skulle 

kunna vara väldigt jämställt enligt vissa deltagare. 
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Annonsen förmedlar hos vissa deltagare en känsla av att företaget saknar struktur. En 

yrkesverksam uttrycker att hon som småbarnsförälder har nog med kaos hemma och skulle på 

det här företaget känna att hon blev tvungen att vara den som styr upp mer ordning: ”...jag har 

tre barn och då vill jag inte ha femton barn till på jobbet”. Vidare tror deltagaren att hon 

skulle få rollen att ”styra upp” på arbetsplatsen och att det är en roll som hon inte är 

intresserad av. Arbetet i annonsen beskrivs av en annan yrkesverksam deltagare som en 

förlängning av studentlivet med fest och trevligheter. Flera av studenterna poängterar att 

”skön stämning” är bra men studenterna vill kunna leverera resultat med.  

 

Som sökande till den lättsamma annonsen känner flera deltagare en osäkerhet kring hur de 

ska förbereda sig inför möte med företaget. Deltagarna ställer sig frågande kring vad 

formuleringen ”ses på kaffe eller pingis” egentligen innebär vilket skapar stress huruvida en 

ska öva på pingis eller förbereda sig på annat sätt. Deltagarna upplever att de hamnar i 

konflikt huruvida de ska vara professionella eller inte när annonsen framhäver en 

kompiskänsla. En yrkesverksam berättar: ”Jag tycker inte om kaffe och inte pingis hur gör jag 

då”? En student berättar att hon är nyfiken inför annonsen men gillar struktur och här vet hon 

inte hur hon ska förhålla sig. Att det i annonsen uttrycks att företaget gillar ”allt som är kul” 

skapar frågetecken hos studenterna när det inte uttrycks vidare vad det kan innebära. 

 

Det yrkesverksamma anser att företaget bakom den lättsamma annonsen saknar tid för 

kompetensutveckling utan här spelas heller pingis när tid finns till förfogande. Gruppen 

studenter upplever istället att den lättsamma annonsen uttrycker att företaget har förståelse för 

att sökande inte är fullärd utan att det finns utrymme att utvecklas inom företaget, vilket anses 

som positivt. Företaget upplevs utvecklingsinriktat och tjänsten känns utmanade av 

studenterna. Både i den lättsamma och öppna annonsen tror studenterna att den sökanden 

gärna får bidra med nya idéer och andra tankesätt.  

 

Deltagarna upplever företaget bakom den öppna annonsen som både seriöst och nyskapande. 

Att det i annonsen används ord som ”trivs” och ”nyfiken” bidrar till att man tror att det är 

trygg och stabil arbetsplats. Företaget upplevs ha den mest inkluderande företagskulturen. En 

student berättar: ”Jag gillar att den här annonsen hade skrivit en inkluderande och jämställd 

arbetsmiljö eftersom IT miljöer är ju inte så jämställda. Vi är inte så många tjejer så då känns 

det som att dom är schysta, sköna”.  
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Att jämställdhet nämns i annonsen upplevs som positivt då deltagarna tolkar det som att det 

finns en medvetenhet och kunskap inom företaget om att det är en fråga som behöver arbetas 

med. Deltagarna tar inte för givet att de övriga företag, som inte nämner något om 

jämställdhet arbetar med frågan. När jämställdhet och mångfald uttrycks i annonsen tolkar 

deltagarna det som att kvinnliga medarbetare förekommer på företaget och att kvinnliga 

sökande är välkomna. Genom att benämna jämställdhet och mångfald anses företaget vara 

”modernt och att de har fräscht tänk” enligt deltagarna. En student berättar att hon tycker att 

det är viktigt att företaget hon arbetar för är intresserad av att skapa en personalgrupp som 

representerar och speglar kundgruppen.   

 

Jämställdhet uppfattas även som ett floskelord av vissa deltagare samtidigt som benämningen 

anses locka fler kvinnor. En yrkesverksam deltagare berättar: ”När jag läste att dom jobbar för 

jämställdhet... att det finns en kvinna med någonstans i processen för den här annonsen. Min 

uppfattning är att om det står har man tänkt det. Man har faktiskt insett att om jag skriver det 

här så kommer jag få fler sökande kvinnor”.  

 

Formuleringen ”vi arbetar för jämställdhet” upplevs bättre än ”vi ser gärna kvinnliga 

sökande” som av deltagarna anses mer begränsande, ”ditt tvingad” och saknar motivering 

kring varför fler kvinnor efterfrågas. En yrkesverksam deltagare beskriver vikten av att skriva 

ut varför en strävar efter jämställdhet och mångfald och vikten av att koppla ihop det med 

kompetenshöjande faktorer. En student upplever det ”sjukt” att företag ska behöva skriva om 

jämställdhet och inkludering vid annonsering då det borde vara en självklarhet i dagens 

samhälle. Sammantaget anser deltagarna att benämningen om jämställdhet fyller en viktig 

funktion och påverkar deras upplevelse positivt. 

 

Deltagarna upplever att den öppna annonsen förmedlar mest utvecklingsmöjligheter, vilket 

upplevs attraherade i en annons. Här får deltagarna en känsla av att en inte behöver vara 

expert på allt som i den kravfyllda annonsen eller så “himla cool” som i den lättsamma 

annonsen. Formuleringen Det är en självklarhet för oss att ständigt utmana oss själva, 

ifrågasätta och tänka nytt upplevs som lockande då deltagarna upplever att de inte måste 

passa in i en redan färdig mall på företaget utan bidrag till utveckling är välkommet. 

Deltagarna upplever att företaget i den öppna annonsen har en budget för personalens 

kompetensutveckling. 
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På företaget bakom den kravfyllda annonsen tror deltagarna att experterna på marknaden 

arbetar. Vissa deltagare anser att för att passa in på det här företaget ska den arbetssökande 

anse att jobbet är livets mening. De flesta deltagarna tolkar det som att företaget i den 

kravfyllda annonsen inte erbjuder kompetensutveckling utan det sker på eget ansvar och på 

fritiden. Företaget anses av deltagarna jobba hårt för att ligga i framkant och inte har tid att 

avsätta för kompetensutveckling. En yrkesverksam beskriver hur hon tänker inför val av 

arbetsgivare:  

 

”Det är en mansdominerad bransch så jag vill ju gärna hitta ett företag där jag inte 

kommer att bli ett ufo. Där jag inte kommer att bli den där tjejen. Att jag kommer 

att behöva vara med på varenda bild som ska publiceras för jag är kvinna. ...Är jag 

en figur som ska synas för att ge bra publicitet” 

