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Sammanfattning 

 

Denna studie har undersökt om jobbannonser i den svenska mediebranschen är 

könskodade, och i så fall hur denna könskodning kommer till uttryck. Anledningen 

till att jag valde att studera mediebranschen är för att media är idag en stor del av 

mångas liv och har stor påverkan på oss och det samhälle vi lever i. Statistik visar på 

att mediebranschen är, likt den övriga svenska arbetsmarknaden segregerad både 

horisontellt och vertikalt, kvinnor och män arbetar inom olika områden och männen 

sitter oftare på ledande positioner. Jämställdhet är bland de största samhällsfrågorna 

vi har idag, därför är det intressant att undersöka hur en bransch som media arbetar 

med denna fråga. Tidigare forskning visar på att könskodade jobbannonser är vanligt 

förekommande vilket i sin tur påverkar vilka kandidater som söker tjänsterna, och 

har därmed effekt på könsfördelningen inom branscher. Studien består av en 

diskursanalys av 40 jobbannonser från kvinnodominerande och mansdominerade 

tjänster. Resultatet från studien visar på att könskodning är vanligt förekommande i 

jobbannonserna, och att när det kommer till tekniska tjänster är det mer vanligt med 

kvinnligt könskodade jobbannonser än manligt. Anledningen till detta kan vara att 

företag strävar efter att jämna ut könsfördelningen inom detta område. Resultatet 

visade också att vissa könskodade ord används betydligt mer frekvent än andra. 
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Inledning 

Det är ett faktum att den svenska arbetsmarknaden ännu inte är jämställd. Även om 

det i stort sett är lika många män och kvinnor på arbetsmarknaden så anses vissa 

branscher vara manliga och vissa kvinnliga. Männen dominerar de tekniska 

områdena medan kvinnor dominerar de administrativa. Statistisk från Statistiska 

Centralbyrån (2018) visar att cirka 80 procent av Sveriges civilingenjörer och 

systemutvecklare är män, medan 80 procent av alla ekonomiassistenter, sekreterare 

och övriga kontorsassistenter är kvinnor.  

 

Samhället sätter idag press på företag att bli mer jämställda, vilket också har skapat 

en ökad medvetenhet och förståelse hos företagen att de faktiskt måste ta tag i och 

aktivt arbeta med denna fråga. Som personalvetarstudent finns det många olika 

infallsvinklar en kan använda sig av för att undersöka hur och varför jämställdheten 

på den svenska arbetsmarknaden ser ut som den gör, samt många olika branscher 

som är intressanta att undersöka. Den här uppsatsen ämnar till att undersöka 

mediebranschen. En bransch som påverkar oss dagligen och är en central del i vårt 

samhälle. 

 

Medier har en betydande plats i vår vardag, de ger oss underhållning varierat med 

viktig information och kunskap. Enligt NORDICOMs Mediebarometer (2018) ägnar 

Sveriges befolkning i närmare sex timmar per dag åt medier. Inträdet av ny teknologi 

och olika digitala plattformar har lett till en ökning av mediekonsumtionen då de 

traditionella medierna som radio och TV fortfarande är stabila och har en naturlig 

plats i vår vardag. Med en sådan hög mediekonsumtion är det inte konstigt att media 

påverkar oss i vårt vardagliga liv så mycket som det gör. Hodkinson (2011) skriver i 

sin bok att dagens media inte bara reflekterar samhället, utan media är samhället. 

Det är svårt att avgöra vad som är sant och falskt när det inte längre finns någon 

”medie-fri” verklighet att jämföra med. Det medierade blir det verkliga och den 

verklighet som det medierade vill säga något om är redan medierad. Men hur ser 

jämställdheten ut inom den bransch som är med och formar vår verklighet och som 

själv ofta informerar oss om hur dåligt jämställda andra branscher är? 
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Edström börjar sin studie ”Svensk journalistisk – bromskloss eller pådrivare för 

jämställdhet” (2015) med att säga ”Medierna kan förklara och förändra världen. 

Sverige har liksom de flesta nordiska länder en självbild av att vara ett jämställt 

samhälle. När det kommer till medieområdet är den bilden inte lika självklar” (s. 57). 

Vidare beskriver hon hur den svenska mediebranschen har en ganska jämn 

könsfördelning men den rådande segregerade svenska arbetsmarknaden gör sig 

påmind om en undersöker branschen mer noggrant. Männen jobbar i högre 

utsträckning inom de tekniska områdena som design och produktion samt sitter 

oftare i styrelse och ledningsgrupper medan kvinnor, som tidigare nämnt oftare 

arbetar inom det administrativa. 

 

En kartläggning genomförd av Edström och Facht (2018) visar att mansdominansen 

inom mediabranschens ledande positioner och i styrelser är ett faktum. 

Undersökningen är gjord på världens 100 ledande mediaföretag, där de sex största 

nordiska mediekoncernerna finns med. Även om de nordiska företagen visar på 

jämnare könsfördelning än bolagen globalt så är mansdominansen på höga 

positioner tydlig. Hela 83 procent av de sex största nordiska företagens verkställande 

direktörer är män. Resultaten för den högsta ledningen ser inte så mycket bättre ut 

med en manlig dominans på 80 procent.  

 

Könssegregering på arbetsmarknaden handlar om komplicerade processer men 

studier har visat att sättet som företag uttrycker sig i jobbannonser kan attrahera 

framförallt kvinnor respektive män till olika typer av yrken och branscher. Därmed 

kan en jobbannons som är könskodad, om än omedvetet, bli ett problem. Denna 

uppsats ämnar till att belysa denna problematik i syfte att öka medvetenheten kring 

utmaningarna kring jämställdhet som finns i dagens svenska mediebransch. Därmed 

knyter problematiken an till pedagogiska frågeställningar om hur normer och 

värderingar kring kön tar sig i uttryck på den svenska arbetsmarknaden. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur jobbannonser till tjänster av teknisk 

respektive administrativ karaktär inom den svenska mediebranschen är formulerade. 

Är de könskodade, och i så fall hur könskodningen kommer till uttryck. 

 

• Vilka manligt och kvinnligt könskodade ord förekommer i annonser för 

tjänster av teknisk respektive administrativ karaktär ut och hur ser 

fördelningen av dessa ut?  

 

• Finns det skillnader i utformningen av jobbannonserna beroende på om 

tjänsten är administrativ eller teknisk? Vad är i så fall skillnaderna i termer av 

könskodning? 
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Litteratur och tidigare forskning 

I följande avsnitt beskrivs den teori som ligger till grund för uppsatsen. Till en början 

presenteras och beskrivs hur kön formas genom språk. Därefter presenteras 

könsfördelningen på dagens arbetsmarknad och avslutningsvis beskrivs tidigare 

studier på hur kön kommer till uttryck i jobbannonser och rekrytering. 

 

Kön och språkets betydelse 

Nationalencyklopedin (2018) beskriver social konstruktivism eller konstruktionism 

som en samhällsvetenskaplig inriktning som i sin tur menar på att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade. Begreppet social konstruktion 

används för att förklara hur vi människor uppfattar och formar vår sociala verklighet. 

Sociala företeelsers naturlighet eller oundviklighet är ämnen som ifrågasätts, och inte 

sällan är begrepp som jämställdhet, kön och genus fenomen i fokus för 

konstruktionister. 

 

Forskning om kön och språk har en lång historia men har med tiden blivit mer 

aktuellt i och med en ökad medvetenhet kring jämställdhet i dagens samhälle. Tidig 

feministisk språkforskning fastställde att skillnader i social makt mellan könen 

etablerades genom språket och kommunikation (Weatherall, 2002). Kring 2000-talet 

skedde en liten skiftning i hur relationen kön och språk studerades. Istället för att 

studera hur kön och kvinnors mindre gynnsamma position i samhället reflekteras i 

språket betonade forskare att det är av relevans att studera språkets skapande kraft i 

relation till den sociala verkligheten. Weatherall (2002) menar att språket inte bara 

reflekterar sociala övertygelser om kön och könsidentitet utan det är genom språket 

och diskurser som kön skapas och erhåller sin plats som en social kategori. Därför är 

kommunikation i olika områden högst intressanta i studier av kön. 

 

Som tidigare presenterats är den svenska arbetsmarknaden könssegregerad, 

branscher är könsmärkta och beroende på kön placeras en in i en viss bransch eller 

position. Vi människor har ett behov att kategorisera oss själva och andra i sociala 

grupper (Ellemers, 2018). Utifrån dessa sociala grupper formar vi stereotyper, något 

som karaktäriserar medlemmarna i olika grupperna. Kön är en vanlig form av 

stereotyp. Kön medför ofta vissa förväntningar från omgivningen och det finns en 
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gemensam uppfattning från samhället vad som är typiska kvinnliga och manliga 

beteenden och egenskaper.  

 

Ett exempel på detta är att män och kvinnor uppfattas olika menar Kite, Deaux och 

Haines (citerad i Denmark och Paludi, 2007), män uppfattas som mer bestämda, 

prestationsinriktade, självständiga och med högre självförtroende än kvinnor. Medan 

kvinnor i sin tur ses som mer emotionella, förstående, hängivna och empatiska. 

Johnston och Diekman (2015) är inne på liknande spår när de beskriver att ord som 

ömhet, intuition och sympati är kvinnliga och att kvinnor förväntas ha dessa attribut. 

 

Könsstereotyper och förväntningar på de olika könen är grunden för könskodning av 

jobbannonser. Ord som används i annonser för att beskriva en tjänst säger ofta 

mycket mer än bara de bokstäver de består av, de har en underliggande mening och 

genom att välja vissa typer av ord kan företag rikta sina jobbannonser mot kandidater 

på olika sätt.  

