
 



 2 

Abstract 
Title: Building with equality - a study of recruitment communication targeted at women 
in a male-dominated industry 
 
The demand for labour force in the European building industry has increased in recent years due to the 
constant migrations and the need to provide housing, schools and hospitals to accommodate this 
growing population. Due to this scenario and to governmental policies that were created to supply this 
need, Swedish building companies want to recruit more female employees in particular. The purpose 
of this case study is to investigate whether, and if so how, the building company NCC uses its external 
communication to strategically attract more women to the industry.  

Our research was of a qualitative nature. We analysed, with the help of a Multimodal Critical 
Discourse Analysis approach, recruitment materials and job advertisements published on the 
company’s homepage, in order to demonstrate how men and women are represented in NCC’s 
recruitment communication and in which way the company communicates specifically to women. We 
have also analysed which aspects of the company’s recruitment communication were appealing to 
women, through focus group interviews made with female engineering students. As theoretical ground 
for this case study we have chosen previous research and literature in the fields of organizational 
communication, employer branding, decoding in communication processes, gender studies, 
stereotyping and gender aware recruitment.  

The findings in this study show that both men and women are represented in NCC’s 
recruitment communication, but that a bigger focus is placed on the visual representation of 
women.  NCC strategically aims at attracting women both in the way female workers are visually 
portrayed on the homepage but even in the wording found in the company’s recruitment texts and job 
advertisements. This targeted communication does not reach its full potential in terms of attractiveness 
to women though, perhaps due to the rather cosmetic visual representation of the company’s work 
environment, as well as the lack of personal connection that is made between the portrayed employees 
and the potential job candidates. 
 
Keywords: employer branding, gender awareness, attracting women, targeted communication, gender 
wording, building industry 
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1. Inledning 
När folkmängden i Sverige ökar krävs fler bostäder, sjukhus och förskolor. Därför efterfrågas allt mer 

arbetskraft till bygg- och anläggningsbranschen. År 2016 undersökte Näringsdepartementet åtgärder 

för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggbranschen och det visade sig att branschen 

har problem med att attrahera den mängden arbetskraft som efterfrågas. Undersökningen visar också 

att sex av tio kvinnor verksamma inom branschen mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den 

rådande kulturen inom byggbranschen (Enochsson & Andersson, 2016, 165). I regeringens 

hållbarhetsmål för 2030 ingår att 25 procent av de som anställs i bygg och anläggningsbranschen ska 

vara kvinnor (Regeringen, 2018).  
 

Bygg- och anläggningsbranschen har sedan länge varit mansdominerad och upplevts mindre attraktiv 

för kvinnor (Elmsäter-Svärd & Fredriksson, 2018). De sociala och kulturella förutsättningar som 

ligger bakom detta kan diskuteras, men i ett växande samhälle har det blivit viktigare för företagen att 

försöka ändra på denna föreställning. På grund av denna jämställdhetsfråga, börjar byggföretagen att 

sträva efter att vara attraktiva arbetsgivare för just kvinnor. NCC som är ett av de största byggbolagen i 

Sverige, är således medveten av detta behov och är ett utav flera företag som länge har arbetat med 

jämställdhetsfrågor i många år. Företaget strävar efter att få fler kvinnliga medarbetare i alla roller, 

från markarbetare till ledning (NCC, 2018). Företaget har utfört vissa insatser för att förbättra kvinnors 

arbetsförhållanden (Enochsson & Andersson, 2016, 166), och jobbar med att förmedla hur de arbetar 

med dessa frågor internt. Det framgår således inte hur NCC, genom den externa kommunikationen, 

riktar sig till kvinnor.  
 
I den här fallstudien vill vi därför undersöka NCC:s rekryteringskommunikation med fokus på att 

attrahera fler kvinnliga medarbetare till branschen. 

1.1 Syfte 
Syftet med fallstudien är att undersöka om och i så fall hur NCC använder sin externa kommunikation 

för att attrahera fler kvinnor till byggbranschen.  

1.2 Frågeställningar 
• Hur representeras kvinnor och män i NCC:s rekryteringskommunikation? 

• På vilket sätt kommunicerar NCC med kvinnliga arbetssökande?  

• Hur uppfattas NCC:s webbsida som rekryteringsmedel?  

• Vilka egenskaper som NCC lyfter fram, anser arbetssökande kvinnor vara attraktiva?  
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2. Bakgrund 

2.1 Kvinnor i byggbranschen 
HR-teoretiker Rynes och Barber (1990) förutsåg för nästan tjugo år sedan att förändringar i 

befolkningsmängd och en bristfällig arbetsmarknad skulle framkalla ett ökat behov av kvinnor och 

etniska minoriteter (Rynes & Barber, 1990, 286). Sedan dess har många av de förväntade 

demografiska förändringarna besannats, vilket skapat ett bredare forskningsfält gällande genusfrågor 

och arbetsgivarvarumärke. 
 
Bristen på arbetskraft inom byggindustrin är ett problem över hela Europa. Enligt 

Europakommissionen är den progressiva föråldringen och kompetensbristen hos befolkningen 

anledningar till en ökad oro. Dessutom är sektorn inte attraktiv för yngre arbetstagare. När det gäller 

könsfördelning är 16,5 procent av de anställda inom EU:s byggindustri kvinnor och därför arbetar flera 

länder med kampanjer och internetportaler för att öka kvinnors deltagande i branschen (European 

Commission, 2017). I den svenska byggindustrin är klyftan lika stor, vidare var andelen anställda 

kvinnor 14 procent under 2017 i de tio största byggbolagen (Sveriges byggindustrier, 2018a). 
 

Grunden till dessa icke jämställda förhållanden startar vid utbildningen. En rapport från 

Universitetskanslersämbetet (2016) visar att kvinnor och män studerar i stor utsträckning skilda ämnen 

både på gymnasium och högskola vilket bidrar till dessa skillnader inom den könssegregerade 

arbetsmarknaden (Dryler et al., 2016, 9). Bland 2016 års gymnasieutbildade byggnadsarbetare, var 

11,8 procent kvinnor och 49,1 procent män (Sveriges byggindustrier, 2018b). Kvinnorna i den 

mansdominerade miljön upplever även att lärarna som själva kommer från byggbranschen är 

påverkade av en machokultur (Enochsson & Andersson, 2016, 164). 
 

Den upplevda machokulturen är en orsak till att många kvinnor väljer bort en karriär inom 

byggindustrin. Regeringen tillsammans med Näringsdepartementet har sedan 2016 undersökt 

jämställdhet inom byggbranschen. De menar att byggföretagen behöver förändra sin policy och se 

möjligheterna av en mångfald, och sedermera ur ett mångfalds- och kompetensperspektiv vinna på att 

vidga sin rekryteringsbas. Rapporten från Näringsdepartementet (2016) visar att machokulturen är 

inbyggd i byggbranschen och är synlig i ordval, svordomar, könsord och ett förakt för svaghet. En 

andel av de intervjuade kvinnliga medarbetarna anser att detta är ett förhållningssätt som förminskar 

kvinnor, är kränkande och kan i värsta fall leda till mobbning. Många mår så dåligt av det att de väljer 

att inte arbeta vidare. Näringsdepartementets undersökning tyder på att en jämn könsfördelning kan ge 
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positiva arbetsvillkor i och med att fler kvinnor kan utveckla arbetsvillkoren för alla (Enochsson & 

Andersson, 2016, 162 ff.). 