 

Vem riktar sig annonserna till? 
I början av intervjun anser flera av studenterna att den lättsamma annonsen riktar sig till vem 

som helst. Studenter upplever att annonsen öppnar upp för flertalet sökande genom 

att personliga egenskaperna sätts i fokus före erfarenhet och utbildning. Men efter en 

diskussion i gruppen landar studenterna i att annonsen riktar sig till en ung, kreativ person 

med skön personlighet, gott självförtroende och god kunskap om det sociala spelet. Flertalet 

studenterna upplever att annonsen riktar sig både kvinnor och män. Men en av studenterna 

ifrågasätter kontaktvägen på följande vis: ”Skulle ni svara att ni skulle komma på kaffe eller 

pingis?” ”Kaffe” svarar samtliga studenter. ”Ja, vem tror ni skulle svara pingis?” ”Killar, 

kanske inte alla men majoriteten killar” svarar studenterna. Personligheten i fråga beskrivs av 

studenterna kunna leverera i de flesta situationer och alltid kunna ge svar på tal. Den här 

annonsen upplevs attrahera personer som lever för stunden och inte planerar för framtiden. 

Flera av studenterna upplever att den sökande måste ha en personlighet eller tvinga spela en 

roll som stämmer överens med att vara rolig och härlig hela tiden. Annonsen upplevs av 

studenterna utesluta en hel del personer med andra personligheter som till exempel lugna, 

blyga personer samt personer som föredrar struktur.  

 

I den yrkesverksamma gruppen anses den lättsamma annonsen rikta sig till unga killar, 

”Johan 25” år är den bild som framställs av deltagarna. Just benämningen av pingismatch 
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kopplar flera av deltagarna ihop med manlighet. En yrkesverksam deltagare uttrycker att 

kvinnor mycket väl kan vara sportsligt aktiva med det är en egenskap hon förknippar med 

män och absolut inte med sig själv. Deltagarna upplever ett krav att gilla pingis. Deltagarna 

tänker sig att de som arbetar på företaget bakom den lättsamma annonsen har samma 

intressen, är lika gamla och ser likadana ut.  

 

Deltagarna tycker att den öppna annonsen är den som är mest inkluderande av de tre 

annonserna. Den upplevs vara mest öppen kring vem den riktar sig till. Annonsen stänger inte 

ute vissa grupper av sökanden som den lättsamma och kravfyllda annonsen upplevs göra. En 

student uttrycker sig så här: ”Det känns som vem som helst kan söka”. Här får deltagarna 

ingen tydlig bild om vem annonsen riktar sig till utan istället anses annonsen lämna utrymme 

för den sökande att sälja in sig själv. En yrkesverksam deltagare beskriver hennes upplevelse: 

”Om gul (den lättsamma reds anm.) är Johan 25 (år) och grön (den kravfyllda reds anm.) 

Stefan 32 (år) och blå (den öppna reds anm.) är... här kan jag också söka... ”En yrkesverksam 

deltagare tycker att alla annonserna riktar sig till män, som inte är hemma med barn. En 

uppfattning hon grundar i att ingen av annonserna tar upp om kollektivavtal, arbetstider eller 

andra regler och riktlinjer kring arbetet. 

 

De yrkesverksamma deltagarna ser framför sig att den kravfyllda annonsen riktar sig till 

”Stefan 32 år” som är tävlingsinriktad med tydlig pliktkänsla. Att annonser beskriver den 

sökande som intensiv och redo för nästa steg gör att deltagarna tolkar den person företaget 

söker som en man utan barn eller utan ansvar för barn. Att vara “intensiv och redo för nästa 

steg” upplevs inte gå ihop med att föda barn. Deltagarna tolkar det som att “Stefan” har en fru 

hemma som ansvarar för uttagandet av vård av barn dagar då Stefans roll i företaget är allt för 

viktig och inget utrymme till frånvaro ges. En deltagare beskriver ”Stefan” som en ”typiskt 

man som kommer hem efter en hel dag på arbetet, äter, sätter sig i soffan och jobbar lite till”. 

Att självklart och självmant arbeta övertid upplever deltagarna som en förutsättning för den 

här tjänsten. En yrkesverksam kodar inte den sökande som manlig utan annonsen riktar sig 

likaväl till en kvinna eller ”tjejnörd” som hon uttrycker det. Hon upplever att hennes tolkning 

beror på att hon inte har barn och inte behöver förhålla sig till föräldraledighet och vård av 

barn. De yrkesverksamma tror att nyexaminerade skräms bort av annonsen. 

 

Flertalet av studenterna tänker sig att den kravfyllda annonsen riktar sig till ”Anders 54 år” 

som har ”familj, hund och många års erfarenhet”. En student uttrycker: ”Man ska typ vara en 
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Anders”.  När studenterna tänker vidare på att ”Anders” är ”vass på utveckla” sänks den 

tänkbara åldern till 30-40 år. Annonsen upplevs skrämmande och kravfylld för gruppen 

deltagare som kommer vara nyexaminerade på marknaden vilket förstärks av ord som 

”vassaste” och ”färdig utvecklad”. Studenterna anser att annonsen begränsar urvalet då 

den sorterar bort yngre personer och de utan lång erfarenhet. Studenterna tror samtidigt att 

annonsen riktar sig till både kvinnor och män. Men studenterna upplever att som de som 

kvinna skulle de bli hårdare och mer granskad än män. En student beskriver: “Men jag tror att 

om man skulle komma in som tjej skulle dom ändå lägga hårt på många års erfarenhet, 

behärska typ, bla bla bla hårdare på nåt sätt”. En annan student fortsätter resonemanget: ”Dom 

skulle vara mer kritiskt mot en tjej”. När vi som samtalsledare frågar upp varför de tror att 

detta scenario är möjligt hänvisar de till ”gamla invanda mönster och hur världen ser ut idag”.  

 

Den kravfyllda annonsen uttrycker att företaget söker mångfald men studenterna upplever inte 

att företaget söker kvinnor. Studenterna tänker att män har lättare att söka till den här typen av 

annonser då de på grund av sin dominans i branschen kan ta mer lättsamt på kraven i den här 

typen av annons. En student beskriver det så här: ”det brukar lösa sig, allmänt att killar tänker 

så”. Studenterna upplever att sökanden till den här tjänsten bör ha gott självförtroende för att 

våga sälja in sig själv. Ett gott självförtroende förknippar studenterna med en person som har 

många års erfarenhet i branschen. En deltagare anser att annonsen är prestationsinriktad vilket 

hon i sig inte anser är något negativt, det säger bara att företaget vill ha prestationsinriktade 

personer. Vidare ser sig deltagaren sig själv som en prestationstjej men finner ändå inte 

annonsen attraktiv. En annan deltagare ser inte sig själv som en tävlingsmänniska och kan inte 

identifiera sig med annonsen.  