 

Den svenska arbetsmarknaden 

Evertsson och Magnusson (2014) skriver att även om skillnaden mellan män och 

kvinnors arbetskraftsdeltagande har minskat i Sverige sedan 1960-talet så lever vi 

fortfarande i ett land där arbetsmarknaden ännu inte är jämställd. Det finns idag 

totalt sett ungefär lika många anställda män och kvinnor på den svenska 

arbetsmarknaden (SOU, 2015:50). Trots det är den svenska arbetsmarknaden 

segregerad, statistiken talar sitt tydliga språk och visar att fördelningen av män och 

kvinnor mellan olika sektorer och yrken skiljer sig. 80 % av de anställda inom 

offentlig sektor är kvinnor som i betydligt högre utsträckning än männen arbetar som 

barnskötare, vårdbiträdare, undersköterska, förskole- och fritidspedagog samt 

grundskollärare. Den privata sektorn verkar ha en jämnare könsfördelning, där drygt 

60 % av de anställda är män. Även om fördelningen är jämnare så är också denna 

sektor könssegregerad och traditionellt manligt kodade yrken som lastbilschaufför 

och elektriker fortsätter att domineras av män (SOU, 2015:50).  

 

I en annan statlig offentlig utredning (SOU, 2004:43) beskrivs olika förklaringar till 

varför den svenska arbetsmarknaden fortsätter vara könssegregerad efter yrke och 

det handlar om faktorer på både individuell och institutionell nivå. En viktig 
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förklaring till den segregerade arbetsmarknaden är att individens val av utbildning 

påverkas av så kallad könsrollsocialisering. Det innebär att män och kvinnor formas 

av stereotypa föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga egenskaper 

(SOU, 2004:43). Ett exempel är att kvinnor förväntas vara omhändertagande och 

vårdande, därav styrs kvinnor i högre utsträckning in mot vårdutbildningar. Med 

institutionell nivå menas faktorer som påverkar beslut om investeringar i 

humankapital och arbetsmarknadskarriär utifrån ett könsbundet perspektiv. Det 

innefattar sådant som arbetsmarknadsreglering, föräldraförsäkringens utformning, 

offentligt finansierad barn- och äldreomsorg. Arbetsgivare utgår från att 

sannolikheten är stor att kvinnor kommer att vara föräldralediga samt vilja arbeta 

deltid medan barnen är små. Det ses som både en ekonomisk förlust samt en förlust 

av humankapital för arbetsgivare, detta leder i sin tur till att löner och 

karriärmöjligheterna minskar för kvinnor.  

 

Det framgår även att männen dominerar de högre chefspositionerna inom de svenska 

företagen, 2012 var drygt en tredjedel av cheferna kvinnor (SOU, 2015:50), vilket 

förutom tidigare nämnda förklaringar kan bero på homosocialitet. Begreppet 

homosocialitet beskriver och förklarar den typen av process där män orienterar sig 

mot andra män vid rekrytering och befordran (Holgersson, 2006). Det i sin tur leder 

till den fortsatta mansdominansen på manligt dominerade positioner.  

 

Manliga och kvinnliga branscher 

Statistik från SCB (2018) bekräftar att kvinnor arbetar i högre utsträckning inom 

administrativa branscher och att det omvända råder inom tekniska branscher. Bland 

de 20 vanligaste yrkena för kvinnor återfinns ekonomiassistenter med en kvinnlig 

dominans på 88 procent, redovisningsekonomer visar också på en märkbar skillnad i 

könsfördelningen där andelen kvinnor uppgår till 79 procent. I rapporten presenteras 

även de vanligaste yrkena för män. Statistiken visar tydligt att tjänster av den 

tekniska typen domineras av män. Över 80 procent av civilingenjörer samt 

mjukvaru- och systemutvecklare är män.   

 

Det är allmänt känt att arbetsmarknaden är könssegregerad och att branscher är 

könskodade. Medvetenheten om detta ökar och vi lever i förändringens tider, men 

det är svårt att ändra mönster som har präglat oss under en lång tid. Frome, Alfeld, 
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Eccles och Barber (2006) ger en bra bild på hur inbäddat detta problem är i vårt 

samhälle. De har gjort en intressant studie på unga kvinnor som strävar mot att 

arbeta inom manligt dominerande branscher som ingenjör, fysiologi, matematik 

bland annat. Studien visade att 82 procent av de deltagande kvinnorna ändrade sin 

yrkesaspiration de hade vid 18 års ålder och blev verksamma inom en neutral eller en 

kvinnligt dominerad bransch istället för en manligt dominerad bransch som de 

eftersträvande från början. Frome, Alfeld, Eccles och Barber (2006) menar att en 

anledning till att det ser ut så här är att många kvinnor upplever att de behöver välja 

mellan att bilda familj eller göra karriär inom en mansdominerad bransch. 

Anledningen till det är att arbeten inom de mansdominerade branscherna inte är lika 

flexibla när det kommer till att göra karriär och möjligheterna till att skaffa en familj.  

 

Media spelar en viktig roll i dagens samhälle och har ett kraftigt inflytande på 

formandet av samhällets åsikter, attityder och fördomar enligt det Europeiska 

Jämställdhetsinstitutet EIGE (2015). I sin rapport presenterar EIGE (2015) att 

kvinnor är väl representerade på utbildningar inom media men är 

underrepresenterade på poster som har det största inflytandet över det redaktionella 

innehållet. Även om framsteg har gjorts vad gäller jämställdheten inom 

mediebranschen så är fortfarande den horisontella och vertikala könssegregeringen 

omfattande. Den förra typen av könssegregering beskriver den typ av segregering där 

kvinnor och män arbetar inom olika branscher och yrkesområden och den senare 

beskriver hur män och kvinnor befinner sig på olika nivåer inom företagen (SOU, 

2004:43). En åtgärd som EIGE (2015) föreslår och som de tror kan motarbeta 

rådande könssegregering är att rekryteringen ska bygga på tydliga, öppna och 

neutralt utformade kriterier.  

 

Rekrytering och jobbannonser 

I en studie gjord av Johnson, Hekman och Chan (2016) visade det sig att andelen 

kvinnor som är med i anställningsprocessens sista steg påverkar sannolikheten 

huruvida en kvinna blir slutkandidat eller inte. Studien som fokuserade på 

anställningsprocesser inom ett amerikanskt universitet undersökte om en man eller 

kvinna slutligen fått erbjudan om anställning utifrån hur många män och kvinnor 

som fanns med i det sista steget. Resultatet visade att i anställningsprocesser med 

fyra slutkandidater där en av kandidaterna är en kvinna är sannolikheten att hon blir 
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anställd lika med noll. Forskarna menar på att resultatet kan bero på att kvinnan i det 

här fallet avviker från normen. Beslutsfattare tenderar att utesluta en som avviker 

från normen då denna person kan upplevas som en risk.  

 

Backhaus (2004) menar att jobbannonser är ett sätt för företag att attrahera de rätta 

kandidaterna att söka lediga tjänster. Vidare förklarar hon att de rätta kandidaterna 

varierar mellan olika företag. Det kan vara allt från kandidater med vissa typer av 

egenskaper, kunskaper eller värderingar till bara de starkast lysande stjärnorna på 

arbetsmarknaden oavsett hur bra personen passar in på företaget. Vidare menar 

Backhaus (2004) att det åligger företagets kommunikatörer, de som formar 

jobbannonserna, att använda de ord och formuleringar som beskriver företaget och 

den utlysta tjänsten så att de ”rätta” kandidaterna lockas att söka. I Backhaus studie 

(2004), gjord på jobbsajten Monster.com, visade det sig att olika industrier använder 

olika typer av metoder och taktiker i utformandet av sina jobbannonser för att på så 

sätt locka de rätta kandidaterna till sina företag. Industrier skiljer sig exempelvis åt i 

jobbannonser på hur de beskriver företagets egenskaper, personalpolitik, balansen 

mellan jobb och familj samt möjligheter till att avancera på arbetsplatsen.  

 

Även Blackman (2006) visar i sin studie gjord på nyexaminerade handelsstudenter 

att orden som används i jobbannonser påverkar huruvida kandidater anser tjänsten 

är attraktiv och söker densamma. Ju mer en kandidat identifierar sig med tjänsten 

desto mer sannolikt är det att den söker tjänsten. De rätta kandidaterna kan 

attraheras genom att använda ord som dessa identifiera sig med, företaget lockar på 

så vis främst de kandidater som de vill ha. Detsamma gäller tvärtom, företaget kan på 

så vis tidigt sålla ut kandidater.  

 

Det är vanligt att manligt dominerade branscher i högre utsträckning än kvinnligt 

dominerade branscher använder mer maskulina ord som exempelvis ledare, 

tävlingsinriktad och dominerande i sina jobbannonser, skriver Gaucher, Friesen och 

Kay (2011). De genomförde fem studier för att undersöka om jobbannonser i USA och 

Kanada är könskodade samt i vilken utsträckning kvinnor jämfört med män söker 

tjänsten. Annonserna som var med i undersökningen kom från mans- och 

kvinnodominerade branscher som rörmokare, elektriker samt administrativ assistent 

och sjuksköterska. I den första studien fann forskarna att de tidigare nämnda mer 
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maskulina orden förekommer mer frekvent i jobbannonser inom mansdominerade 

branscher. De fann däremot ingen skillnad mellan branscher när det kom till 

användandet av kvinnligt kodade ord som exempelvis stöd, förståelse och 

relationsbyggande. I studie tre och fyra skapade forskarna könskodade 

jobbannonser utifrån resultatet i den första studien varpå de först undersökte hur 

människor tror könsfördelningen ser ut inom olika yrken beroende på om eller hur 

annonserna är könskodade. Deltagarna fick läsa sex annonser från två olika 

branscher, en mansdominerad och en kvinnodominerad som i sin tur var könskodade 

utifrån tre kategorier; maskulint, feminint och neutralt. Samma material användes i 

den fjärde studien där deltagarna fick läsa genom jobbannonserna för att sedan ge en 

intressebedömning samt i vilken utsträckning de upplevde tillhörighet till tjänsten. 