2.2 NCC 
NCC är en av de största byggkoncernerna i Norden med 17 800 anställda. Koncernen är verksam i fler 

olika branschområden, bland annat kommersiella byggnader, bostäder, kontor, vägar och anläggning 

(NCCa, 2019). Som tidigare nämnt drabbas många byggföretag av bristen på arbetskraft och detta 

påverkar även företaget NCC. Enligt Näringsdepartementet (2016) finns det framför allt en 

ingenjörsbrist inom branschen, som sträcker sig även över många branschområden framförallt 

offentlig sektor. För att locka fler ingenjörer vill NCC påverka högskolorna med mer praktiskt 

inriktade moment som projektledning (Enochsson & Andersson, 2016, 53 ff.).  
 
Företaget uppger sig sedan länge ha arbetat med mångfald och jämställdhet. Det kvinnliga nätverket 

Stella är ett projekt som NCC startade 1998 för att utveckla kvinnor på ledande positioner (NCCb, 

2019). Där har kvinnor inom byggbranschen möjlighet att utbyta erfarenheter såväl yrkesmässiga som 

personliga. För att skapa en mångfald har NCC bland annat hållit platschef utbildningar, där de under 

ett tillfälle endast bjöd in kvinnor. En annan satsning som genomförts är gemensamma byggbodar, där 

de anställda oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet kan byta om för att skapa 

arbetsgemenskap (Enochsson & Andersson, 2016, 166).  
 
Dessa insatser hänvisar till de åtgärderna som NCC har utfört för att angripa detta problem, men hur 

dessa insatser återspeglar företagets rekryteringskommunikation är oklart. Denna fallstudie har till 

syfte att undersöka om och i så fall hur företaget belyser denna strävan efter att tilltala fler kvinnor i 

sin kommunikation med arbetssökande. 
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3. Teoretisk ram 

3.1 Meningsskapande inom organisationer 
För att studera hur NCC arbetar med sin rekryteringskommunikation är det nödvändigt att förstå hur 

organisationer, genom sin kommunikation, skapar mening och värde med sina medarbetare. 

Organisationskommunikation beskrivs av Linda L. Putnam och Marshall S. Poole (2008) som en 

process där meddelanden och sociala interaktioner används för att skapa, upprätthålla och hantera 

betydelser i en viss kontext. De menar att när människor organiserar, exempelvis en avdelning inom 

ett företag, använder de sociala interaktioner för att samordna aktiviteter och att dessa interaktioner 

utvecklar ett system som hjälper människor att skapa betydelse av sina handlingar (Putnam & Poole, 

2008, 1031 ff.). 
 

Karl Weick (1979) undersökte organisationer utifrån ett psykologiskt perspektiv och anser att det är 

organisationens medlemmar som bidrar till att skapa organisationerna, när de interagerar med varandra 

och skapar mening. Hans teori om meningsskapande handlar om vad organisationens medlemmar 

uppmärksammar, hur de agerar, hur de väljer att tolka omgivningen och hur de bevarar tolkningarna 

(Weick, 1979, 134 ff.). Hur kommunikationen sker mellan ledning och medarbetarna och följaktligen 

bland medarbetarna är då avgörande i denna meningsskapande process. 
 

Organisationskommunikation har under 2000-talet studerats med hjälp av forskningsområdet 

Communicative Constitution of Organization (CCO). CCO beskrivs som en sammanställning av 

perspektiv vilka gemensamt grundar sig i tanken att kommunikation är huvudfaktorn för att bilda 

organisationer (Heide, Johansson & Simonsson, 2015, 73). Linda L. Putnam och Anne Maydan 

Nicotera (2010) menar att CCO handlar om att inte bara se kommunikationsprocesser som 

interaktioner på mikronivå mellan individer, utan också om att se organisationens aktörer som 

kollektiv, grupper med regler och procedurer som är bestående över tid och rum. Forskare inom CCO 

är intresserade av olika kommunikativa dimensioner som troper, myter eller retoriska drag, som 

hjälper att skapa legitimitet och auktoritet i en organisation (Putnam & Nicotera, 2010, 159). Vi vill 

därför undersöka, med hjälp av dessa dimensioner, vilken bild arbetssökande får av NCC utifrån deras 

rekryteringsmaterial och hur denna kommunikation förmedlar möjligheter för de potentiella 

medarbetarna att bidra till organisationen.   

3.2 Employer branding  
Denna fallstudie vill undersöka hur ett av de största byggföretagen i Sverige använder sin 

kommunikation, särskilt genom att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, för att attrahera kvinnor till 
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branschen. Därför är det relevant att förstå begreppet employer branding. Uttrycket employer brand 

lanserades 1996 av de brittiska forskarna Tim Ambler och Simon Barrow och under de senaste åren 

har employer branding blivit en viktig del av alla ledande organisationers strategiska arbete. Ambler 

och Barrow (1996) definierar employer branding som ”the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company” 

(Ambler & Barrow, 1996, 8). Det handlade då om olika aspekter av arbetsgivarens varumärke, som till 

exempel lön, status och karriärmöjligheter som kan användas för att skapa ett attraktivt 

arbetsgivarvarumärke. 
 

Framgångsrika organisationer strävar efter att bilda ett starkt varumärke genom att erbjuda produkter 

som tillfredsställer kundens behov och som är mer attraktiva än de som konkurrensen erbjuder. En 

annan faktor som gör ett varumärke starkt är service-profit chain eller länken mellan god service, hög 

lönsamhet, nöjda medarbetare och nöjda kunder (Kotler, Armstrong & Parment, 2017, 290). För att en 

organisation ska bli attraktiv bör ledningen ha i åtanke att “medarbetarna är varumärket och att allt vad 

dessa människor gör och säger avgör styrkan i hela varumärket” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, 8).  
 

Genom att använda sig av employer branding skapar organisationen ett starkt arbetsgivarvarumärke 

som ger möjlighet att rekrytera högkvalificerade medarbetare utan att behöva betala en högre lön än 

andra. Den attraktiva arbetsgivaren erbjuder ett stort utbud av möjligheter som många gånger spelar 

större roll för medarbetaren än lön. Ungdomsbarometern (2016) har utfört en undersökning på 

individer från Sverige, Tyskland, Kina och USA som visade att de tre mest avgörande faktorer vid val 

av arbetsplats är att arbeta med något av intresse, balans mellan arbete och fritid samt social 

gemenskap på jobbet (Ungdomsbarometern, 2016).  
 
Employer branding handlar till stor del om hur arbetsgivarvarumärket kommuniceras. För att denna 

kommunikation ska vara effektiv är samarbetet mellan HR-avdelning och kommunikationsavdelning 

på ett företag avgörande (Dyhre & Parment, 2009, 72). Genom detta samarbete kan ett företag 

identifiera vilka medarbetare som behövs, vad som vill kommuniceras till dem och genom vilka 

kanaler man når denna målgrupp på bästa sätt. 