 

Deltagarna tror att kvinnor i barnafödande ålder i situationen som jobbsökande alltid måste 

förhålla sig till normen att alla kvinnor kommer att vilja bilda familj. Här beskriver en 

deltagare att hon som ung kvinna alltid känner sig som en nackdel i arbetsgivarens ögon. Om 

hon väljer att berätta om de barn hon redan har då tänker sig arbetsgivaren att det kommer bli 

frånvaro på grund av vård av sjuka barn. Om hon inte nämner barnen tänker arbetsgivaren att 

barn kommer i framtiden. En annan deltagare berättar att hon känner ett antagande från 

omgivningen att hon vill ha barn fast hon själv inte alls är säker på den frågan. Nu närmar hon 

sig medelåldern och får hon fortfarande kommentarer från omgivningen som låter: ”Du 

kommer att ändra dig”. 
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Annonsernas attraktionskraft 
Några av studenterna kan tänka sig att söka på den lättsamma annonsen i första hand och 

några av studenterna i andra hand. De upplever att de som nyexaminerade tilltalas av den här 

annonsen men föreställer sig att tio år fram i tiden kommer de att istället föredra den öppna 

annonsen. Upplevelsen beror på att den lättsamma annonsen anses mer riktad till yngre 

sökande. Ingen av de yrkesverksamma kan tänka sig att söka på den lättsamma annonsen i 

första hand men i andra hand föredrar alla utom en den lättsamma annonsen. Studenterna 

tycker att den öppna annonsen är en bra blandning mellan den lättsamma och den kravfyllda 

annonsen. Samtliga av de yrkesverksamma och några av studenterna kan tänka sig att söka på 

den öppna annonsen i första hand.  

 

Den kravfyllda annonsen är det ingen av deltagarna som kan tänkas söka på i första hand. En 

deltagare tycker att annonsen är intressant och kan tänka sig söka den i andra hand då hon 

drivs av en stark pliktkänsla och hellre föredrar struktur än den oseriösa tonen i den lättsamma 

annonsen. Flertalet av deltagarna kan tänka sig att söka den i sista hand om de skulle vara 

utan arbete. De yrkesverksamma uttrycker att om de själva varit nya i branschen skulle de 

varit ”livrädda” för den här sortens annons och ”aldrig komma på tanken att söka”. Ett fåtal 

av deltagarna skulle inte söka den här tjänsten även om de var arbetslösa. De yrkesverksamma 

anser sig befinna på ett företag med liknande företagskultur som den öppna annonsen 

förmedlar, utifrån den aspekten är det otänkbart för samtliga att söka sig till det företag som 

den kravfyllda annonsen uppfattas som. Sammanfattningsvis föredrar de flesta deltagare den 

öppna annonsen, några den lättsamma annonsen och ingen den kravfyllda annonsen i första 

hand. 

 

Annonsernas förekomst på arbetsmarknaden 
Annonser liknande den lättsamma har deltagarna mest sett på företags hemsidor och i form av 

uppmaning till spontanansökan. Än om inte i lika extrem utformning som en student upplever 

denna annons. Flera av deltagarna kan tänka sig att den här informella tonen lämpar sig mer 

för Facebook eller andra informella kanaler än på Platsbanken och tidningsannonser. Några 

av deltagarna anser att den här formen av annons är något som blivit allt mer vanligt 

förekommande inom IT branschen idag. 
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Den kravfyllda annonsen är den som är mest lik vad som är vanligt förekommande på 

arbetsmarknaden enligt deltagarna. En student berättar att hon ”har sett alldeles för många av 

den kravfyllda annonsen där det är tusen kodspråk man ska kunna”. Den öppna annonsen 

upplevs vara trolig att finna på Platsbanken av vissa deltagare. 

Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet i vår studie. Här kopplas deltagarnas upplevelser ihop 

med litteratur och teori inom kunskapsområdet. En analys ger oss möjlighet att utifrån ett 

helhetsperspektiv få en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser. I analysen besvarar vi 

vår teoretiska frågeställning - Hur kan kvinnors upplevelser förstås utifrån ett könsperspektiv? 

Här utgår vi från de teoretiska perspektiven som är presenterade under litteraturgenomgången 

och teoriavsnittet. Vidare kommer de analyserade delarna att diskuteras i den avslutande 

delen som följer - Diskussion. 

 

Platsannonserna utifrån ett könsperspektiv 
Deltagarna i studien är väl medvetna om att de befinner sig eller är på väg in i en segregerad 

arbetsmarknad (SOU 2004:43) inom en mansdominerad bransch (SCB 2015). Det kommer 

bland annat till uttryck genom att kvinnorna upplever sig själva som en minoritetsgrupp. När 

en deltagare föreställer sig ett möte med den manliga arbetsgivaren i den kravfyllda annonsen 

upplever hon sig underlägsen vilket tyder på att minoritetsställningen får betydelse för hur 

kvinnornas upplevelser annonserna. Redan i låga åldrar är flickor medvetna om och 

accepterar att manlig dominans existerar vilket medför att de anser sig inte själva vara bra nog 

i jämförelse med pojkar och handlar utifrån det (Ethelberg 1985). Vi tänker oss att det 

handlingsmönstret återfinns hos de vuxna kvinnorna i studien och det kan vara anledningen 

till att ingen av kvinnorna föredrar den kravfyllda annonsen med högst ställda krav. Att 

deltagarna känner sig underlägsna i förhållande till män visar på en manlig överordning som 

bygger på ett motsatstänkande som syftar till att mannen är överlägsen och därmed är kvinnan 

underlägsen (Hirdman 2007). En deltagare uttrycker: ”Det är mycket män och som kvinna 

måste man hela tiden överbevisa något för att visa att man är på samma nivå som en man”. 

 

Av den lättsamma annonsen får flera deltagare en bild av att de anställda på företaget liknar 

varandra utseendemässigt, tillhör samma åldersgrupp och har liknade intressen. Det visar på 

att våra mental kartor (Jansson 2010) är knepiga att överbrygga då kvinnorna upplevelser 
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företaget som homogent. Fast kvinnorna är en del av IT branschen så ingår de själva inte i den 

bilden, en anledning till det kan vara att deltagarnas förutsätter att företaget präglas av den 

homosocialitet som de antar uppstår när män väljer män (Eriksson-Zetterqvist & Styhre 

2008).  