Resultatet visade att kvinnor var mindre intresserade av en tjänst om jobbannonsen 

använde mer maskulint kodade ord. Författarna menar på att detta i sin tur leder till 

att många kvinnor väljer att inte söka sig till de manligt dominerande branscherna då 

de upplever en avsaknad av tillhörighet och intresse för arbetet.    

 

Ett aktivt arbete mot ökad jämställdhet kan vara att analysera vilka ord som används 

i företagets jobbannonser, då detta kan vara en faktor som påverkar vem som 

attraheras av samt söker tjänsten. Gaucher, Friesen och Kay (2011) menar att det 

dessutom är väl känt att både medvetna och omedvetna fördomar påverkar vem som 

i slutändan anställs och att företag, i de flesta fall, helst anställer en man till en 

teknisk tjänst. Författarna hänvisar till en undersökning av Moss-Racusin, Dovidio, 

Brescoll, Graham och Handelsman (2012) som undersökte huruvida olika 

amerikanska universitetsfakulteter som biologi, kemi och fysik missgynnar något av 

könen vid anställning. Forskarna bad om feedback från deltagarna i studien på en 

kandidats ansökan till en junior laboratoriechefsposition, varpå hälften av deltagarna 

fick en ansökan från en person med namnet ”Jennifer” och den andra hälften fick 

samma ansökan men från en person vid namn ”John”. Men ansökan i sig var identisk 

vare sig den var från ”Jennifer” eller ”John”. Utan vetskapen om vilken typ av studie 

de var delaktiga i fick de sedan ge feedback på sin kandidat. Forskarna fann att 

deltagarna i studien inte upplevde att ”Jennifer” hade lika hög kompetens och 

anställningsbarhet som ”John” samt att ”John” skulle erbjudas en årslön på ungefär 

3 500 dollar mer än vad ”Jennifer” hade erbjudits. Författarna menar att resultatet 

från studien är applicerbart även på ingenjör- och databranschen eftersom resultatet 
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pekar på föreställningar om att kvinnor inte passar i forskning och vetenskapliga 

branschen. De menar till och med att stereotypen kan vara än mer märkbar inom fält 

som ingenjör och data eftersom kvinnor är ännu mer underrepresenterade inom 

dessa. 
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Metod  

Avsnittet nedan är en redogörelse för valet av analysmetod samt beskriver hur 

studien har utformats och utförts. Till en början presenteras och motiveras valet av 

diskursanalys som analysmetod. Därefter följer en beskrivning av hur urvalet av 

annonser har sett ut samt hur datainsamlingen har gått till och hur bearbetningen av 

den insamlade data har genomförts. Avslutningsvis diskuteras tillförlitlighet och 

etiska överväganden.   

 

Diskursanalys 

I min analys har jag använt mig av diskursanalys som metod. Winther Jørgensen och 

Philips (2000) argumenterar för att diskursanalys innefattar ett kritiskt 

ställningstagande som bland annat bygger på tankegångar om människans sätt att 

förhålla sig till och hantera den verklighet som formas genom språket. Det författarna 

menar är att vi använder språket för att skapa mening i social interaktion. Diskurs 

betyder i dagligt tal samtal (NE, 2018), och används för att beskriva en helhet av 

sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp som med kön i den här uppsatsen. 

Diskurser är föränderliga och påverkas av historiska, språkliga strukturer som inte är 

statiska utan som kontinuerligt förändras i takt med det kulturella inflytandet från 

omgivningen. En diskursanalys har som syfte att undersöka språkets relation till 

samhället och det sociala, och tvärtom. Eftersom min uppsats grundar sig i en 

ordlista som ämnar till att analysera användandet av språket och kommunikation i 

form av text ligger diskursanalys som metod nära till hands.  

 

Enligt Foucault är diskurser starkt sammanvävda med makt, i form av makt som 

utövas och inte makt som något någon besitter (Alvesson och Sköldberg, 2017). Olika 

maktviljor uttrycks i diskurser som i sin tur skapar meningsunderlag för individer 

som vidare handling utgår från. Det sätt som vi använder språket och kommunicerar 

upprätthåller maktförhållanden samt reproducerar både maktförhållanden och den 

verklighet vi lever i. Jobbannonser kommunicerar ut vad företag söker och efterfrågar 

hos kandidater till olika tjänster, och ofta kommer denna efterfrågan från någon som 

sitter på en maktposition, exempelvis en chef av något slag. Beroende på vad som 

uttrycks i annonsen kommer olika individer söka tjänsten, det blir ett 

meningsunderlag som vidare handling utgår från. Detta innebär att jobbannonser 

kan ha som funktion att upprätthålla den befintliga könsstrukturen i företag.  
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Urval 

Jag valde att analysera jobbannonser från fem olika medieföretag som dels är 

ledande i den svenska mediebranschen men som också har liknande utformade 

organisationer som erbjuder mer eller mindre samma typer av media till sina kunder 

samt har både tekniska och administrativa tjänster. Som grund för detta urval har jag 

använt mig av en rapport från Myndigheten för press, radio och TV (2017). De 

presenterar två tabeller i sin rapport ”Medieutveckling 2017: Medieekonomi”, varav 

den ena rankar Sveriges fem största medieföretag utifrån samlad omsättning och 

rörelseresultat och den andra de fem största utlandsägda medieföretagen på den 

svenska arbetsmarknaden utifrån samma parametrar. Genom att kombinera dessa 

två tabeller har jag valt ut de fem ledande företagen som underlag för denna uppsats. 

Företagen erbjuder främst media i form av TV, men har även andra typer av media 

som exempelvis radio och tidning. De har alla liknande organisationsstruktur och i 

hög utsträckning ett behov av samma tjänster, även om titlarna på tjänsterna kan 

skilja sig åt mellan dem. Jag har valt att inte nämna mer exakt vilka företags 

jobbannonser som används i uppsatsens då jag anser att det inte ger något mervärde 

då mitt syfte är att analysera den svenska mediebranschen och inte företagen 

specifikt.  

 

Som mitt syfte och frågeställning förklarar är annonserna som analyserats ämnade 

för tekniska respektive administrativa tjänster. För att tydligt definiera vad som är en 

teknisk tjänst och vad som är en administrativ tjänst har jag utgått från 

Arbetsförmedlingens (u.å.) definition av yrkesområden. Skillnaden är att de 

kategoriserar data och IT som ett yrkesområde och tekniskt arbete som ett annat, 

varpå jag väljer att kombinera dessa till en ny kategori som jag kallar tekniska 

tjänster. Inom yrkesområdet data och IT kan en, enligt Arbetsförmedlingen, bland 

annat arbeta med att utveckla och testa nya program eller system inom företag, eller 

ansvara för driften och underhållet av dessa. Alla tjänster som Arbetsförmedlingen 

nämner inom yrkesområdet är relevanta för den här uppsatsen. Några exempel på 

tjänster är systemutvecklare, systemförvaltare, IT-ingenjör, drift- och 

supporttekniker. Arbetsförmedlingen beskriver yrkesområdet tekniskt arbete som 

arbete med olika tekniska konstruktioner, produktioner, kvalitetsutveckling, 

processutveckling, projektplanering- och ledning. Yrken inom det tekniska 
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yrkesområdet som är relevanta för den här uppsatsen är IT-ingenjör och 

produktionstekniker.  

 

När det kommer till de administrativa tjänsterna har Arbetsförmedlingen (u.å.) 

kategoriserat dem tillsammans med ekonomi och juridik. Jag kommer att använda 

mig av hela deras beskrivning av yrkesområdet, där vanliga arbetsuppgifter är arbete 

med lön, rekrytering, avtal samt ekonomisk planering och redovisning. 

 

Datainsamling 

Jobbannonserna jag har valt har antingen samma eller liknande titel som 

arbetsförmedlingen använder sig av i sin beskrivning av yrkesområdena, eller en 

yrkesbeskrivning i annonsen som stämmer bra överens med Arbetsförmedlingens 

beskrivning. Jag valde att analysera 20 annonser av administrativ karaktär och 20 

annonser av teknisk för att få en jämn fördelning av annonser från yrkesbranscherna. 

Antalet annonser från de olika företagen varierade beroende på tillgång. 

Fördelningen av antalet annonser från de olika företagen finns presenterat i Bilaga 1, 

där företagens namn fingerats till V, W, X, Y och Z. Annonserna har dessutom 

tilldelats en siffra beroende på vilken ordning de hämtats i syfte att tydligt presentera 

dessa i resultatdelen.  

 

Insamlingen av annonser pågick under en period på sex veckor under april och maj 

månad där jag vid sju olika tillfällen gick in på de valda företagens hemsidor och tog 

de första annonserna som dök upp och var av antingen teknisk eller administrativ 

karaktär. Dessa tog jag sedan en skärmbild på och sparade ned på min dator så jag 

enkelt kunde plocka fram dem när analysen skulle genomföras. Anledningen till att 

jag spred ut insamlingen över en längre period var att det inte fanns nog antal 

annonser för bägge typer av tjänster vid ett enstaka tillfälle.  

 

Bearbetning och analys av data 

Innan datainsamlingen gjordes byggde jag upp en mall (Bilaga 2) inspirerad av den 

tidigare presenterade studien gjord av Gaucher, Friesen och Kay (2011). I den första 

av deras studier undersökte de i vilken utsträckning manligt respektive kvinnligt 

dominerade branscher använder sig av manligt och kvinnligt kodade ord i sina 

jobbannonser. På samma sätt analyserade jag hur frekvent annonserna i min uppsats 
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använde sig av könskodade ord, för att sedan analysera om det skiljde sig mellan 

yrkesgrupperna.  

 

För att kunna skapa en så bra mall som möjligt började jag med att titta och läsa 

igenom ett antal annonser, och fann då att de överlag är uppbyggda på liknande sätt. 