3.3 Tolkning i kommunikationsprocessen 
Vår studie handlar om hur kommunikationen produceras men även om hur den uppfattas av 

mottagaren. För att förstå den andra änden av kommunikationskedjan och hur budskapet som skapas 

av organisationen uppfattas av arbetssökande, använder vi Stuart Halls (2012) teori om 

kodning/avkodning. Halls teori handlar om att undersöka relationen mellan publik och medietexter. 

Han anser att mottagaren aktivt påverkar processens resultat när den konsumerar och reproducerar 
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budskapet. Han menar att det budskapet som ’kodas’ av medieproducenterna inte nödvändigtvis 

’avkodas’ av mottagaren på samma sätt när det konsumeras och reproduceras, eftersom mottagarens 

värderingar och erfarenheter spelar roll i tolkningsprocessen. Hall hävdar att för en lyckad avkodning 

behöver budskapet vara meningsfullt för mottagaren (Hall, 2012, 139). 

 
Halls teori bygger på det semiotiska systemet av tecken. Betydelse skapas genom tecken som kan ses, 

en process som kallas denotation, och associationen av dessa tecken med olika teman och betydelser 

eller konnotation. Dessa associationer görs enligt generella åsikter, begrepp och värdesystem av 

samhället (Hall, 2013a, 24). Denotation och konnotation skapar betydelse när de sätts ihop. Vad som 

gör flytten från denotation till konnotation möjligt, är den kulturella repertoaren som läsaren använder 

för att tolka en bild eller text. Repertoaren är inte bara kulturell men också historisk och därför är 

processen aktiv. Det kan skilja sig mellan olika kulturer, under olika historiska ögonblick, men även 

olika klass, etnicitet, kön, generation eller sexualitet (Storey, 2012, 264).   
 

Hall beskriver tre möjliga sätt som ett budskap kan tolkas: dominant-, förhandlade- eller oppositionell 

tolkning (Hall, 2012, 143). I en dominant tolkning avkodar mottagaren texten inom ramen för den 

gynnande innebörden och mottagaren ifrågasätter inte den ideologi som finns kodad i meddelandet. 

Här menas att exempelvis en arbetssökande person tar till sig av ett budskap från ett företags webbsida 

och inte ifrågasätter det de vill förmedla. I en förhandlande tolkning uppfattar och accepterar 

mottagaren i grunden den dominerande ideologin som förmedlas, men alternativa tolkningar 

förekommer också hos mottagaren. Den arbetssökande i det här fallet accepterar företagets budskap 

men gör även egna tolkningar och analyser. Alternativt kan en förhandlad tolkning innebära att 

mottagaren inte är tillräckligt intresserad av budskapet för att engagera sig och avkoda det.  I en 

oppositionell tolkning uppfattar mottagarna den gynnande innebörden i meddelandet, men tolkar de 

värderingar och normer som är kodade i meddelandet som felaktiga. Den arbetssökande håller inte 

med här för budskapet stämmer inte överens med personens värderingar.  
 

Halls modell har också kritiserats. David Morley (2006), som under 1990-talet var en av Halls 

följeslagare, anser att Hall övervärderar den oppositionella tolkningen och att den förhandlade 

tolkningen kan vara lika viktigt (Morley, 2006, 110). Han menade alltså att mottagarens vägran att 

engagera sig i en text och illviljan att avkoda den, är likvärdig med ett scenario där mottagaren är 

oense med budskapet i texten. 
 

Kim Schrøder (2000) ifrågasätter Halls övertygelse om att texten är bäraren av den dominanta 

ideologin. Han anser att vi inte kan vara säkra på att den dominanta tolkningen är den som skapas av 

textproducenterna (Schrøder, 2000, 236). Han menar således att när ett budskap tolkas annorlunda av 
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majoriteten av mottagarna, borde denna tolkning kvalificeras som dominant istället. Om flera 

medarbetare inte håller med om det budskap som arbetsgivaren försöker förmedla i sina platsannonser 

eller verksamhetsbeskrivning, och därför väljer att inte associeras med detta företag, kan det tyda på 

att budskapet är felformulerat. 
 
Med dessa teorier i åtanke är det väsentligt för en organisation att veta vad som värderas högst hos 

medarbetarna, eftersom organisationen vill attrahera och försöka producera ett budskap som är 

meningsfullt och ligger i linje med deras värderingar. Budskapet kan ändå tolkas felaktig, men de 

värderingar som organisationen lyfter upp kan hjälpa till att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.  
 
För denna studie är det också viktigt att förstå hur skillnader i sättet som olika kön, klass och etnicitet 

representeras kan påverka kommunikationen mellan företaget och potentiella medarbetare. Detta 

perspektiv kommer att presenteras i nästa delkapitel.  

3.4 Genus och stereotyper  
En del av vårt forskningsproblem grundar sig i hur män och kvinnor framställs, vilket är en gren inom 

genusforskningen. Det biologiska könet har setts som något vi föds med och där kvinnan sågs som en 

missbildning, samtidigt som mannen var den fullständiga människan (Fagerström & Nilson, 2008, 9). 

Män och kvinnor ansågs vara helt olika, med olika intressen och förmågor, de skulle därför uppfostras, 

utbilda sig och arbeta inom könsstereotypa områden. I stort sett är män och kvinnor ännu idag 

produkter av dessa övertygelser.  

 
Utifrån ett feministiskt perspektiv på organisationskommunikation anser forskare att kommunikation 

“genusifierar” organisationer. Kommunikationen inom företag kan förstärka en binär modell som 

fokuserar på könsskillnader och sätter män och kvinnor i olika grupper, med olika egenskaper och 

språkgemenskaper (Heide, Johansson och Simonsson, 2015, 106). Rapporten Arbetsmiljön 2017 

(2018) ger exempel på hur denna binära modell leder till en könssegregerad marknad. Många kvinnor 

rapporterades arbeta i yrken där människor står i centrum, såsom vård, omsorg och utbildning. 

Männen arbetade inom yrkesområden där tillverkning, byggverksamhet, utvinning av mineraler 

praktiseras eller där olika maskiner används (Klevestedt, 2018, 4). Detta återspeglar inte bara 

könsdikotomin på arbetsmarknaden utan det förstärker stereotypen om kvinnor som bräcklig och 

maktlös. 
 

I kommunikationen spelar stereotyper en stor roll. Enligt historikern Sander Gilman (2012) är 

stereotypisering en del av processen som alla människor genomgår för att bli individer. Han menar att 

ett barn lär sig genom att observera andra, vad som är bra eller dåligt, och utifrån dessa observationer 
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skapar hen ett binärt system av representationer av världen. Orrin Klapp (1962) säger att stereotyper 

handlar om saker som finns utanför någons sociala värld då däremot typer hänvisar till vad som är 

familjärt (Klapp, 1962, 16). Richard Dyer (1977), forskare i representation, menar att vi skapar 

mening av vem en person är genom de rollerna som denna person har. Utifrån dessa roller placerar vi 

personer i olika grupper eller typer enligt klass, kön, ålder, etc., och vi skapar stereotyper för att 

exkludera vissa grupper från samhället (Dyer, 1977, 29). Hall (2013b, 248) förklarar att 

stereotypisering skapar en symbolisk gräns mellan det som kan och inte kan accepteras, mellan oss 

och dem. 