 

Hos en deltagare finns en rädsla att hon som kvinna ska tvingas bli en galjonsfigur och agera 

förebild på arbetsplatsen utifrån hur hon upplever den kravfyllda och lättsamma annonsen. 

Något som inom teorin benämns som token. När en kvinna blir sedd som token i en 

organisation blir hon representant för det kvinnliga könet i stället för att bli sedd för sina 

personliga egenskaper och för vad hon presterar (Eriksson-Zetterqvist & Styhre 2008). Den 

vertikala segregeringen inom IT branschen (SOU 2014:13) innebär att kvinnor i högre 

utsträckning riskerar att ses som token. 

 

I båda fokusgrupperna blir det tydligt att de normer som finns kring kön i samhället påverkar 

deltagarnas upplevelser. Det framgår att deltagarna upplever det svårt att kombinera familjeliv 

med de egenskaper som den kravfyllda annonsen eftersöker. Barnafödande och vård av barn 

ser deltagarna som ett problem för att kunna matcha profilen i den kravfyllda annonsen. 

Kvinnorna i studien förväntar sig att arbetsgivare präglas av den manliga försörjarnormen där 

kvinnor förväntas ta huvudansvaret för hem och familj (Webber & Williams 2007). 

 

Vidare upplever flertalet av deltagarna att företaget bakom den lättsamma annonsen saknar 

struktur. Det finns en rädsla hos en av de yrkesverksamma kvinnorna att hon som 

småbarnsförälder förväntas att axla rollen som den som styr upp ”...jag har tre barn och då vill 

jag inte ha femton barn till på jobbet”. Här kopplar vi ihop hennes förväntningar med det 

befintliga genussystemet som tillskriver kvinnor en viss sorts egenskaper (Hirdman 1998). 

 

Utformningen av annonserna 
Disponeringen av den öppna annonsen upplevs mest attraktiv då den anses tydlig och saklig. 

Kravspecifikationen upplevs särskilt tilltalande vilket tyder på att annonsen är utformad på 

rätt sätt för att tilltala tänkt målgrupp (Lindelöw 2008). Enligt Gender School (2007) ska 

kravspecifikationen delas upp i nödvändiga, önskvärda och meriterande kompetenser vilket 

attraherar en mångfald av sökande. Deltagarna upplever att bara den öppna annonsen lyckats 

med det.  
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Den kravfyllda annonsen upplevs exkludera flest sökanden. En alltför specifik 

kravspecifikation kan vara diskriminerande då vissa grupper utesluts (Lindelöw 2008). Den 

kravfyllda annonsen upplevs innehålla kompetenser som inte är mätbara vilket skapar en 

osäkerhet hos deltagarna då mätbara kompetenser i platsannonser verkar inkluderande 

(Gender School 2007). Deltagarna upplever en tveksamhet om alla krav i den kravfyllda 

annonsens kravspecifikation krävs. Detta tyder på att en viss förförståelse krävs vid tolkning 

av platsannonser inom mansdominerade yrken (Lindmark & Sundin 2013). Att deltagarna 

upplever att den kravfyllda annonsen är fylld med tekniska benämningar stämmer väl överens 

med en tidigare studie som visar på att mansdominerade yrken tenderar att lägga stor vikt vid 

specifika kompetenser vid annonsering (Lindmark & Sundin 2013). 

 

Maskulina begrepp upplevs förekomma främst i den kravfyllda annonsen. Exempel på ord 

som förekommer både i (Gaucher et. al 2011) ordlista och i den kravfyllda annonsen är 

”ambition”, ”konkurrera” och ”självständig”. Maskulint könskodade ord upplevs som 

avskräckande för kvinnor vilket leder till att kvinnor i lägre utsträckning än män söker arbeten 

där annonserna framstår som maskulina (Gaucher, Friesen & Kays 2011). Enligt 

Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta för att främja en jämn fördelning av kön på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska sträva efter att få sökande av det underrepresenterade könet 

där ojämn fördelning av kvinnor och män finns (Diskrimineringslagen SFS 2008:567 kap 

3:9). 

 

Deltagarna föredrar när en kvinnlig kontaktperson finns med i annonserna. Om den kravfyllda 

annonsen, där kontaktpersonen är en man säger en av studenterna: ”Hade det varit ett 

kvinnligt namn som man ska maila till... Jag tror typ att det skulle vara större chans att jag 

vågat söka”. För att uppnå en jämställd rekryteringsprocess bör organisationer säkerhetsställa 

att båda könen finns representerade som kontaktpersoner (Gender School 2007). Vetskapen 

om att det finns åtminstone en kvinna representerade på arbetsplatsen upplever deltagarna 

som positivt. När kvinnor synliggörs innebär att de är representerad, att synas är att finnas till 

(Mlekov & Widell 2003). Att utgöra en minoritet på en arbetsplats kan begränsa individen då 

den riskerar att bli bedömd efter stereotypa föreställningar (Kanter 1977). Något som vi 

uppfattade att deltagarna utrycker att de strävar efter att undvika.  
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Genus synliggörs 
Deltagarnas föreställning av möte med den tänkta arbetsgivaren präglas av deras 

könstillhörighet. Vår könstillhörighet konstrueras i mötet med andra (de Beauvoir, 1994). 

Deltagarnas upplevelser inför möte med tilltänkt arbetsgivare skapar olika grad av trygghet 

hos deltagarna. Desto mer maskulint deltagarna upplever företaget desto lägre grad av 

attraktion finns. Vilket tyder på att upprätthållandet av det sociala könet är kostsamt för 

deltagarna (West & Zimmerman, 1987). Deltagarna föredrar den öppna annonsen som 

upplevs inkluderande och ger deltagarna möjlighet att bli bedömda utifrån deras kompetens 

och personlighet utan stereotypa föreställningar om skillnader mellan kön. Skillnader som inte 

existerar utan upprätthålls av social konstruktion (Hyde 2005). 

 

Det framgår under intervjuerna att deltagarna lägger stor vikt vid att själv försöka matcha sin 

personlighet med den tilltänkta arbetsgivaren. Deltagarna benämner IT branschen i termer av 

grabbig och anpassar sig på ett individuellt plan därefter (Abrahamsson 2009). En 

yrkesverksam säger så här om den lättsamma annonsen: ”Vad ska jag ta på mig? Hur ska jag 

(hälsa) säga tjabba? Hur ska jag bete mig för att passa in i den här miljön? Är jag så här cool? 