I de allra flesta fall  efterfrågar de något från kandidater, erbjuder något som 

organisation samt beskriver vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Utifrån detta 

skapade jag tre kategorier i min mall (Bilaga 2) för ord som användes för att beskriva 

vilka 1) personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas i 

annonsen, 2) beskrivning av arbetsuppgifter samt 3) beskrivning av 

organisation/arbetsplats och vad den erbjuder i form av förmåner, 

anställningsavtal, arbetsmiljö samt hur organisationen framställs.  

 

Jag tog ytterligare inspiration från studien gjord av Gaucher, Friesen och Kay (2011) 

som avslutande analys. De skapade en ordlista i sin studie med manligt och feminint 

kodade ord, som de sedan använde för att analysera annonserna. Jag valde att 

använda mig av denna listan i min analys, men eftersom den var på engelska så 

började jag med att översätta orden till svenska med hjälp av Google translate och 

tyda.se (Bilaga 3). Även om det är svårt att få en exakt översättning av alla orden från 

engelska till svenska så fungerade denna metod bra i det här fallet då de flesta orden 

har en liknande innebörd både på engelska och svenska. Några av annonserna var på 

engelska, i dessa fall använde jag original ordlistan (Bilaga 4). Det bör tilläggas att jag 

har tagit med begrepp från annonserna som innehåller delar av orden i listan eller 

begrepp som är en böjning av orden, exempelvis som när det kommer till ordet 

bestämd har jag även tagit med bestämdhet, bestämda och liknande. Det vill säga 

ord som har samma innebörd men annan böjning. Jag har dessutom tagit med ord 

där den ena delen av ordet tillhör någon av de könskodade ordlistorna medan den 

andra delen av ordet inte gör det. Ett sådant ord är exempelvis ansvarstagande eller 

ansvarsfull, där ansvar tillhör den kvinnligt könskodade ordlistan.  

 

Jag började med att läsa igenom annonserna ett antal gånger för att få så bra 

förståelse som möjligt om hur de är uppbyggda och vad som efterfrågas. Det jag 

sedan gjorde var att jag analyserade annonserna utifrån de tre kategorierna jag 

tidigare nämnt som jag skapade i mallen. På så vis kunde jag smalna av varje analys 
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och fokusera på en kortare text. När jag väl hade valt ut en del av texten tog jag sedan 

ordlistan och gick igenom varje ord för sig för att se om de användes i annonsen. Om 

ordet förekom i annonsen skrev jag ned det i mallen, och beroende på om ordet var 

manligt eller kvinnligt könskodat fick det en viss färg i mallen. Detta gjorde jag för att 

det skulle bli lättare att sammanställa resultatet vid ett senare tillfälle. 

 

Vid analysen av resultatet granskade jag varje annons för sig till att börja med. Jag 

räknade antal könskodade ord totalt samt hur många som var manligt respektive 

kvinnligt kodade. I syfte att förenkla sammanställningen av resultatet valde jag att 

kategorisera annonserna utifrån hur differensen i antalet manligt och kvinnligt 

könskodade ord. Exempelvis en annons med fyra eller mer kvinnligt könskodade ord 

än manligt könskodade definierade jag som starkt kvinnligt könskodad, om det var 

tre eller färre fler kvinnligt könskodade ord definierades jag den som kvinnligt 

könskodad. En annons med lika många manligt som kvinnligt könskodade ord 

definierades som lika mycket manligt som kvinnligt könskodad. I och med att jag 

också hade räknat det totala antalet könskodade ord i annonserna så kunde jag 

sammanställa vilka ord som var vanligast och var i annonserna som användandet av 

könskodade ord var mest förekommande. De manligt och kvinnligt könskodade 

orden som presenteras i resultat har kursiverats för att förtydliga dessa. 

 

Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska överväganden 

Jag har försökt vara kritisk i mitt användande av litteratur och har avgränsat mig till 

samtida litteratur och forskning då arbetsmarknaden ständigt förändras och det var 

relevant att använda litteratur som beskriver hur det ser ut idag. Jag har även använt 

mig relevant litteratur som relaterar till ämnet, där syfte och frågeställning har varit 

den främsta vägvisaren. Den grundläggande statistiken är god då jag använt mig av 

SCB (2018) och SOU (2015:50). Genom att sätta upp en tydlig struktur på vilka 

annonser som skulle undersökas och genom att definiera vad som beskriver en 

administrativ respektive en teknisk tjänst utifrån beskrivningar från 

Arbetsförmedlingens hemsida samt genom att jag satt upp tydliga kriterier över vad 

som ska analyseras i annonserna har jag en stark tillförlitlighet och kan säkerställa att 

jag undersökte det jag avsåg att undersöka (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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I och med att jag har använt mig av mallar samt ordlistor som utformats och testats i 

ett vetenskapligt sammanhang har jag minskat min egen påverkan av studien genom 

förutfattade meningar. Jag har tydligt redogjort för processen av datainsamlingen, 

samt övriga faser av arbetet vilket gör att jag har varit transparent i arbetet. Att jag 

dessutom har motiverat mina val gör att studiens överförbarhet har ökat (Bryman, 

2011). 

 

Några etiska övervägande har jag inte behövt ha i åtanke i skrivandet av denna 

uppsats då jobbannonserna är offentligt publicerade dokument som alla har tillgång 

till. 
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Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från analysen av annonserna. Till att börja med 

presenteras generella iakttagelser, därefter presenteras resultatet från jobbannonser 

av teknisk karaktär samt administrativ karaktär. Där först fördelningen av 

könskodade annonser presenteras, sedan vilka könskodade ord som är mest 

förekommande. Avslutningsvis presenteras ett sammanfattande resultat. 

 

Generella iakttagelser  

Totalt sett visade det sig att vare sig det handlar om en jobbannons för en tjänst av 

teknisk karaktär eller av administrativ karaktär så kommer det att förekomma 

könskodade ord. Fördelningen av det totala antalet könskodade ord mellan de olika 

typerna av annonser var i stort sett jämn. Av det totala antalet könskodade ord i 

jobbannonserna förekom närmare 56 procent av dessa i jobbannonser för tekniska 

tjänster. I både jobbannonser av teknisk och administrativ karaktär fanns den största 

delen av könskodade ord i beskrivningen av vilka personliga egenskaper, 

kompetenser och erfarenheter företagen efterfrågar hos kandidaterna samt 

beskrivningen arbetsuppgifterna i tjänsten.  

 

Totalt sett användes ungefär 41 procent av alla identifierade könskodade ord till att 

beskriva vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter som efterfrågas hos 

kandidaterna. Ungefär 40 procent av de könskodade orden tillhörde kategorin 

arbetsuppgifter. Minst antal könskodade ord återfanns i beskrivningen av 

organisationen och vad den erbjuder, ungefär 19 procent av orden hittades i denna 

kategori. 

Tabell 1. Beskriver fördelningen av antalet könskodade ord i jobbannonser. 
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Jobbannonser för tekniska tjänster 

Resultatet nedan beskriver jobbannonser för tjänsterna av teknisk karaktär. Dessa 

redovisas utifrån de tidigare presenterade kategorierna Personliga egenskaper, 

erfarenheter och kompetenser, Arbetsuppgifter samt Beskrivning av organisationen 

och vad den erbjuder,  

 

Personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Av de 20 analyserade annonserna för tekniska tjänster tillhör sju av dessa kategorin 

lika mycket manligt som kvinnligt könskodad när det kommer till egenskaper, 

erfarenheter och kompetenser som de söker hos kandidaterna. Lika många av 

annonserna, sju stycken, använder i högre utsträckning kvinnligt kodade ord och en 

av dessa sju är starkt kvinnligt kodade. Sex av annonserna använder sig av mer 

manligt kodade ord.  

 

Tabell 2. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade beskrivningar av personliga 
egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas i  annonser av teknisk karaktär. 

Kvinnligt könskodade 7 

Starkt kvinnligt könskodade 1 

Manligt könskodade 6 

Starkt manligt könskodade 0 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

7 

 

Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

Det mest förekommande kvinnligt könskodade ordet var ansvar som förekom totalt 

nio gånger vilket motsvarar ungefär 14 procent. Ordet används för att beskriva vad 

kandidaterna förväntas ta ansvar över i tjänsten. Nedan följer två exempel på hur 

ordet användes; 

 

Du är en ansvarsfull person som både tar ansvar för ditt eget och ditt teams 

arbete. (Företag V, annons 1:T) 
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You have experience of working closely with other teams and being 

responsible for developing both the business and team members.  

(Företag X, annons 5:T) 

 

Det näst mest förekommande kvinnligt könskodade ordet i samma kategori var 

förstå och förståelse samt understand och understanding i jobbannonser på 

engelska. Ordet förekom åtta gånger, vilket motsvarar ungefär 12 procent och kunde 

se ut på följande sätt;  

 

You have a deep understanding of the business as well as understanding the 

differences of the people within the company. (Företag V, annons 4:T) 

 

Du är en person med analytiska egenskaper som tar ansvar över sitt arbete, 

samtidigt som du förstår och har en förmåga att utveckla både dina egna samt 

dina kollegors styrkor och svagheter. (Företag Z, annons 1:T) 

 

Mest förekommande manligt könskodade ord 

Driv var det manligt könskodade ord som förekom mest i jobbannonserna för 

tjänsterna av teknisk karaktär. Totalt användes ordet sju gånger för att beskriva vad 

organisationen söker hos kandidaten, vilket motsvarar närmare 11 procent av det 

totala antalet personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas i 

jobbannonser för tekniska tjänster. Det näst mest förekommande manligt 

könskodade ordet inom kategorin som förekom fem gånger var att kandidaten skulle 

vara analytisk. Det motsvarar drygt sju procent av det totala antalet personliga 

egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas i jobbannonser för 

tekniska tjänster. Det kunde se ut på följande sätt; 

  

Academic degree/education is a plus, however relevant working experience, a 

will to learn and a strong commitment and drive is more important. (Företag 

X, annons 2:T) 

 

Vi söker dig med driv, analytisk förmåga och god förståelse för 

kundbearbetning och CRM-hantverket. (Företag Z, annons 6:T) 
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 Som person är du driven, ambitiös, analytisk och kommunikativ. 