 

Stereotyperna fungerar också som verktyg för att utföra makt. Susan Jeffords (1989) beskriver hur 

stereotyperna fungerar i den så kallade processen femininization of loss. Hon menar att förlust alltid 

representeras inom amerikanska kulturen som stereotypiskt feminint, och associeras med egenskaper 

såsom svaghet, obeslutsamhet, beroende, känslor, förhandling, oförutsägbarhet och bedrägeri. 

Maskulina egenskaper såsom styrka och målmedvetenhet anses däremot leda till vinst (Jeffords, 1989, 

145). Denna representation kan också ses i hur vissa yrken och tjänster beskrivs och kan vara en annan 

anledning till den könssegregerade arbetsmarknaden där vi befinner oss idag. Företagen som vill vara 

attraktiva på arbetsmarknaden, särskilt för kvinnor, bör reflektera över dessa frågor om 

stereotypisering när de kommunicerar såväl externt till arbetssökande som internt till sina 

medarbetare. 

3.5 Tidigare forskning 
Denna fallstudie fokuserar på organisationskommunikation med syfte att locka kvinnor till en 

mansdominerad bransch. Vi har därför valt ut ett antal studier som rör genus, kommunikation och 

rekrytering.  
 

I en studie om hållbar kompetensutveckling studerar Hans Lundkvist (2017) hur ett ingenjörsföretag 

kan utveckla arbetsgivarvarumärket ur ett genusperspektiv, för att främja arbetsgivarens förmåga att 

rekrytera och behålla personal (Lundkvist, 2017, 8). En av Lundkvist utgångspunkter fokuserar på 

bilder, symboler och kommunikationsformer som förstärker könsstereotypa föreställningar inom 

organisationen, exempelvis hur uppfattningen att vissa kunskaper eller färdigheter är medfödda hos 

män eller kvinnor (Lundkvist, 2017, 24). Detta kan kopplas till en mansdominerad bransch, där det 

kan finnas en förutfattad mening om att män är bättre på att utföra det tyngre praktiska arbetet. Studien 

redovisar att aktivt jobba med jämställdhet i en organisation kan bidra till ökad aktivitet, stärkt lojalitet 

och minskad risk för att de anställdas kunskaper, färdigheter och kreativitet inte försummas på grund 

av kön (Lundkvist, 2017, 56). Lundkvist nämner också att en analys av organisationen utifrån ett 

genusperspektiv kan öka medvetenheten om stereotypa kategoriseringar av andra grupper inom 
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grupperna, exempelvis klass, etnicitet, funktionsvariation med mera (Lundkvist, 2017, 53). Han 

nämner dock att det kan vara svårt att identifiera det “bullriga maskulina” på arbetsplatsen, och 

uppmanar till ett innovativt perspektiv för att tydliggöra strukturer, traditioner och antaganden. 

“Verksamhet ska kunna erbjuda autentiska, unika och attraktiva erbjudanden till målgruppen”. Han 

menar också att befintlig personal bör vara den viktigaste målgruppen för att få svar på hur attraktiv en 

verksamhet är (Lundkvist, 2017, 59).  
 

Danielle Gaucher, Justin Friesen och Aaron Kay (2011) undersökte hur gender wording upprätthåller 

ojämställdhet mellan kön. Resultaten indikerar att platsannonser för mansdominerade områden 

använde fler ord som associeras med manliga stereotyper (såsom ledare, konkurrenskraftig, 

dominerande), till skillnad från annonser inom kvinnodominerade områden. Dessa jobbannonser 

uppfattades av kvinnliga arbetssökande som mindre tilltalande (Gaucher, Friesen & Kay, 2011, 109). 

Resultatet av studien visar att maskulin formulering i platsannonser leder till att kvinnor inte känner 

tillhörighet eller intresse för tjänsterna och dessutom bevarar ojämlikheten mellan kön på manliga 

dominerande områden. 
 

Lesly Krome (2016) forskare inom Industri och organisationspsykologi, undersökte gender wording 

vidare och analyserade effekterna av att använda traditionellt feminina ord, maskulina ord eller 

neutrala ord i rekryteringsmaterial inom STEM-utbildning (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik). Som material använde hon en text vilken hade en maskulin och en feminin variant. Den 

maskulina texten innehöll ord som “individualistisk”, “effektiv”, “ambitiös” och “konkurrenskraftig”, 

medan den feminina texten inkluderade ord som "engagerad", "stöd", "medkänsla" och "förståelse", 

bland andra. Den neutrala texten innehöll inga av dessa ord. Hon kom fram att könsneutrala 

formuleringar, som uppfattas neutral av läsaren, kan signalera till arbetssökande att spelområdet är 

öppet och lika för både män och kvinnor. Hon anser att rekryteringsmaterial som förmedlar ett 

jämställt budskap genom könsneutral formulering kan vara det mest effektiva sättet att locka kvinnliga 

arbetssökande, särskilt inom områden där kvinnor är mindre vanliga (Krome, 2016, 67). På samma 

sätt tycker vi, i denna fallstudie, att slutsatser kan dras utifrån om och hur gender wording används i 

NCC:s rekryteringskommunikation. 
 

Derek Avery och Patrick McKay (2006), forskare inom ekonomi och administration, undersökte hur 

organisationer arbetar för att attrahera minoriteter och kvinnliga arbetssökande. Studien handlar om 

hur mångfald och en trevligare och effektivare arbetsmiljö kan skapas med hjälp av riktad rekrytering. 

Där kommer forskarna fram till tre slutsatser. För det första kan företagets försök att skapa mångfald 

bland de anställda påverka uppfattningen av företagets kompetenser, bland annat skapar mångfald 

konkurrensfördelar när det attraherar talangfulla individer från olika bakgrunder. För det andra bör 
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företaget inte endast kommunicera att de är intresserade av att skapa mångfald bland anställda, utan 

även förklara varför de gör det. Ett företag bör alltså inte anställa kvinnor bara för att de tillhör ett visst 

kön utan för att de bär på specifika kompetenser. Till sist förklarar forskarna att riktad rekrytering 

samtidigt kan skapa ofördelaktiga reaktioner från de anställda. Vita män kan till exempel ofta vara 

mindre mottagliga och stöttande av företagets försök att skapa mångfald (Avery & McKay, 2006, 177 

ff.). Med dessa faktorer i åtanke anser vi att NCC:s rekryteringsprocess bör handla om att använda 

riktad rekrytering men på ett balanserat sätt. 
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4. Material och metod 

4.1 Material 
Denna studie är formad som en kvalitativ fallstudie inriktad på NCC:s rekryteringskommunikation. 

Ekström och Larsson (2010) beskriver att “enskilda fallstudier används för att utveckla teorier som 

beskriver grundläggande egenskaper i språket eller i olika sociala interaktioner”. De menar att i 

kvalitativa studier av enskilda fall blir det möjligt att undersöka hur olika kontextuella förhållanden 

görs och blir betydelsefulla i kommunikationen (Ekström & Larsson, 2010, 19). I denna fallstudie 

används två huvudsakliga metoder, en multimodal analys av rekryteringsmaterial och en kvalitativ 

fokusgruppsintervjuanalys med kvinnliga byggingenjörsstudenter och därför använde vi oss av olika 

material för varje analysdel.  