Ska jag sätta mig i saccosäcken eller?” Egenskaper som anses lämpliga för IT branschen är 

förknippade med manlighet, vilket gör att kvinnor har svårare att uppleva att deras 

personlighet matchar (Unga kvinnor och IT 2015). Att IT branschen präglas av maskulinitet 

(Peterson 2007) visar sig i att kvinnornas beskriver den lättsamma och den kravfyllda 

annonsen i termer av maskulinitet. Deltagarna beskriver till exempel den lättsamma annonsen 

med orden ”modig” och ”grabbig” och den kravfyllda annonsen med orden ”tävlingsinriktad” 

och ”expert”. Ovan nämnda annonser upplevs reproducera den maskulina normen inom IT 

branschen (Knocke et. al 2003).  

 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) visar på att män i större utsträckning söker arbete med en 

attityd som andas självklarhet och med ett beteende som visar på självförtroende. När 

deltagarna beskriver vem som söks i den lättsamma annonsen så beskriver de en ung kille 

med gott självförtroende som kan spela det sociala spelet. Här ger deltagarna exempel på 

sociala kompetens som präglas av självpromotion och en självsäker mentalitet vilket IT 

branschen kodat social kompetens som för att bevara maskuliniteten (Peterson 2007). 

 

Vid både den lättsamma och den öppna annonsen kan deltagarna beskriva den tilltänkta 

sökanden på detaljnivå. Genussystemet innebär mycket konkreta föreställningar, uppspaltade 
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på olika nivåer hur män och kvinnor tillåts vara (Hirdman 2007). Den öppna annonsen 

beskrivs inte alls lika detaljerad av deltagarna. En av deltagarna beskriver den så här: ”Om gul 

(den lättsamma förf. anm.)  är Johan 25 ( år) och grön (den kravfyllda förf. anm.) Stefan 32 

(år) och blå (den lättsamma förf. anm.)  är ...ja, här kan jag också söka”. De flesta deltagare 

upplever att både den lättsamma och den kravfyllda annonsen riktar sig till män vilket leder 

till att kvinnorna inte ser sig själva som en lämplig kandidat. Det visar på det 

motsattstänkande som isärhållandet av könen bygger på. Om något är manligt kan det inte 

samtidigt vara kvinnligt (Hirdman 2007).  

 

Genus på organisationsnivå 
Deltagarna attraheras när utvecklingsmöjligheter finns upptaget i annonserna. Att den 

kvinnliga kontaktpersonen i den öppna annonsen är ”senior utvecklare” är något som 

uppmärksammas i båda fokusgrupperna. Deltagarna upplever att företaget erbjuder 

karriärmöjligheter även för kvinnor. Här berättar deltagarna att det inte är något som de tar för 

givet. Därmed ger deltagarna uttryck för benämningen glastak som används som en förklaring 

till att kvinnor har svårare än män att nå högre positioner i organisationer (Abrahamsson 

2009). Deltagarna upplever att de som kvinnor blir hårdare granskad än män och måste 

presterar bättre för att lyckas. Möjligheten för kvinnor att avancera inom företaget är en del av 

de strukturella mekanismer inom organisationen som antigen hindrar eller möjliggör kvinnors 

deltagande på arbetsplatsen (Kanter 1977).   

 

Deltagarna attraheras av att jämställdhet och en inkluderande arbetsmiljö tas upp i den öppna 

annonsen. ”Jag gillar att den här annonsen hade skrivit en inkluderande och jämställd 

arbetsmiljö eftersom IT miljöer är ju inte så jämställda”. Att det i annonsen beskrivs att 

företaget arbetar för jämställdhet är positivt bekräftas av Mlekov & Widell, (2003). Flera av 

deltagarna anser att det är viktigt att skriva i annonsen varför man vill uppnå jämställdhet. 

Den vanligt förekommande formuleringen vi ser gärna kvinnliga sökande attraherar inte 

kvinnorna i den här studien då de upplever att den saknar motivering. Deltagarna vill gärna se 

att jämställd nämns i syfte att öka kompetensen då mångfald och jämställdhet leder till mer 

lönsamma företag (Hunt et. al 2014). En deltagare tycker att det är viktigt att företaget hon 

arbetar för är intresserad av att skapa en personalgrupp som representerar kundgruppen. 

Mlekov & Widell, (2003) menar att det är viktigt att organisationer representerar samhället i 

stort. 
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Avslutande kommentar till analysen 
Vår studie visar att kvinnorna i överlag föredrar den öppna annonsen. Hur annonsen 

formuleras har betydelse för om sökande attraheras (Mlekov & Widell, 2013). I den öppna 

annonsen upplever deltagarna att de tillhör den tänkta målgruppen. Övriga annonser upplevs 

innehålla delar som inte matchar med deltagarnas personlighet. Något som stämmer väl 

överens med att maskulint könsbundna platsannonser omedvetet gör att kvinnor upplever att 

de inte har vad som efterfrågas (Gaucher et. al 2011). Båda fokusgrupperna är eniga i att den 

kravfyllda annonsen avskräcker och utesluter sökande. Här blir det tydligt att den kravfyllda 

annonsen misslyckats med att väcka kvinnornas intresse och förlorar kvinnor i urvalsgruppen 

(Lindelöw 2008). 

 

Skillnader i resultatet mellan de två fokusgrupperna var små. Den enda skillnaden som är 

påtaglig är att den lättsamma annonsen upplevs mer tilltalande i studentgruppen. Vilket kan 

förklaras av att en rekryteringsmodell där fokus ligger på personkemi och social kompetens 

(Knocke et. al 2003) attraherar studenterna i högre grad. Att studenterna i större utsträckning 

föredrar den lättsamma annonsen skulle även kunna vara ett uttryck för att de inte uppfattar 

annonsen lika maskulin som de yrkesverksamma då graden av maskulinitet inte är statiskt 

utan förändras över tid (Alvesson & Due, Billing 2008). Samtidigt som studenterna uppger att 

det är sannolikt att det inte kommer att föredra den här typen av annons tio år fram i tiden.   