 (Företag Z, annons 2:T) 

 

Arbetsuppgifter 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Åtta av de 20 analyserade annonserna tillhör kategorin kvinnligt kodade i sin 

beskrivning av arbetsuppgifter, varav tre av dessa är starkt kvinnligt kodade. Sex 

tillhör kategorin manligt könskodade. De resterande sex annonserna tillhör kategorin 

lika mycket manligt som kvinnligt könskodad i sin beskrivning av arbetsuppgifterna.  

 

Tabell 3. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade arbetsuppgifter från annonser av 
teknisk karaktär. 

Kvinnligt könskodade 8 

Starkt kvinnligt könskodade 3 

Manligt könskodade 6 

Starkt manligt könskodade 0 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

6 

 

Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

Det mest förekommande kvinnligt könskodade ordet i delen av annonser för tjänster 

av teknisk karaktär som beskriver arbetsuppgifter är ansvar, eller responsible för 

annonserna på engelska. Ordet förekom 10 gånger, vilket motsvarar drygt 13 procent 

av det totala antalet ord i denna kategori och kunde se ut på följande sätt; 

 

Du tar ansvar över att bidra med ett positivt arbetsklimat för dig och dina 

kollegor. (Företag Z, annons 3:T) 

 

You will be responsible for providing direction and support to a cross-

functional team... (Företag Y, annons 2:T) 

 

Ordet tillsammans, eller together i annonser på engelska förekommer åtta gånger 

vilket utgör närmare 11 procent och innebär att det är det näst mest förekommande 
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kvinnligt könskodade ordet i beskrivningen av arbetsuppgifter. Ordet användes för 

att beskriva en sammanhållning och lagkänsla inom företaget; 

 

… hos oss är du en nyckelperson i vårt team. Du och ditt produktteam ansvarar 

för en viss kundresa inom Företag W, tvärs över alla plattformar, samtidigt 

som ni i teamet bollar idéer, delar erfarenheter och utvecklas tillsammans. 

(Företag W, annons 4:T) 

 

 Together we hope to develop the company as well as each other.  

(Företag Y, annons 3:T) 

 
Mest förekommande manligt könskodade ord 

Organisationer använder sig främst av ordet leda, eller lead i annonserna på engelska 

för att beskriva vilka typer av arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Ordet, som tillhör 

de manligt kodade förekommer 14 gånger vilket motsvarar cirka 19 procent av det 

totala antalet könskodade ord i beskrivningen av arbetsuppgifter för tjänster av 

teknisk karaktär. Det kan se ut som följande: 

 

Huvuduppgifterna i arbetet inkluderar att planera och leda det dagliga arbetet. 

(Företag Z, annons 2:T) 

 

You will build and lead a team of engineers through hiring, coaching, 

mentoring, feedback and hands-on career development.  

(Företag Y, annons 4:T) 

 

Det näst mest förekommande manligt könskodade ordet i denna kategori är 

utmanande, eller challenging i annonser på engelska. Ordet förekommer åtta gånger, 

vilket motsvarar närmare 11 procent av det totala antalet könskodade orden i denna 

kategori. Ordet används för det mesta för att beskriva hur arbetsuppgifter är 

utformade, som följande; 

 

Our philosophy is built on keeping an open mind, challenging ourselves and 

the status quo. If you are driven, ambitious, not afraid of challenges and thrive 

on finding new solutions, we want to hear from you. (Företag Y, annons 4:T) 
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Vi erbjuder dig utmanade arbetsuppgifter som kräver en person med god 

analytiskförmåga och stark vilja att utvecklas. (Företag V, annons 1:T) 

 

Beskrivning av organisationen och vad den erbjuder 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Som tidigare nämnt visar resultatet från analysen att det förekommer minst antal 

könskodade ord i jobbannonsernas beskrivning av vad organisationen erbjuder 

kandidater. Bland de 20 jobbannonser för tjänster av teknisk karaktär som 

analyserats i denna uppsats visade det sig att nio tillhör kategorin manligt 

könskodade varav en av dessa är starkt manligt könskodad. Sju tillhör kategorin lika 

mycket manligt som kvinnligt könskodad i sin beskrivning av organisationen och vad 

den erbjuder, fyra stycken var kvinnligt kodade varav två av dessa starkt kvinnligt 

kodade.  

 

Tabell 4. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade beskrivningar av organisationen och 
vad den erbjuder från annonser av teknisk karaktär. 

Kvinnligt könskodade 4 

Starkt kvinnligt könskodade 2 

Manligt könskodade 9 

Starkt manligt könskodade 1 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

7 

 

Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

Det kvinnligt könskodade ord som förekommer mest i beskrivningen av organisation 

och vad den erbjuder i jobbannonser för tjänster av teknisk karaktär är support. Det 

förekommer totalt fyra gånger, vilket motsvarar drygt 13 procent av det totala antalet 

könskodade ord i denna kategori och kunde se ut på följande sätt; 

  

 We help support our employees their development within our company. 

 (Företag W, annons 3:T) 
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We strongly believe that diversity of experience, perspectives and background 

will lead to a better, supporting environment for our employees…  

(Företag Y, annons 1:T) 

 

Det näst mest förekommande kvinnligt könskodade ord i denna kategori är 

responsibility som totalt förekommer två gånger, vilket motsvarar närmare sju 

procent av det totala antalet könskodade ord i denna kategori.   

 

 It’s important that you share our values – Openess, Drive and Responsibility. 

 (Företag W, annons 3:T) 

 

…and we believe that responsibility of the company, our employees and 

society at large is of big importance. (Företag X, annons 3:T) 

 

Mest förekommande manligt könskodade ord 

Det mest förekommande manligt könskodade ordet för att beskriva vad 

organisationen erbjuder är ordet leda. Ordet förekommer i den nämnda formen men 

främst som ledande samt som lead i annonserna som är på engelska. Det 

förekommer totalt vid fem tillfällen, som motsvarar närmare 17 procent av det totala 

antalet könskodade ord i denna kategori. Ordet används för att beskriva 

organisationens framgång och hur de arbetar. Det kom till uttryck på följande sätt; 

 

Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsmiljö med möjligheter till att leda din 

karriär framåt. (Företag Z, annons 1:T) 

 

You will be an important and decisive part of the business development and 

leading the development of the team. (Företag Y, annons 3:T) 

 

Det näst mest förekommande manligt könskodade ordet i denna kategori var 

challenging, och användes för att beskriva vilken typ av klimat som finns inom 

företaget. Det förekom totalt tre gånger, vilket motsvarar 10 procent av det totala 

antalet könskodade ord i denna kategori. Alla tre annonser som ordet förekom i var 

från samma företag och såg ut på följande sätt; 
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Our philosophy is built on keeping an open mind, challenging ourselves, and 

the status quo. (Företag W, annons 5:T) 

 

Jobbannonser för administrativa tjänster 

Resultatet nedan beskriver jobbannonser för tjänsterna av administrativ karaktär. 

Dessa redovisas utifrån de tidigare presenterade kategorierna Personliga 

egenskaper, erfarenheter och kompetenser, Arbetsuppgifter samt Beskrivning av 

organisationen och vad den erbjuder, 

 

Personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Denna kategori visar på att de manligt kodade orden är mest framträdande. Totalt 11 

av annonserna använde sig av mer manligt könskodade ord i beskrivningen av vad de 

söker hos kandidater, varav fem av dessa tillhörde kategorin starkt manligt 

könskodade. Sju av annonserna tillhör kategorin lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodad inom detta område, och resterande två annonser tillhör kategorin 

kvinnligt könskodade ord.  

 

Tabell 5. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade arbetsuppgifter  från annonser av 
administrativ karaktär. 

Kvinnligt könskodade 2 

Starkt kvinnligt könskodade   0 

Manligt könskodade 11 

Starkt manligt könskodade 5 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

7 

 

Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

Det kvinnligt könskodade ord som förekom flest antal gånger var ansvar. Ordet 

förekom totalt fem gånger vilket motsvarar ungefär nio procent av det totala antalet 

könskodade ord i beskrivning av personliga egenskaper, erfarenheter och 

kompetenser som efterfrågas i jobbannonser för tjänster av administrativ karaktär. 

Det kunde se ut på följande sätt; 
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Det är också viktigt att du är självgående, problemlösare och tar ansvar för 

dina arbetsuppgifter… (Företag X, annons 4:A) 

 

Du kommer att vara en del av controllerfunktionen vilket ställer krav på god 

initiativförmåga och stort ansvarstagande. (Företag Y, annons 5:A) 

 

Det näst mest förekommande kvinnligt könskodade ordet i denna kategori var 

understanding, som även förekom i sin svenska form förstå. Totalt förekom ordet 

fyra gånger, vilket motsvarar ungefär sju procent av det totala antalet könskodade ord 

i beskrivningen av vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kompetenser som 

efterfrågas i jobbannonser av administrativ karaktär. Det kunde se ut på följande sätt; 

 

För oss är kommunikation en viktig del som hjälper oss att förstå varandra 

och hjälper oss att arbeta tillsammans mot samma mål. 

(Företag V, annons 5:A) 

 

It is also important for us that you have a strong integrity with sound ethical 

values and that you understand the importance of cooperation.  

(Företag V, annons 3:A) 

 

Mest förekommande manligt könskodade ord 

Driv/Drive var det mest förekommande könskodade ord i delen av annonser för 

tjänster av administrativ karaktär där personliga egenskaper, erfarenheter och 

kompetenser efterfrågas. Det förekom totalt 11 gånger vilket motsvarar närmare 19 

procent av det totala antalet könskodade ord i annonsernas beskrivning av personliga 

egenskaper, erfarenheter och kompetenser som efterfrågas från kandidaterna. Det 

kunde se ut på följande sätt; 

 

You have a willingness and a drive to develop, within a highly advanced 

function where demands are sometimes very high. (Företag V, annons 3:A) 

 

Vi ser att rollen kräver god förmåga till självständigt arbete samt god förmåga 

att planera, organisera och prioritera sitt arbete såväl som att du har ett driv 

att utveckla både dig sig själv och företaget som stort. (Företag Z, annons 4:A) 
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Det manligt könskodade ord som förekom näst mest var analytisk som förekom nio 

gånger vilket motsvarar närmare 16 procent av det totala antalet könskodade ord 

inom detta område av annonserna.  