4.1.1 NCC:s rekryteringsmaterial 

I fokus för den multimodala analysen står rekryteringsmaterial från NCC:s webbplats. För att avgränsa 

vårt material började vi med att dela upp det i olika ämnesområdena, och utifrån dessa områden valde 

vi de sidor som var mest relevanta för en arbetssökande. Vi använde därför rekryteringsmaterial som 

finns under fliken “Jobba på NCC”, vilket företaget använder som kommunikationskanal mellan 

organisationen och arbetssökande. Denna flik är indelad i nio underflikar där var och en innehåller ett 

flertal olika artiklar, intervjuer och filmer. Detta kan anses som ett stort material att undersöka och 

därför har vi gjort ett strategiskt urval för att begränsa oss till en mindre del av materialet. Ett 

strategiskt urval av texter från ett material kan hjälpa att nå generella slutsatser utifrån relativt små 

urvalsgrupper (Alvehus, 2013, 48). Vi valde att analysera Jobba på NCC startsidan och de följande 

underflikarna: Karriär och utveckling, Vår kultur, Kvinnligt nätverk Stella och Möt våra medarbetare, 

där vi analyserade varje sida var för sig. Dessa delar innehåller information som den arbetssökande 

letar efter när den vill fördjupa sig i arbetsgivarens verksamhet, exempelvis innan en arbetsintervju. Vi 

valde bort sidorna som beskriver företagsstrukturen, ledning och historia som vi ansåg vara mindre 

relevanta i vår studie. Vi analyserade även två platsannonser: Entreprenadingenjör Umeå och 

Anbudsingenjör Building Väst som specifikt nämnde ingenjörsutbildning som önskad kompetens. 

Dessa fanns tillgängliga på arbetsförmedlingens webbsida och NCC:s platsbank vid den aktuella 

tidsperioden av analysen mellan februari och mars 2019.  
 

4.1.2 Byggingenjörsstudenter 

I den kvalitativa intervjuanalysen använde vi det transkriberade materialet från två 

fokusgruppsintervjuer med kvinnliga byggingenjörsstudenter från Umeå universitet (se Tabell 1). Vi 
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valde denna målgrupp på grund av att byggingenjörerna söker jobb inom byggindustrin. Dessutom kan 

det vara intressant att undersöka om kvinnliga byggingenjörer har en insikt i hur könssegregerad 

byggbranschen är. Varje fokusgrupp bestod av fyra studenter och leddes av en moderator som genom 

några ämnesfrågor (se Bilaga 8.1) assisterade gruppen med att diskutera ämnet. De åtta intervjuade 

personerna rekryterades genom en personlig inbjudan gjort på en föreläsning med 

byggingenjörsprogrammet. Detta material analyserades efter olika teman. 
 

Gruppdeltagare Grupp  Ålder 
Byggingenjörsstudent 1 1 25 
Byggingenjörsstudent 2 1 23 
Byggingenjörsstudent 3 1 28 
Byggingenjörsstudent 4 1 24 
Byggingenjörsstudent 5 2 26 
Byggingenjörsstudent 6 2 35 
Byggingenjörsstudent 7 2 24 
Byggingenjörsstudent 8 2 30 

Tabell 1 - Fokusgruppfördelning 

4.2 Metod 

4.2.1 Multimodal diskursanalys 

En del av studien fokuserar på att analysera delar ur NCC:s webbsida, vilket inkluderar bilder och 

textstycken på rekryteringssidan. Vi ville analysera dessa sidor som en helhet, det vill säga 

förhållandet mellan olika delar och intrycken vid första anblick. Multimodal analys är en metod 

anpassad för att analysera textmaterial (där text och bild blandas). Utöver skrift granskas element som 

bilder och illustrationer och förhållandet mellan dem (Björkvall, 2009,7). Denna metod är ett verktyg 

som används för att studera hur bilder, fotografier, diagram och grafiska element strävar efter att skapa 

mening, utifrån författarens val. Kompositionen av texten och bilden ses som författarens 

kommunikativa val att förmedla något (Machin & Mayr, 2012, 9). En bild eller text läses alltså inte 

bara utifrån de synliga symbolerna, utan från ett helhetsperspektiv där texten och bilden formgivits av 

en författare som vill uttrycka något.  
 

En multimodal analysmetod erbjuder verktyg för att analysera text och bild på flera olika sätt, utifrån 

ett socialsemiotiskt perspektiv. Ett socialsemiotiskt synsätt fokuserar på den underliggande tillgängliga 

repertoaren av tecken, och användningen av dem i olika sammanhang för att kommunicera bredare 

idéer, känslor, attityder och identiteter. Synsättet rör även varför specifika medel används för att skapa 

dessa tecken (Machin & Mayr, 2012, 19). I ett socialsemiotiskt perspektiv är betydelseskapande alltid 

funktionellt (Björkvall, 2009, 12), då människor använder text och bild för att uttrycka betydelser. 

Med hjälp av den socialsemiotiska analysen tittar vi i denna studie inte bara på hur de språkliga 
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termerna i NCC:s rekryteringstexter används för att skapa betydelser om verksamheten utan även på 

hur meningen skapas med hjälp av layout och de bilderna som används vid dessa texter.  
 
Björkvall (2018) säger att inom den multimodala diskursanalysen finns potential för symbolisk 

interaktion mellan de avbildade och den som ser på bilden eller betraktaren. Han menar att i de flesta 

relationer mellan människor finns makt närvarande och att “maktrelationer mellan avbildade och 

betraktaren kan ha att göra med om makt tilldelas de avbildade, om makten presenteras som om den 

tillhörde betraktaren eller om avbildade och betraktaren presenteras som om de vore jämlika” 

(Björkvall, 2018, 362). 
 
Multimodal analys visar vilka potentiella betydelser som kan skapas utifrån en text, men den kan inte 

visa hur mottagaren kommer att ta emot budskapen eller dra slutsatser om författaren avsikter (Machin 

& Mayr, 2012, 10). Därför valde vi att också göra en fokusgruppsintervjustudie för att undersöka den 

andra änden av denna kommunikationskedja.  

4.2.2 Analytiska verktyg 

För att genomföra den multimodala analysen i denna fallstudie använder vi oss av de analytiska 

verktyg som beskrivs i boken “How to do Critical Discourse Analysis - a multimodal introduction” av 

David Machin och Andrea Mayr (2012). Dessa verktyg används även i fokusgruppsintervjuanalysen. 

Vi har delat analysarbetet i två kategorier beroende på vilka texttyper vi analyserade. 

Rekryteringstexterna som finns tillgängliga på NCC:s webbsida under fliken “Jobba hos oss”, 

innehåller både text och bild och därför använde vi oss av både textuella och visuella analysverktyg. 

För att analysera platsannonserna och intervjuerna fokuserade vi på textuella verktyg eftersom dessa 

inte har bilder kopplat till texten.  
 
För att analysera rekryteringstexterna valde vi att påbörja analysen med visuella semiotiska tecken 

genom iconography. Iconography analyserar de visuella tecken som finns i text och bild (denotation) 

och de idéer och begrepp som kommuniceras genom dessa tecken (konnotation) (Machin & Mayr, 

2012, 49). Vi analyserade bildernas attributes, settings och salience. Analysen av attributes visar hur 

objekten som finns i en bild kommunicerar idéer och värderingar. Settings kan kommunicera olika 

diskurser, identiteter och handlingar. Genom salience analyseras vad som gestaltas i bilden med hjälp 

av bland annat ljus, färg och fokus.  
 