Diskussion  
Utifrån den här studien kan vi dra slutsatsen att de intervjuade kvinnorna är ganska överens 

om att urvalsgruppen för den lättsamma och den kravfyllda annonsen sannolikt skulle bestå 

av män i majoritet. Eftersom den öppna annonsen upplevs som positiv av samtliga deltagare 

tänker vi oss att den utgör en god mall för företag som vill rekrytera jämställt. Genom att den 

öppna annonsen är inkluderande i högre utsträckning än övriga annonsen tror vi att den 

attraherar flest sökande och därmed genererar en mångfald av sökande i urvalsgruppen. Det 

inkluderande språkbruket som återfinns i den öppna annonsen kan därför agera som riktlinje 

hur IT branschen kan utforma framtida platsannonser i syfte att attrahera kvinnor.  

 

Samtidigt konstaterar vi att studenterna i högre grad föredrar den lättsamma annonsen i 

jämförelse med de yrkesverksamma. Vi tänker oss att det beror på att den moderna 

utformningen tilltalar en yngre målgrupp, något som bekräftas av studenterna när det 
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resonerar kring att annonsen inte skulle upplevas lika attraktiv om tio år. Med lägre grad av 

erfarenhet från branschen tänker vi oss att den lättsamma annonsen kan upplevas mindre 

kravfylld och därmed mer attraktiv för studenterna och att attityderna då snarare handlar om 

ålder och erfarenhet än kön. Vi tror att deltagarna som har längre erfarenhet från 

arbetsmarknaden och har erfarenhet av familjebildning i högre grad har socialiserats in i 

befintlig könsnorm vilket visar sig genom en tvekan om hur de ska förhålla sig till det 

utrymmes som ges i den lättsamma annonsen. 

 

Att den kravfyllda annonsen, som av flera upplevs som den mest vanligt förekommande på 

marknaden hade näst intill obefintlig attraktionskraft hos deltagarna är skrämmande. Särskilt 

när branschen har krav på sig att minska den snedvridna könsfördelningen mellan 

yrkesverksamma inom IT (SOU 2014:13). Om inte annat borde företag inom IT i högre 

utsträckning sikta på jämställda organisationer ur ett lönsamhetsperspektiv (Herring 2009). Vi 

upplever att det finns en tröghet och en okunskap inom IT branschen som har en naturliga 

förklaring i att seglivade föreställningar om kön tenderar att upprepa sig (Knocke et. al 2003). 

Som vi presenterat tidigare består en del av problematiken i att kvinnor söker sig till IT 

utbildningar i betydligt lägre grad än män (Tillväxtanalys 2012). Det ser vi som en ännu större 

anledning till att IT branschen bör använda sig av den kunskap som finns för att attrahera de 

fåtal kvinnor som återfinns inom branschen. 

 

I den här studien har vi visat på hur förekomsten av maskulint kodade ord i platsannonser 

minskar attraktionskraften hos kvinnliga sökanden (Gaucher et. al 2011). Betydelsen av att 

det finns med en kontaktperson av kvinnligt kön när kvinnor eftersöks (Gender School 2007) 

har visat på i studien. Deltagarna påvisar ytterligare en aspekt, som vi anser verkar attraherade 

att ta med - varför företaget strävar efter jämställdhet. Här anser vi, likt deltagarna att ökad 

jämställdhet ger en bredare kompetens till företaget.  

 

Genussystemet är inget statiskt utan förändras över tid (Abrahamsson 2009). Vilket inger 

hopp om att förändring av IT branschens maskulina prägel kan ske. Tid är dock inte den 

främsta förutsättningen för att förändring ska vara möjlig, utan handling är avgörande. Ökad 

kunskap kring hur kvinnor upplever branschens platsannonser och agerande därefter är ett 

steg mot ökad jämställdhet inom IT branschen. Men bilden är naturligtvis mer komplex än så. 

Enbart en ökning av kvinnliga medarbetare leder inte per automatik till en jämställd 

organisation. Kvarvarande maskulina strukturer måste försvinna. För att uppnå den 
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förändringen behöver organisationen fördjupad kunskap kring rådande genussystem 

(Meyerson & Kolb 2000). Kunskap om jämställdhet och hur kön påverkar arbetsplatsen är en 

förutsättning för att nå resultat. Hög medvetenhet hos chefer och ledning är centralt för en 

lyckad jämställdhetssatsning. (Gender School 2007). Väl värt att upprepas är - det börjar med 

handling. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att dessa fyra faktorer i annonserna bidrar mest till att attrahera 

kvinnorna i denna studie: 

•   Låg förekomst av maskulint kodade ord.  

•   Att strävan mot jämställdhet tas upp. 

•   Kravspecifikationen är uppdelade i önskvärda och meriterade kvalifikationer. 

•   Förekomst av kvinnlig kontaktperson. 

 

Metoddiskussion 
Eftersom denna studie behandlar deltagarnas personliga upplevelse av IT-branschens 

platsannonser är vi medveten om att studien inte kan göras om identisk. Det som talar för 

studiens trovärdighet är att i båda fokusgrupperna samt i vår pilotstudie framkom liknade 

upplevelser kring alla tre annonserna. Något som förstärks då resultatet i den här studien 

bekräftas av tidigare forskning och teorier. Annonsernas trovärdighet styrks av deltagarnas 

upplevelse av annonsernas förekomst på arbetsmarknaden. 

 

Båda fokusgrupperna bidrog med en enorm informationsrikedom. Deltagarnas upplevelser 

förvånade oss i den bemärkelsen att upplevelserna var tydligare präglad av deras 

könstillhörighet än vad vi hade föreställt oss. IT branschens ojämställdhet benämns bara 

direkt när de pratar om en mansdominerad bransch. Resterande ojämnställda villkor benämns 

indirekt. Det kan förklaras av att kvinnor generellt undervärderar den ojämställdhet de 

drabbas av (Magnusson 2003).  

 

Vi är medvetna om att fokusgrupperna saknar mångfald i ett vidare begrepp då vi studien bara 

riktat in oss på att få tillgång till kvinnliga deltagare. Vi är även medvetna om att studien 

saknar upplevelser från män vilket inte möjliggör ett jämförandeperspektiv mellan könen som 

möjligtvis kunde förkasta eller förstärka studiens genuskoppling. Deltagarna i vardera grupp 

var bekanta med varandra vilket vi i sammanhanget bedömt som positivt då 
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upplevelseberättelse blev detaljrikare än vad vi tror att de skulle ha blivit i grupper med 

obekanta deltagare. 

 

Upplevelserna av de olika annonserna har genererat i olika mängd information som vi tror 

hänger ihop med annonsernas karaktär. Den lättsamma annonsen generar mest detaljrik 

information då den är fri i formen i motsatts till den kravfyllda annonsen som är upplevs låst i 

sina formuleringar och genererar mindre mängd information av deltagarna. 