 

Vidare skall du vara analytisk i ditt arbetssätt, samt ha erfarenhet av att 

analysera verksamheten och driva budget. (Företag X, annons 1:A) 

 

För att du ska trivas i denna rollen anser vi att det är av vikt att du som person 

är analytisk, organiserad samtidigt som du är van att arbeta med andra. 

(Företag V, annons 2:A) 

 

Arbetsuppgifter 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

12 av de 20 annonser av administrativ karaktär som analyserades tillhör kategorin 

kvinnligt könskodade varav fyra stycken var starkt kvinnligt könskodade. Fyra 

annonser tillhör kategorin lika mycket manligt som kvinnligt könskodad, lika många 

tillhör kategorin manligt könskodade. 

 

Tabell 6. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade arbetsuppgifter  från annonser av 
administrativ  karaktär. 

Kvinnligt könskodade 12 

Starkt kvinnligt könskodade 4 

Manligt könskodade 4 

Starkt manligt könskodade 0 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

4 

 

Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

De två orden som förekom överlägset mest inom detta område var ansvar och stödja 

som båda tillhör den kvinnligt könskodade kategorin. Ansvar var det kvinnligt 

könskodade ord som förekom mest, totalt 17 gånger vilket motsvarar cirka 35 procent 

av det totala antalet könskodade ord inom detta område. Även ansvar förekom i 
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annonserna som var på engelska som responsible. Nedan följer exempel på hur ordet 

användes inom detta område i annonserna; 

 

You will be in charge of recruitment which requires you to be a structured 

person who takes pleasure and responsibility in your job.  

(Företag V, annons 3:A) 

 

Other responsibilities include participating in special projects, ad-hoc analysis 

and doing what you can to make it a great place to work. 

(Företag Z, annons 5:A) 

 

Du är en lagspelare som tycker om att arbeta med andra och som tycker om ett 

högt arbetstempo med eget ansvar över ditt arbete och dina mål. 

(Företag V, annons 5:A) 

 

Stödja var det kvinnligt könskodade ord som förekom näst mest, det förekom även i 

formen stötta samt som support i annonser på engelska. Totalt förekom ordet 15 

gånger, vilket motsvarar drygt 30 procent av det totala antalet könskodade ord inom 

detta område.  

 

Vi arbetar och driver försäljning tillsammans i team, där vi även utmanar och 

stöttar varandra för att utveckla oss själva och våra teammedlemmar. 

(Företag W, annons 2:A) 

 

We are looking for someone with several years experience of sales and of 

working in teams that supports and look after one and other.  

(Företag W, annons 1:A) 

  

Mest förekommande manligt könskodade ord 

Det manligt könskodade ord som förekom mest var analytisk och förekom totalt nio 

gånger, som motsvarar totalt 18 procent av det totala antalet könskodad ord i 

beskrivning av arbetsuppgifter för tjänster av administrativ karaktär. Ordet driv var 

det näst mest förekommande manligt könskodade ordet i denna kategori, det 
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förekom sju gånger vilket motsvarar drygt 14 procent av det totala antalet 

könskodade ord i denna kategori. Det kunde se ut på följande sätt; 

 

Vi söker dig som har erfarenhet av en ständigt föränderlig arbetsmiljö som 

kräver flexibilitet och att du kan arbeta strukturerat samt analytiskt med en 

vilja att driva försäljningen framåt. (Företag W, annons 5:A) 

 

Tjänsten är ny och här har du möjlighet att själv forma och driva rollen inom 

verksamheten. (Företag X, annons 4:A) 

 

Beskrivning av organisationen och vad den erbjuder 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Resultatet visar att drygt hälften av de analyserade annonserna tillhör kategorin lika 

mycket manligt som kvinnligt könskodad i beskrivningen av organisationen och vad 

den erbjuder. Sju annonser använde sig av mer manligt könskodade ord medan de 

övriga två använde sig av mer kvinnligt könskodade ord i beskrivningen och tillhör 

därför kategorin med samma namn. 

 

Tabell 7. Statistik över fördelningen av antalet annonser med könskodade beskrivningar av organisationen och 
vad den erbjuder från annonser av administrativ karaktär. 

Kvinnligt könskodade 2 

Starkt kvinnligt könskodade 0 

Manligt könskodade 7 

Starkt manligt könskodade 0 

Lika mycket manligt som kvinnligt 

könskodade 

11 
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Mest förekommande kvinnligt könskodade ord 

Ordet samarbeta är det kvinnligt könskodade ord som förekommer mest i 

beskrivningen av organisationen och vad den erbjuder i jobbannonser för tjänster av 

administrativ karaktär. Ordet förekommer tre gånger och motsvarar 11 procent av det 

totala antalet könskodade orden i denna kategori. Det används för att beskriva hur 

anställda i företaget arbetar tillsammans. Det näst mest förekommande kvinnligt 

könskodade ordet i denna kategori var ansvar som förekommer två gånger, vilket 

motsvarar drygt sju procent av det totala antalet könskodade ord i denna kategori. 

Ordet användes för att beskriva hur organisationen förväntar sig att sina anställda 

ska arbeta. Orden användes på följande sätt; 

 
Gillar du att lära dig nya saker, trivs du med att arbeta under eget ansvar 

samtidigt som du ofta samarbetar med andra funktioner? 

(Företag Z, annons 1:A) 

 

Vi sätter stor tilltro till våra anställda och tror att resultat och mål bäst nås 

genom frihet under ansvar. (Företag V, annons 1:A) 

 

Det krävs att du har en god förmåga att samarbeta då tjänsten innebär ett 

nära samarbete med medarbetare i det egna teamet liksom andra funktioner 

inom företaget. (Företag V, annons 5:A) 

 
 
Mest förekommande manligt könskodade ord  

De två mest förekommande manligt könskodade orden i beskrivningen av 

organisationen och vad den erbjuder tillhör båda två kategorin manligt könskodade 

ord. Leda är det mest förekommande ordet, och förekommer sex gånger vilket 

motsvarar drygt 22 procent av det totala antalet könskodade ord i beskrivningen av 

organisationer och vad de erbjuder. Ordet förekommer även i annonser på engelska 

som lead.  

 

Vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre för att fortsätta vara ledande inom vår 

bransch, och vi söker dig som kan hjälpa oss vidare på denna resa. (Företag Y, 

annons 3:A) 
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You will have the opportunity to manage and lead a team to success and 

ensure to deliver quality and efficiency. (Företag Z, annons 3:A) 

 

Det näst mest förekommande ordet är driv/driva, som även det förekommer i 

annonser på engelska som driven. Ordet förekommer fyra gånger och motsvarar 

ungefär 15 procent av det totala antalet könskodade ord i beskrivningen av 

organisationen. Nedan följer ett exempel på hur ordet driv används; 

 

Hos oss får du arbeta med experter inom sina områden som brinner för att 

driva och utveckla företaget vidare. 

(Företag X, annons 3:A) 

 

You will continuously be challenged and play an important part in helping the 

company to drive the business forward. 

(Företag Y, annons 1:A) 

 

Sammanfattande resultat 

Fördelning av annonser, sett till könskodning 

Resultatet från analysen av annonserna visar att jobbannonser för tekniska och 

administrativa tjänster inom den svenska mediebranschen överlag är könskodade. 

Den manliga och kvinnliga könskodningen av tjänster av teknisk karaktär visar att 45 

procent är kvinnligt kodade, 30 procent är manligt kodade och resterande 25 procent 

tillhör kategorin lika mycket manligt som kvinnligt könskodad. 10 procent av de 

kvinnligt kodade annonserna av administrativ karaktär är starkt kvinnligt 

könskodade, när det kommer till de manligt kodade var 15 procent starkt manligt 

könskodade.  

 

Analysen av jobbannonserna för tjänster av administrativ karaktär visar på ett 

liknande resultat, här var 40 procent av annonserna kvinnligt kodade. 30 procent var 

manligt könskodade, lika stor andel tillhör kategorin lika mycket manligt som 

kvinnligt könskodad. 25 procent av de kvinnligt kodade annonserna av administrativ 

karaktär är starkt kvinnligt könskodade, när det kommer till de manligt kodade var 

25 procent starkt manligt könskodade.  
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Tabell 8. Statistik av antalet könskodade annonser för administrativa respektive tekniska tjänster. 

 

 

Mest förekommande kvinnligt respektive manligt könskodade ord för tjänster av administrativ 

karaktär 

Det kvinnligt könskodade ord som var mest förekommande i jobbannonser för 

tjänster av administrativ karaktär var ansvar/responsible och stod för närmare 11 

procent av totala antalet könskodade ord för dessa typer av annonser. Det manligt 

könskodade ordet som förekom mest i samma typer av jobbannonserna var 

driv/driva/driven som stod för dryga 14 procent av totala antalet könskodade ord för 

dessa typer av annonser.  