Sedan analyserades textproducenternas språkliga eller lexikala val i texterna utifrån word connotation 

eller vilka meningar och idéer som framkallas genom de ord som används i texten. Fairclough och 
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Chiapello (2002) pratar om “business rhetoric”. De menar att vissa ord används för att “connote a 

sense of business-like activity and ‘drive’” (Machin & Mayr, 2012, 34). 
 
Vidare analyserade vi lexical choices and genre of communication där vi tittade på formellt och 

informellt språk, samt kommunikationsstilar som används i texten. Med dessa verktyg kan vi 

analysera vad språket kommunicerar, till exempel auktoritet och hierarki eller gemenskap med 

mottagaren (Machin & Mayr, 2012, 42).  

 
Under nästa steg analyserades hur individer och grupper representeras i både text och bild med fokus 

på likheter och skillnader mellan män och kvinnor. Van Dijk (1993) förklarar hur vissa ord används 

för att positivt eller negativt beskriva män och kvinnor i en kontext (Machin & Mayr, 2012, 79) och vi 

ville undersöka om dessa konnotationer finns i det analyserade materialet.    

 
Retoriska uttryck som metaforer och metonymier beskrivs som verktyg vilka används för att förstå 

verkligheten men också för att framföra ideologier (Machin & Mayr, 2012, 163). Med hjälp av dessa 

verktyg analyserade hur retoriska uttryck används i kommunikationen för att till exempel dölja de 

faktiska människorna bakom en organisation och deras handlingar eller framföra underliggande 

ideologier. 

 
Genom analysen av modalitet och hedging undersökte vi hur element i texten presenteras som mer 

eller mindre verkliga eller mer eller mindre pålitliga (Björkvall, 2009, 111). Analysen av modaliteten i 

bilden tar fram om bilden representerar människor och miljöer precis som de ser ut, eller om den 

används för att skapa en annan uppfattning av verkligheten. En bild på en byggarbetsplats kan se 

ljusare eller mer färgglad ut än den är i verkligheten för att uttrycka känslor eller värderingar. Vi 

analyserade modaliteten i texten genom att titta på hur auktoritet presenteras eller minskas med hjälp 

av vissa formuleringar.  
 
Slutligen använder vi verktyget gender wording. Gaucher et al (2011) undersökte hur maskulina och 

feminina temaord används för att upprätthålla ojämlikhet och utifrån denna undersökning skapade de 

en lista av maskulina och feminina ord (se Bilaga 8.2). Vi använde oss av denna lista för att analysera 

om NCC använder ett specifikt ordval för att attrahera kvinnor till företaget.   
Även om dessa verktyg applicerades ibland på delar av text och bild, analyserade vi de textuella och 

visuella egenskaperna som en helhet som föreslagits i multimodal diskursanalys. 

4.2.3 Fokusgruppsintervjuer 
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För att kunna undersöka hur budskapet som produceras av NCC uppfattas av potentiella medarbetare 

anordnade valde vi att göra en kvalitativ intervjuanalys av materialet som samlades under två 

fokusgruppsintervjuer. En fokusgrupp karakteriseras av en grupp av intervjupersoner ledda av en 

moderator som diskuterar ett ämne. Fokusgruppsintervjuer har en tradition inom marknadsföring men 

sedan 1980-talet används metoden inom akademisk samhällsforskning. Enligt Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014, 191) är målet för fokusgruppen inte att nå samförstånd eller finna lösningar 

på de frågor som diskuteras, utan att “föra fram olika uppfattningar om en fråga”. Fokusgruppsintervju 

kan användas som en enskild metod för datainsamling eller som ett komplement till andra mer 

traditionella metoder (Millward, 2012, 416). 
 

Vi valde att använda oss av två fokusgrupper för att se hur de kvinnliga studenterna resonerar och 

interagerar kring NCC:s rekryteringskommunikation samt hur de uppfattar organisationen utifrån deras 

kommunikation. David Silverman (2006), som är expert på kvalitativa undersökningar, menar att 

genom intervjuer får forskaren tillgång till data som ger en autentisk insikt i människors erfarenheter, 

då de intervjuade aktivt konstruerar sin sociala värld (Silverman, 2006, 118). I denna kontext kan 

fokusgruppen skapa ännu mer spontana, expressiva och emotionella uppfattningar än en individuell 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2014, 191). Lynne Milward (2012) anser att metoden är särskilt lämpad 

för att undersöka sociala representationer. Hon menar att gruppdynamiken belyser deltagarnas 

identiteter och när en deltagare konfronteras med åsikter som inte överensstämmer med sina egna, blir 

individen mer medveten om sina egna ställningstaganden (Millward, 2012, 419). 
 

Trots att flera forskare beskriver att fokusgrupper ska bestå av mellan sex och åtta deltagare (Larsson, 

2010, Kvalle och Brinkmann, 2014, Millward, 2012), säger Richard Krueger and Mary Anne Casey 

(2000) att de så kallade minifokusgrupperna, med fyra till sex deltagare, är populära. De menar att 

mindre grupper är lättare att rekrytera och mer bekvämt för deltagarna. Metodexperterna brukar ange 

tre eller fyra grupper som lämpligast (Larsson, 2010, 81). Med detta i åtanke valde vi att använda två 

fokusgrupper med fyra personer i respektive grupp. Vi är medvetna om att mindre grupper kan tillföra 

begränsad kunskap eftersom fyra personer kommer att bidra till ett mindre antal erfarenheter än till 

exempel åtta (Krueger & Casey, 2000, 74). Trots det, ville vi ha en djupare analys av materialet och 

bedömde att en till grupp skulle innebära ett överskott av material, som inte skulle kunna analyseras 

inom tidsramen för undersökningen.  
 
Studenterna i de två fokusgrupperna var mellan 23 och 35 år gamla och läste andra terminen av 

Byggingenjörsprogrammet vid Umeå universitet. Metodexperten Lars-Åke Larsson (2010) säger att 

homogena grupper i fråga om ålder, intressen och erfarenheter, anses ge bättre närhet mellan de som 

samtalar och att deltagarna i dessa grupper därför är mer benägna att dela med sig av sina åsikter 
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(Larsson, 2010, 81). Millward (2012) anser att gruppdeltagare bör väljas för att spegla de segmenten 

av populationen som kan bidra med de mest meningsfulla data gällande undersökningens syfte 

(Millward, 2012, 423). Av den orsaken valde vi att endast ha studenter från byggingenjörsprogrammet 

i fokusgrupperna.  
 
Ett problem som kan uppstå under gruppinteraktionen är att den minskar moderatorns kontroll av 

intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2014, 192). Därför använde vi oss av en strukturerad intervju 

där moderatorn styr frågorna och gruppdynamiken för att se till att gruppen tar sig igenom ett antal 

frågeområden (Larsson, 2010, 83). Här finns en risk för att den som leder sessionen påverkar för 

mycket och det var därför viktigt för moderatorn att begränsa sina ingrepp till de frågor som fanns på 

intervjuguiden. Intervjuguiden (se bilaga 8.1) bestod av frågor som delades in enligt olika teman. 