 

Fortsatt forskning 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att det skulle vara intressant att genomföra denna studie, 

med samma upplägg och med samma annonser mot en grupp med män inom IT- branschen. 

Det skulle innebära att vi skulle få kunskap om hur män upplever annonserna och se vilka 

eventuella skillnader och likheter i upplevelser som finns. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur man lockar en mångfald av sökande i ett bredare perspektiv än jämställdhet, 

inte bara inom IT branschen utan generellt på arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1 
 

Maskulina ord 

 

Feminina  ord  

 

Aktiv 

Äventyrliga Aggressiv*/attackera 

Ambition* 

Analytisk* 

Hävda sig* 

Atletisk* 

Autonom* 

skryta*/stolthet* 

Utmana* 

Tävla/konkurerra* Trygg/säker/självsäker* 

Mod* 

Besluta/bestämma Avgörande/bestämmande 

fastställbara* 

Dominant* 

Tvinga/driva* 

girig/glupsk 

envis 

Hierarki 

fientlighet* 

impulsiv oberoende/självständig* 

Individuell* 

Intellekt/förstånd* 

Ledar* 

logik 

maskulin 

Mål 

Åsikt/omdömme 

Frispråkig/rätt fram 

Tillgiven 
Barn* 
Glad* 
Engagerad* 
Gemensam Medkänsla*/medlidande* 
Ansluten/anknyta* Omtänksam/hänsynsfull 
samarbeta* Beroende* 
emotionell*/känslomässig* Empati* 
Feminin 
Mild/mjuk 
ärlig/uppriktig 
Beroende av varandra Vänlig/snäll 
Lojal* Blygsamhet/anspråkslöshet tjata 
vård* 
trevlig*/Behaglig* 
artigt 
tyst* 
Ansvar* 
känslig* 
undergiven 
stödja* 
sympati* öm*/kärleksfull/fin* tillsammans* 
lita*/ pålitlig* 
förstå* 
varm* 
gnäll* 
ge/böja/lämna företräde* Smickrande  
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Envisas 

Princip* 

Hänsynslös 

Envis Överlägsen/överman/överordnad 

Självförtroende* 

Självständig* 

Självtillit* 

Gaucher, Friesen & Kays (2011) ordlista över maskulina och feminina ord översatt till 

svenska av Lindmark & Sundin, (2013) 
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Bilaga 2 
 

Hejsan!  

 

Vi  söker  dig  kvinna  eller  tjej    som  arbetar/  studerar  inom  IT-branschen. 

 

Vi   är   två   studenter,   Sandra   Pärsdotter   och   Ulrika   Höök   som   studerar   till  

Personalvetare   vid   Umeå   universitet.   Just   nu   skriver   vi   vår   C-uppsats   åt  

Rättviseförmedlingen   där   vi   undersöker   kvinnors   upplevelser   av   IT-   branschens  

platsannonser. 

 

För  att  genomföra  studien  söker  vi  sex  personer   från  ert   företag/  er  utbildning  som  

kan  tänka  sig  att  ingå  i  en  fokusgrupp  där  ni  tillsammans  kommer  att  få  samtala  kring  

era  åsikter  runt  tre  olika  platsannonser.  Beräknad  tid  är  max  60  minuter.   

 

Din  medverkan  är  frivillig,  samtalet  kommer  att  bandas  och  användas  som  underlag  

till   i   studien.   Materialet   kommer   bara   att   hanteras   av   oss   och   där   efter   raderas.  

Rapporten  kommer  presenteras   för  Umeå  universitet  och  Rättviseförmedlingen  och  

där  du  som  deltagare  kommer  att  vara  helt  anonym.   

 

Intervjuerna  kommer  att  ske  under  vecka  14,  exakt   tid  och  plats  bestäms   i  samråd  

med  de  som  nappar  på  förslaget. 

 

Har  du  några  funderingar,  stora  som  små  är  du  välkommen  att  höra  av  dig  till: 

 

(Här   har   vi   tagit   bort   våra   telefonnummer   och   mailadresser   som   fanns   med   i  

originalet).  
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Bilaga  3 
 

•   Kort presentation av oss 
•   Presentera studiens syfte 
•   Forskningsetiska principerna 
•   Berätta om upplägget, max  1 timme. 

 
 

Intervjufrågor 

•   ITS:  Hur lång erfarenhet har ni i branschen/ befattningar? Utbildning i grunden? 
 

•   Studenterna: Vilken utbildning har ni? 
 

•   Hur upplever ni annonserna grön/ gul / blå? 
 

•   Hur upplever ni formuleringarna annonsen?  
 

•   Hur upplever ni disponeringen i annonsen?  
 

•   Vem riktar sig annonsen till? Hur kommer sig?  
 

•   Skulle ni kunna tänka dig att söka den här tjänsten? 
 

•   Är de tre annonser ni sett idag representativa för IT branschen? 
 
•   Finns det något ytterligare som skulle väcka ditt intresse i en platsannons, förutom det 

vi pratat om idag? 
 

•   Hur viktig är platsannonsen för dig vid jobbsökande?  
 

Tusen tack för er medverkan! 
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Bilaga 4 

 
Kom  och  jobba  med  oss!  
  

Cloud  Magnet  bygger  moderna  appar  med  kunden  i  fokus.  Vi  är  en  kreativ  och  ständigt  

växande  arbetsplats  och  just  nu  rekryterar  vi  utvecklare  för  Android.  Vi  sitter  i  nya  fräscha  

lokaler  i  centrum  och  vår  organisation  präglas  av  kreativitet,  självständighet,  egen  drivkraft  

och  allt  som  är  kul.  Därför  är  din  personlighet  och  ditt  engagemang  är  viktigare  än  dina  

formella  meriter.  

  

Våra  utmaningar  den  närmaste  tiden:  

Att  fortsätta  bygga  marknadens  hetaste  appar  för  både  Android  och  Iphone  

Att  växa  och  hitta  nya  kundgrupper  

Att  konkurrera  med  kreativitet,  trendkänsla  och  glöd    

  

Vi  är  ett  litet  team  av  engagerade  entreprenörer,  utvecklare  och  säljare.  Hos  oss  får  du  

möjligheten  att  växa  och  du  kan  påverka  din  egen  roll.  Låter  det  som  något  för  dig?  