 

Mest förekommande kvinnligt respektive manligt könskodade ord för tjänster av teknisk karaktär 

Sett till jobbannonserna av teknisk karaktär var även här ansvar/responsible som 

stod för 17 procent av det totala antalet könskodade ord i annonserna av teknisk 

karaktär. Leda/lead var det manligt könskodade ord som förekom flest gånger och 

stod för drygt 30 procent av det totala antalet könskodade ord i dessa typer av 

annonser.  
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Analys och diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet från analysen där jag problematiserar det 

utifrån tidigare forskning. En diskussion av vad jag kunde gjort annorlunda i studien 

följer under metoddiskussionen. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Mitt kunskapsbidrag och det som är mest intressant med min studie är att företag 

verkar använda sig i hög utsträckning av samma könskodade ord men att vissa 

könskodade ord var betydligt mer vanligt förekommande än andra. Samt att fler 

annonser var kvinnligt könskodade än manligt könskodade. Även om resultatet från 

denna studie inte förklarar om valet av könskodade ord som medvetet utvalda från 

företagen så tar studien ett kritisk ställningstagande kring hur språk påverkar 

människor och skapar mening, som Jørgensen och Philips (2000) menar på är en 

viktig del i en diskursanalys. I denna studie handlar det kritiska ställningstagandet 

om hur könskodade ord används i jobbannonser samt hur användandet av dessa kan 

påverka män och kvinnors val att söka olika tjänster.  

 

Överlag är det inte så konstigt att en jobbannons efterfrågar någon som är bra på att 

ta ansvar, det är en egenskap som är attraktiv på arbetsmarknaden. Att använda sig 

av sådana ord som beskriver viktiga egenskaper är något som även Backhaus (2004) 

nämner är viktigt för att på så vis locka de bästa kandidaterna för tjänsten i fråga. Det 

är kanske därför inte så konstigt att det är det mest vanligt förekommande kvinnligt 

könskodade ord i jobbannonser av både administrativ respektive teknisk karaktär. 

Att annonserna använder detta kvinnligt könskodade ord kan alltså förklaras med att 

det är en egenskap hos kandidater som företagen anser är viktig för att de ska vara 

framgångsrika i sitt arbete.  

 

Leda var det betydligt mest förekommande manligt könskodade ordet i jobbannonser 

för tjänster av teknisk karaktär, vilket inte är helt omotiverat men ordet skapar en 

förväntan på att tjänsten är en viktig och hög position inom företaget som innefattar 

personalansvar. Det jag menar är att om ordet används men tjänsten inte har 

personalansvar kan det vara missvisande och bör nog ses över då det är ett manligt 

könskodat ord som kan leda till att kvinnor inte söker tjänsten i lika hög utsträckning 
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då kvinnor kanske inte identifierar sig med ordet i lika hög utsträckning som män. 

Detta ligger i linje med studien av Blackman (2006) som menar på att ju mer en 

person identifierar sig med en tjänst desto större chans är det att hen söker 

densamma.  

 

Driv var det vanligaste förekommande manligt könskodade ordet i jobbannonser för 

tjänster av administrativ karaktär vilket också är ett ord som kan skapa en förväntan 

på att tjänsten är en viktig funktion inom företaget och att det är en roll där det 

handlar om att utveckla företaget.  

 

Jag tror även att det kan vara så att de manligt dominerade branscherna kan vara 

förknippade med att göra karriär, vilket jag tycker går att se i orden som tillhör den 

manligt könskodade ordlistan. Driv och leda är som tidigare nämnt vanligt 

förekommande manligt könskodade ord och jag upplever att orden medför en känsla 

om att det är en högt uppsatt tjänst som i sin tur ofta förknippas med att göra karriär. 

I Frome, Alfeld, Eccles och Barber (2006) studie beskriver de att kvinnor har en 

tendens att ändra sina yrkesaspirationer om tjänsten innebär ett val mellan karriär 

och familjeliv. De märkte att kvinnor ofta väljer familjeliv över karriär. Det jag menar 

är att en jobbannons som innehåller mycket manligt könskodade ord samt är en 

manligt dominerad bransch kan många gånger medföra förväntningar om att en ska 

göra karriär inom organisation. Det kan i sin tur leda till att en del kvinnor väljer bort 

att söka tjänsten trots att de har kompetenser och erfarenheter som krävs. 

 

Det verkar som att överlag används de kvinnligt könskodade orden för att beskriva 

hur det dagliga arbetet ska se ut och hur det som redan finns inom företaget skall 

underhållas. Medan de manligt könskodade orden används för att beskriva hur en får 

arbeta med att driva företagets utveckling framåt, vilket ofta går hand i hand med att 

sitta på en ledande position. Detta kombinerat med hur könsfördelningen ser ut på 

arbetsmarknaden (SOU, 2015:50; Edström och Facht, 2018), att män sitter på 

ledande positioner kan leda till att kvinnor väljer bort att söka dessa typer av tjänster, 

Det kan bland annat leda till att kvinnor har svårt att identifiera sig med tjänsten eller 

inte upplever tillhörighet som Gaucher, Friesen och Kay (2011; se även Blackman 

2006) menar på kan vara fallet i manligt dominerande branscher och tjänster.  
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Att jobbannonserna överlag är kvinnligt könskodade kan vara ett försök att jämna ut 

könsfördelningen både på arbetsmarknaden och inom företaget. Genom att använda 

ord som kvinnor identifierar sig med men som också är viktiga egenskaper för att 

göra ett bra jobb kan fler kvinnor lockas till att söka tjänsten som Blackman (2006; se 

även Backhaus 2004) nämner. Vilket i sin tur leder till fler kvinnliga kandidater, som 

enligt Johnson, Hekman och Chan (2016) ökar chansen att en kvinna anställs. 

 

Företag har nog blivit mer medvetna om sina annonser och att inte diskriminera i 

dessa för att på så vis främja jämställdheten, vilket har lett till att företag adderar 

könskodade ord av det motsatta könets kategori istället för att tänka igenom hela 

annonsens utformning. Jag tror att det kan vara relativt vanligt förekommande att 

när det till exempel kommer till en teknisk tjänst, behåller företag grunden till 

annonsen som använts tidigare men adderar lite kvinnligt kodade ord för att på så vis 

främja jämställdheten. Något som egentligen inte är något negativt, utan det visar på 

en ökad medvetenhet och en strävan mot en mer jämställd arbetsmarknad. Men jag 

tror att det kan vara värdefullt för företag att göra en djupgående analys av sina 

annonser och därefter ändra om dem till mer könsneutrala. 

 

Att arbeta mot en mer jämställd arbetsplats har inte bara positiva effekter i form av 

ett gott rykte i och med att företaget arbetar med något som efterfrågas av samhället. 

Flertalet studier visar på att det finns både ekonomiska och organisatoriska vinster 

med att vara en mer jämställd arbetsplats. Herring (2009) menar på att en jämnare 

könsfördelning leder till ökad lönsamhet eftersom det blir mer gruppkonflikter som 

kan vara positivt för företaget. Konflikter tvingar arbetsgruppen att tänka bortom 

enkla lösningar som är vanliga i likasinnade arbetsgrupper, det uppstår istället en 

kamp mellan olika idéer, ökad kreativitet och mer kvalificerade lösningar. Liknande 

samband visar Garnero, Kampelman och Rycx (2014) i sin studie gjord på den 

belgiska arbetsmarknaden. Författarna såg ett samband mellan jämnare 

könsfördelning och ökad lönsamhet samt värde. De menar vidare att företag inom 

teknologiska branscher med jämn könsfördelning också erhåller vinster i form av 

teknologisk utveckling och produktivitet. Med detta i åtanke borde det vara av 

intresse att inte könskoda annonser för att på så vis attrahera kandidater av bägge 

kön och i förlängningen göra män och kvinnors möjlighet till anställning mer 

likvärdig. 
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Med detta i åtanke och sett till resultatet i denna studie så kan det verka rimligt att 50 

procent av jobbannonserna till tjänsterna av teknisk karaktär är kvinnligt 

könskodade, på så sätt kan företagen locka kvinnor i större utsträckning. En 

könskodad jobbannons behöver inte alltid vara negativ, utan den kan sträva mot 

något positivt, mot en mer jämställd arbetsmarknad.  

 

Att den svenska arbetsmarknaden överlag är könssegregerad är ingen hemlighet, och 

det kommer den nog fortsätta vara en lång tid framöver. Men förändring mot 

jämnare könsfördelning sker dagligen och förhoppningsvis fortsätter det. Även om 

annonserna inte är det enda som måste ändras för att jämställdheten ska öka så 

menar jag på att det är en viktig funktion då kandidater möter arbetsplatser för första 

gången och bildar sig en uppfattning. Jobbannonserna är en av flera grundläggande 

byggstenar för att öka jämställdheten, något som ligger i linje med vad EIGE (2015) 

nämner i sin rapport där de föreslår att rekrytering ska bygga på öppna och neutrala 

kriterier som en åtgärd mot den rådande könssegregeringen. På så vis ges män och 

kvinnor lika möjligheter vid rekrytering vilket i sin tur minskar verkan av 

homosocialitet (Holgersson, 2006). Jag tror också det kan vara viktigt för företag att 

blir mer flexibla i sådana frågor som rör karriär och familjeliv för att uppnå en 

jämställd arbetsmarknad. Detta för att kvinnor inte ska behöva stå för ett val mellan 

karriär och familjeliv som ofta enligt Frome, Alfeld, Eccles och Barber (2006) leder 

till att karriären väljs bort. 

 

Ytterligare ett intressant resultat som jag vill lyfta fram är att betydligt färre 

könskodade ord återfanns i kategorin Beskrivning av organisationen och vad den 

erbjuder. Anledningen till detta kan ha att göra med hur fördelningen av text i 

annonserna ser ut i relation till de olika kategorierna i mallen jag använde vid 

analysen. Det jag menar är att det kan ha varit så att denna kategori innehöll mindre 

text än de andra, vilket i sin tur minskar chanserna till att könskodade ord 

förekommer.  