Sessionerna spelades in för att vi skulle kunna sedan transkribera materialet inför analysen. 
 

Vi inledde gruppdiskussionen genom att presentera ett urval av rekryteringsmaterialet som finns på 

NCC:s webbsida som bestod av en platsannons och en text som beskriver företaget som arbetsplats. 

Första delen av intervjun innehöll övergripande frågor för att sätta intervjupersonerna in i kontexten 

och för att få en generell bild av deras subjektsposition som arbetssökande. Nästa tema var direkt 

kopplad till NCC, där vi ville få fram vilken bild av företaget intervjupersonerna redan hade och vilken 

bild de fått av rekryteringsmaterialet som presenterades till dem. Sista delen av intervjun bestod av 

frågor som handlade om jobbsökande och platsannonser för att få intervjupersonernas intryck av vad 

de anser som viktiga egenskaper i en arbetsgivare och en arbetsplats.  

 
Kvalitativundersökningsexpert Sue Wilkinson (2003) säger att det inte finns något bästa sätt att 

analysera fokusgruppsmaterial och anser att analysformen beror på om det som vill analyseras är 

innehållet eller interaktionsprocessen. Hon förklarar att om forskaren är intresserad av innehållet är 

diskursanalys en lämplig metod för att det som människor säger kommer från en social handling i en 

bestämd interaktionell kontext (Wilkinson, 2003, 203). Krueger och Casey (2000) säger att inom 

kvalitativa studier är nyckelprincipen att tänka på syftet med studien för att bestämma hur djupt och 

detaljerad analysen kommer att bli (Krueger & Casey, 2000, 127). Vi analyserade det transkriberade 

materialet från fokusgruppsintervjuerna med hjälp av samma textuella verktyg som vi använt i 

analysen av materialet från NCC:s webbsida. Vi kategoriserade sedan resultaten av den multimodala 

analysen och intervjuanalysen i olika teman som vi presenterar i kapitel fem.  

4.3 Metoddiskussion  
Detta delkapitel tar upp problematiken av att använda de valda metoderna, samt frågor om validitet, 

reliabilitet och forskningsetik. “Vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något 
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ska kunna påstås vara sant” (Ekström & Larsson, 2010, 14) och för att garantera att vår studie är 

vetenskaplig vilar den på validitets- och reliabilitets kriterier. I den följande diskussionen förklarar vi 

hur vi använde valida och reliabla metod- och analysverktyg, det vill säga verktyg som anses vara 

korrekta och bäst anpassad till studiens forskningsproblem.  
 
Den multimodala analysmetoden används för att kunna analysera visuella och textuella material som 

en helhet (Björkvall, 2009, 10) och därför passar denna metod bra för att studera det visuella 

materialet på NCC:s webbplats. En nackdel med metoden är att när text och bild analyseras, kan 

materialet tolkas olika beroende på personens tidigare erfarenheter och kunskaper. En studie som 

baseras på tolkningar kan därför uppfattas som subjektiv och ovetenskaplig. För att motverka detta 

problem har vi varit konsekventa i tolkningen av materialet genom att använda samma verktyg i både 

den multimodala analysen och intervjuanalysen.  
 

Multimodal analys bygger på kritisk diskursanalys och Henry Widdowson (1995) är en av metodens 

största kritiker. Han anser att kritisk diskursanalys inte är en metod som används för att göra analyser 

utan att den snarare gör tolkningar (Widdowson, 1995, 159). Dessutom menar han att metoden 

privilegierar särskilda betydelser av texter och i stor utsträckning ignorerar alternativa läsningar, 

inklusive hur vanliga människor läser och förstår texter. Detta kan påverka studiens utfall på så sätt att 

vi som analyserar NCC:s texter, kan vara mer kritiska i vår uppfattning av vissa meningar, till skillnad 

från en läsare med en annan bakgrund. Vi var medvetna om detta i vår analys och därför öppna till 

alternativa tolkningar samt kritiska till våra egna fördomar. 

 
Reliabiliteten av intervjuer handlar om konsistens, att processen är konsekvent och tillförlitlig. Yin 

(2017) förklarar att forskaren under intervjuns gång har två uppgifter, att “a) i grova drag följa den 

ordning i frågorna som anges i fallstudieprotokollet och b) formulera de konkreta frågorna utan att 

skapa några skevheter och se till att målet med frågorna uppnås” (Yin, 2007, 117). Därför var vi 

medvetna och förberedda att inte använda oss av ledande frågor som kan inverka på svaren, samt olika 

formuleringar och intensivitet som kan leda till olika svar (Kvale och Brinkman, 2014, 295). 

Validiteten hos den producerade kunskapen handlar om hur anpassade intervjudesignen och 

intervjumetoderna är för undersökningens ämne och syfte (Kvale och Brinkmann, 2014, 297). Vår 

intervjustudie hade som syfte att undersöka hur rekryteringsmaterialet uppfattades av potentiella 

arbetssökande. Därför var valet av fokusgrupp som metod samt valet av deltagarna i 

intervjugrupperna, frågorna och rekryteringsmaterial anpassat till att få fram det som vi ville 

undersöka.  
 



 21 

Generalisering handlar om att utveckla och generalisera teorier (Yin, 2007, 28) och bruket av 

fallstudier inom samhällsforskning har kritiserats av traditionella forskare som anser bland annat att 

enskilda studier inte är generaliserbara. Alltså att de är snedvridna till fördel för att bekräfta hypotesen 

och att de inte är användbara för att pröva och falsifiera hypoteser (Kvale och Brinkman, 2014, 313). 

Dessa anses av Kvale och Brinkman som missförstånd och de hävdar att enskilda fallstudier kan vara 

värdefulla och tillförlitliga om de har gjorts väl. Vår studies syfte är inte att vara generaliserbar utan att 

ha en djupare förståelse i en fråga. Trots det anser vi att resultaten av vår studie kan överföras till ett 

annat område, därför att vi använde oss av kända verktyg som kan möjliggöra att studien är 

reproducerbar av en annan forskare. 
 

Eftersom vår studie baseras delvis på intervjuer gjorde vi några etiska riktlinjer som vi använde i alla 

faser av intervjuundersökningen, från planeringen till analysen av resultat. Kvale och Brinkman (2014) 

nämner fyra områden som brukar diskuteras i etiska riktlinjer för forskare: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale och Brinkmann, 2014, 105). Vi har i början 

av varje session informerat deltagarna i fokusgruppen om syftet med vår undersökning och att 

deltagarna skulle vara anonyma. Vi fick deltagarnas samtycke för att spela in intervjun och 

informerade om konfidentialitet och att intervjumaterialet inte skulle behandlas av andra personer än 

forskarna. Vi som forskare måste tänka på de konsekvenser som fokusgruppsintervjuerna skapar, 

exempelvis att de kan ge kunskap som kan användas för att främja andras intressen. I detta fall kan 

kunskapen som produceras användas för att främja företagets intressen och vi instämmer med Kvale 

och Brinkmann (2014) att kvalitativt intervjuande som social praktik kan bidra till att forma, stödja 

eller förändra den (Kvale och Brinkmann, 2014, 373).  
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5. Analys och Resultat 
Denna fallstudie syftar till att undersöka om och i så fall hur NCC använder sig av 

rekryteringsmaterial som publiceras på webbsidan för att locka fler kvinnliga medarbetare. Efter att vi 

analyserade alla delar av materialet separat, redovisar vi nedan analysen enligt fem teman. Resultatet 

redovisas i slutet av kapitlet.  