  

Maila  erik@couldmagnet.com  så  kanske  vi  kan  ses  på  en  kaffe  eller  en  pingismatch!  Du  

behöver  inte  göra  en  formell  ansökan  utan  det  räcker  med  att  skriva  ett  par  rader  om  varför  

du  vill  jobba  här  tillsammans  med  en  CV  eller  länk  till  din  LinkedIn.    

  

Vi  hörs!  
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Cloud  Magnet  söker  marknadens  vassaste  utvecklare  för  Android  
  

Vi  levererar  användarvänliga  och  smarta  appar  som  används  av  tusentals  människor  världen  

över.  Att  sticka  ut  i  konkurrensen  är  tufft,  och  därför  anställer  vi  bara  de  mest  kreativa,  

engagerade  och  passionerade  apputvecklarna.  Är  du  en  erfaren  Androidutvecklare  som  drivs  

av  att  maximera  kundnöjdheten  och  se  till  att  vi  fortsätter  att  vara  bland  de  bästa  på  

marknaden?  Kanske  är  det  dig  vi  söker!  

Vår  utvecklingsavdelning  består  just  nu  av  tre  agila  team  som  i  hög  grad  är  självstyrande,  tar  

stort  eget  ansvar  och  arbetar  genom  agila  processer  på  riktigt.  Varje  team  består  av  app-  och  

backendutvecklare,  designers  och  QA.  I  nära  samarbete  med  kund  ansvarar  teamet  för  hela  

processen,  från  design  till  leverans.  Vår  tekniska  miljö  är  modern  och  renodlad,  ständigt  i  

utveckling.  Idag  arbetar  vi  med  tekniker  som  Java,  Spring,  Gigaspaces,  HTML5,  CSS3,  

Angular  och  Splunk.    

  

Genom  att  involvera  kunden  i  vår  utveckling  ser  vi  till  att  hålla  högt  kundfokus.  Vi  håller  en  

hög  utvecklingstakt  och  med  prestandan  vår  plattform  ger  oss  uppfyller  vi  våra  kunders  

behov.  Konstant  förbättring  är  en  del  av  vår  vardag  och  vi  är  lika  bra  på  att  utveckla  nya  

tjänster  som  att  avsluta  gamla.  

  

Din  profil  
Många  års  erfarenhet  av  att  utveckla  för  Android.  //  Behärskar  Java  på  avancerad  nivå.//  Har  

ett  kvalitetstänk  i  design  och  kod.//  Talar  utmärkt  engelska.//  Driven  i  agila  arbetssätt.//  

Erfarenhet  av  OOP  och  Git.//Har  jobbat  självständigt  med  testdriven  utveckling  och  

enhetstester.  //Har  en  begåvning,  intresse  och  god  förståelse  för  mobila  plattformar.  

  

Vi  erbjuder  
Du  får  ett  spännande  och  intensivt  jobb  som  ger  stort  utrymme  för  egna  initiativ  och  många  

utvecklingsmöjligheter.  Perfekt  för  dig  med  höga  ambitioner  som  är  redo  för  nästa  steg  i  

karriären!    

  

Ansökan  
Skicka  din  ansökan,  CV  och  personligt  brev,  till  anders@couldmagnet.com  senast  den  1:a  

maj.  Skriv  ”apputvecklare”  i  ämnesraden.    
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Är  du  vår  nästa  Androidutvecklare?  
Om  oss:  
Cloud  Magnet  är  en  produktionsbyrå  som  just  nu  letar  efter  apputvecklare  för  Android.  På  

vårt  kontor  i  Stockholm  jobbar  just  nu  15  personer  och  vår  verksamhet  växer  snabbt.  Det  

finns  stora  möjligheter  för  dig  att  påverka  din  roll  i  företaget.  Vi  utvecklar  appar  åt  kunder  för  

både  iPhone  och  Android.  Vår  utvecklingsavdelning  består  just  nu  av  tre  agila  team,  och  nu  

söker  vi  ytterligare  en  Androidutvecklare  till  ett  av  teamen.  I  nära  samarbete  med  kund  

ansvarar  teamet  för  hela  processen,  från  design  till  leverans.    

  

Det  är  en  självklarhet  för  oss  att  ständigt  utmana  oss  själva,  ifrågasätta  och  tänka  nytt.  Vi  

drivs  av  intressanta  samarbeten  och  nyfikenhet.  En  inkluderande  och  jämställd  arbetsmiljö  är  

en  självklar  del  av  vårt  arbete,  både  för  att  kunna  göra  ett  bättre  jobb  för  våra  

uppdragsgivares  räkning  och  för  att  fortsätta  utveckla  branschen.    

  

Exempel  på  arbetsuppgifter:    

•   utveckla  nya  idéer  tillsammans  med  kund  
•   se  till  att  våra  appar  är  uppdaterade  och  problemfria  
•   följa  upp  och  utvärdera  insamlad  data  för  felsökning  
•   felsökning  live  i  appar  som  ligger  ute  

  
Vi  söker  dig  som:  

•   Har  erfarenhet  av  att  utveckla  för  Android    
•   Har  tidigare  erfarenhet  av,  och  trivs  med  att  jobba  agilt    
•   Är  nyfiken  på  att  lära  dig  nytt,  och  gärna  delar  med  dig  av  din  kunskap  
•     

Det  är  en  bonus  om  du  dessutom:  

•   Har  erfarenhet  av  att  utveckla  för  iOS  
•   Har  erfarenhet  av  Zamarin  

  
Vad  vi  erbjuder  dig:  
Ett  spännande,  intensivt  och  utvecklande  jobb  som  ger  stort  utrymme  för  egna  initiativ  och  

utveckling.  Vår  personal  har  bra  förmåner  och  ett  generöst  friskvårdsbidrag.  Vi  tycker  om  att  

ha  kul  ihop!  

  

Om  tjänsten  
Tjänsten  är  en  heltid,  tillsvidareanställning  efter  sex  månaders  provanställning.    

Har  du  frågor  om  tjänsten,  maila  anna@cloudmagnet.com  (Senior  Developer).  

Ansökan  skickas  till  recruit@cloudmagnet.com  senast  den  1  maj.  Intervjuer  sker  på  vårt  

kontor  under  vecka  19.    
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Bilaga 5 
  

Den  gula/  lättsamma  annonsen    

Positivt  Negativt  Övrigt 

   

 

 

Den  gröna/  kravfyllda  annonsen  

Positivt Negativt Övrigt 

   

 

Den  blåa/  öppna  annonsen  

Positivt  Negativt  Övrigt 

   

 

 