 

Avslutningsvis vill jag bara förmedla att jag är medveten om att resultatet från denna 

studie endast visar på hur jobbannonser har formulerats och säger ingenting om hur 

den fortsatta rekryteringsprocessen ser ut och vem som i slutändan blir anställd. Men 
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jag tolkar resultatet från studien som att medvetenheten om att aktivt arbeta mot en 

jämnare könsfördelning ökar i den svenska mediebranschen. Överlag är ett sådant 

arbete på agendan för många stora företag idag, och det känns som en självklarhet att 

medieföretag som har en så pass framträdande roll och påverkan på dagens samhälle 

borde aktivt arbeta med en sådan viktig fråga. Att skapa en ökad medvetenhet kring 

just jobbannonser är värdefullt för personalvetarstudenter då många 

personalvetaralumner kommer att arbeta med dessa i någon form eftersom det är en 

vanlig arbetsuppgift i personalvetaryrket. Den här uppsatsen bidrar till det 

pedagogiska ämnet genom att belysa problematiken samt öka medvetenheten kring 

utmaningar kring jämställdhet och därmed knyter problematiken an till pedagogiska 

frågeställningar om hur normer och värderingar kring kön tar sig i uttryck på den 

svenska arbetsmarknaden. 

 

Metoddiskussion 

Att stå utanför diskursen och analysera helt objektivt är helt omöjligt i en 

diskursanalys, vilket ofta är den kritik som riktats mot denna typen av analysmetod 

(Fejes och Thornberg, 2009). Forskaren blir omedvetet och automatiskt en del av 

diskursen, därför blir det svårt att göra en avvägning av hur mycket av diskursen, och 

i förlängningen studien som påverkats av forskaren (Börjesson och Palmblad, 2007). 

Det här är något jag har varit medveten om och haft i åtanke under studiens gång. 

Utmaningen för mig har varit att jag kommer in med en förförståelse om hur 

arbetsmarknaden ser ut och att det finns branscher som är manligt respektive 

kvinnligt dominerande. Med denna bakgrund blir det lätt att innan analysen är gjord 

ha en förväntan på ett visst resultat, till exempel en förväntan på att annonser för 

tjänster av teknisk karaktär i högre utsträckning kommer vara manligt könskodade. 

Men i och med att jag är medveten om denna utmaning har jag skapat en 

analysmetod som gör att analysen följer en tydligt uppbyggd och metodisk struktur. 

Det är även en metod som är använd i andra studier som Gaucher, Friesen och Kay 

(2011), vilket visar på att det är en användbar metod. Med det sagt så är jag medveten 

att det inte går att komma ifrån att subjektiva bedömningar och åsikter kommer att 

påverka analysen och därmed resultatet, men metoden jag har använt gör att denna 

påverkan inte blir märkbar. 
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Något som kan ses som en svaghet i uppsatsen är att annonserna är insamlade vid 

olika tillfällen och inte vid ett och samma tillfälle. Problemet jag menar kan vara med 

det är att en skapar en bild av hur annonserna förväntas se ut om en börjar analysera 

dessa innan alla annonserna är insamlade, vilket kan göra att urvalet blir mer 

målstyrt och medvetet inriktat på annonser som ser ut att ge ett visst resultat, alltså 

innehåller många könskodade ord. Detta har jag försökt undvika genom att inte 

analysera annonserna förrän alla 40 var insamlade. Jag tror att det hade varit 

värdefullt att analysera fler annonser för att skapa en bättre bild, men tillgången på 

annonser var ganska begränsad och en längre tidperiod av insamling hade behövts 

för att det skulle gå. 

 

Tanken från början vara att även analysera bilder och andra visuella medel som 

exempelvis filmer. Men efter att jag tittat igenom annonserna så la jag märke till att 

väldigt få använde sig av dessa, och jag upplevde att det inte skulle tillföra något 

värde i uppsatsen. Anledningen till att företag inte använder sig av visuella medel i 

sina annonser kan vara just för att det finns en ökad medvetenhet om just 

könskodning i annonser. Genom att använda bilder blir könskodningen väldigt tydlig, 

att exempelvis använda sig av en bild på en man för en tjänst av teknisk karaktär 

respektive en kvinna för en av administrativ karaktär, sänder ett ganska tydligt 

budskap. Med det menar jag att det i alla fall är ett tydligare budskap än ett ord som 

används i annonsen och som av gemene man eller kvinna inte upplevs som 

könskodat. 

 

Sett till ordlistan av manligt och kvinnligt könskodade ord anser jag att det är viktigt 

att nämna att den har stöd av bakomliggande forskning vilket ökar dess trovärdighet. 

Det skall tilläggas att det hade varit värdefullt att ta del av annan forskning kring 

könskodade ord för att fylla på eller ytterligare stödja ordlistan. Ytterligare en 

utmaning med ordlistan är att den var på engelska och de flesta annonser som 

analyserades i denna uppsats var på svenska, och det kan vara svårt att fånga ordens 

exakta betydelse när de översätt ordagrant.  

 

Vidare forskning 

Med resultatet från analysen kommer denna avslutande del presentera vidare 

forskning som kan vara av intresse. Till att börja med skulle det vara intressant att 
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analysera mediebranschen i stort, att analysera tydligare hur könssegregeringen ser 

ut. Det jag menar är att den här uppsatsen är begränsad till tjänster av teknisk och 

administrativ karaktär varpå det kanske finns områden inom eller utanför dessa där 

könssegregering också är ett problem.  

 

Det hade också varit av intresse att intervjua arbetssökande och kandidater till olika 

tjänster för att lyssna till hur de upplever annonserna, om de är könskodade eller inte 

och huruvida det påverkar deras motivation till att söka. Samt om deras motivation 

till att söka även påverkas beroende på hur könsfördelningen ser ut på arbetsplatsen 

och tjänsten i fråga. 

 

Mest intressant tycker jag hade varit att studera annonserna i kombination med 

rekryteringsprocessen. Att undersöka hur många män respektive kvinnor som söker 

tjänsten i annonsen, vem som i slutändan blir anställd och hur omsättningen ser ut 

på personal gällande tjänsten. På så vis skulle en genomgripande analys av branschen 

och tjänster göras och det skulle kunna leda till att företag och branscher blir mer 

medvetna om hur de kan arbeta mot en ökad jämställdhet. 
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Bilaga 1. Fördelningen av antalet annonser från 

företag V – Z. 

 

 
Företag Antal annonser av 

administrativ 
karaktär 

Antal annonser av 
teknisk karaktär 

V 6 4 
W 3 3 
X 4 3 
Y 3 5 
Z 4 5 

Totalt 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

Bilaga 2. Kodningsmall  

 
Kodningsmall för analys av jobbannonser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personliga 
egenskaper, 
erfarenheter 
och 
kompetense
r som 
efterfrågas i 
annonsen. 

Beskrivning av 
arbetsuppgifter
. 

Beskrivning av 
organisation/arbetsplat
s och vad den erbjuder. 

Vilka ord 
används för 
att 
formulera: 

   

Hur ofta 
förekomme
r orden 

   

Övrigt 
 
 

 



  
 

Bilaga 3. Lista av manligt och kvinnligt kodade ord 

(svenska) 

Manliga ord Kvinnliga ord 
Aktiv 
Äventyrlig 
Aggressiv 
Ambition 
Analytisk 
Bestämd 
Atletisk 
Autonom 
Stolthet 
Utmana 
Tävla/Konkurrera 
Trygg/Självsäker 
Mod 
Bestämma 
Beslut 
Beslutsam 
Fastställa 
Dominant 
Ledande 
Driv/driva 
Girig 
Envis 
Hierarki 
Fientlig 
Impulsiv 
Oberoende/Självständig 
Individuell 
Intellekt/Begåvning 
Leda 
Logik 
Maskulin 
Objektiv 
Åsikt 
Frispråkig/Rättfram 
Envisas 
Princip 
Hänsynslös 
Envis 
Överlägsen 
Självförtroende 
Självständig 
Självtillit 

Tillgiven/Öm 
Barn 
Glad 
Hängiven 
Gemensam 
Medkänsla 
Förmedla 
Omtänksam 
Samarbeta 
Beroende 
Emotionell 
Empatisk 
Feminin 
Smickrande 
Mild/Mjuk 
Ärlig 
Mellanmänsklig 
Beroende av varandra 
Snäll 
Gemenskap 
Lojal 
Blygsamhet/Måttlighet 
Tjata/Gnälla 
Vårda 
Behaglig 
Artig/Hövlig 
Tyst/Lugn/Stillsam 
Ansvar 
Känslig/Mottaglig 
Ödmjuk 
Stödjande/Support 
Sympatisk 
Tillsammans 
Förtroende/Tillit 
Förstå 
Varm 
Ge/Böja/Lämna företräde 
 
 
 
 

 
 



  
 

Bilaga 4. Lista av manligt och kvinnligt kodade ord 

(engelska) 

Manliga ord Kvinnliga ord 
Active 
Adventurous 
Aggress* 
Ambitio* 
Analy* 
Assert* 
Athlet* 
Autonom* 
Boast* 
Challeng* 
Compet* 
Confident 
Courag* 
Decide 
Decisive 
Decision* 
Determin* 
Dominant 
Domina* 
Force* 
Greedy 
Headstrong 
Hierarch* 
Hostil* 
Impulsive 
Independen* 
Individual* 
Intellect* 
Lead* 
Logic 
Masculine 
Objective 
Opinion 
Outspoken 
Persist 
Principle* 
Reckless 
Stubborn 
Superior 
Self-confiden* 
Self-sufficien* 
Self-relian* 
 

Affectionate 
Child* 
Cheer* 
Commit* 
Communal 
Compassion* 
Connect* 
Considerate 
Cooperat* 
Depend* 
Emotiona* 
Empath* 
Feminine 
Flatterable 
Gentle 
Honest 
Interpersonal 
Interdependen* 
Interpersona* 
Kind 
Kinship 
Loyal* 
Modesty 
Nag 
Nurtur* 
Pleasant* 
Polite 
Quiet* 
Respon* 
Sensitiv* 
Submissive 
Support* 
Sympath* 
Tender* 
Together* 
Trust* 
Understand* 
Warm* 
Whin* 
Yield* 
 
 
 

*Asterisken betecknar acceptans av alla bokstäver, bindestreck och siffor som följer 
ordet.   
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