5.1 Analys 

5.1.1 Webbsidan som rekryteringsmedel: Klassiskt, inkluderande men lite fake 

I en rekryteringskontext använder företagen generellt alltid en “jobba hos oss” flik på deras webbsidor. 

Detta kan ses som en huvudingång för en arbetssökande in i företaget. På NCC:s webbsida är sidorna 

luftiga, lättmanövrerade och använder blått som färgtema (se figur 1). 
 

 
Figur 1: Jobba på NCC startsidan 

 

Den blå färgen är en funktionell färg som stödjer och förbättrar produktens fysiska och 

kommunikativa funktioner (Bergström, 2015, 256). Här används färgen för att strukturera webbsidan. 

Alla rubriker finns i blått, och huvudtemat på varje sida lyfts fram genom ett blått block. Även 

länkarna i brödtexten sticker ut med samma blå färg och guidar besökaren när den behöver en 

förklaring av ord såsom företagets värderingar, eller vision. Vi tolkar att den blå färgen ger en känsla 

av professionalism och ett seriöst intryck, men eftersom den är en kall färg kan den samtidigt bära en 

maskulin underton. Färgerna från webbsidan är kraftfulla och kontrastrika, bilderna har en ljus känsla 
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med en hård svärta i de skuggade partierna och webbsidans blå tema skapar en motsats till de gulgröna 

varselkläderna på bilderna.  
 
Den vita bakgrunden och sidans luftiga layout kan tolkas som modern och som en representation av 

den skandinaviska stilen. Layouten uppfattades som tilltalande och ren av intervjupersonerna. 

Byggingenjör 2 beskriver webbsidan. "Den känns så fräsch också som att man har jobbat med den och 

att den inte ska vara sådär mossig och tung, så tråkig som man kan tänka att byggbranschen annars är." 

Detta kan peka på att byggbranschen kan uppfattas av kvinnor som tråkig för att den anses traditionell, 

mansdominerad, oförändrad och gammalmodig. En bransch där kvinnor och olika etniciteter 

underrepresenteras kan hänvisa till att denna inte har utvecklats enligt samhällets förväntningar och 

moderniserats. Men hemsidans utseende ger istället ett motsatt intryck vilket är tilltalande och 

överraskande för respondenterna. Den traditionella imagen av branschen förmedlas med den blå 

färgen, som ofta syns på andra byggföretags webbsidor och i layouten som NCC använder på 

webbsidan. Menylistan på vänster sida är också traditionellt utformad i webbdesigns sammanhang. Vi 

ser detta val av layout som att företaget vill uppfattas som seriöst och dessutom igenkännligt som en 

del av byggbranschen.  

 
Å andra sidan kan yngre arbetssökande ha en uppfattning av företaget som omodernt. En av 

studenterna beskriver webbsidan: 
 

Nej, det är väldigt basic. Nu tänker jag på min fritid där jag jobbar med digital design, och just 

nu vill företagen ha ‘swoosh’ hit och dit i olika färger och där liksom bara ... Det ser ut som att 

man har gjort det i tio års tid. Det ser inte lika ungt och fräscht som många företag försöker 

göra med sina webbsidor. 

(Byggingenjörsstudent 5) 

 
Här upplever vi att de yngre vill se nya fräscha företagssidor så att de kan identifiera sig med 

företaget. Att vara traditionell kan ge en känsla av trygghet och stabilitet men för yngre arbetssökande 

kan förändring och snabbutveckling vara mer tilltalande. Budskapet kan i detta fallet få en 

förhandlade tolkning (Hall, 2012, 143) och studenten som skulle i teori känna sig passande till NCC 

kan istället resonera om företaget är modernt nog för att uppnå hennes förväntningar som 

arbetssökande.  
      
Ljusa bilder är återkommande, och bidrar till det luftiga intrycket på webbsidan (se figur 2). Med hjälp 

av verktyget visuell modalitet tolkar vi att bilderna representerar en byggarbetsplats men ljuset gör att 

bilderna ser onaturliga och redigerade ut. Det stämmer inte överens med föreställningen om hur en 
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byggarbetsplats ser ut i verkligheten med leriga marker och tomma byggnader utan fönster. Ljuset här 

kan ses som ett optimistic light, vilken används för att göra miljön renare och mer glamorös (Machin 

& Mayr, 2012, 9). Detta kan uppfattas som om bilderna inte representerar verkligheten utan används 

som reklam för att lyfta upp företaget som arbetsplats. 
 

 
Figur 2:  Ljusa miljöer i bilder 

 
Byggingenjörsstudenterna upplever bildernas upplägg som ”ganska enformigt. Det är som om man har 

haft en fotoshoot en dag och så lägger man in dom bilderna överallt”. Bilderna tolkas av studenterna 

som något konstruerat och inte autentiskt vilket kan påverka identitetsskapandet hos mottagaren. 

Personerna på bilderna kan uppfattas som fiktiva personer, och därför vara svårare att identifiera sig 

med.  
 
På alla sidor har bilderna stort fokus. Det är genom dem företaget kommunicerar mest information. 

Mottagaren får en direkt inblick i NCC och dess medarbetare, vilken kan göra det lättare eller svårare 

för mottagaren att identifiera sig med företaget. Om medarbetarna inte känner igen sig i det som 

företaget kommunicerar dras lätt ett löjets skimmer över kommunikationen (Dyhre & Parment, 2013, 

104). En student kommenterar: 
   

Jag tänker mig att de flesta gör så här idag, men att det är ganska stort fokus på bilder vilket 

gör att det är roligare att titta på den. Men det känns som att det är ganska generellt idag. Det 

tilltalar mig. Den blir roligare av bilderna och därför mer intressant. 

     (Byggingenjörsstudent 3)

    

Här kan vi se att bilderna är ett bra verktyg för att kommunicera ett budskap, bilderna kompletterar 

texten på webbsidan och kommunicerar saker som kan vara svåra att sätta ord på. På det sättet blir 

informationen lättillgänglig och attraktiv.  
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Å andra sidan kan fokuseringen på det visuella göra så att informationen blir missvisande på så sätt att 

det som företaget vill kommunicera inte hänger ihop med vad bilderna förmedlar. Ett exempel på detta 

är hur NCC:s anställda ofta bär varselkläder i en utomhusmiljö. I ett fåtal bilder befinner sig 

människor i kontorslokaler eller studiemiljöer. Med hjälp av verktygen settings och salience tolkar vi 

att utomhusmiljöer och varselkläder lyfter fram det praktiska arbetet, de medarbetarna som befinner 

sig på byggarbetsplatsen och utför arbetet, som leder till att de får ta större plats. Denna föreställning 

kan uppfattas som om alla som jobbar på NCC kommer att arbeta utomhus, i produktionen och på det 

sättet kan förstärka stereotypen av medarbetaren på byggbranschen. Byggingenjör 6 kommenterar 

webbsidan enligt: "Den ser klassisk ut som på alla företag. Med massa personer i varselkläder och 

hjälm. Det känns inte jättespeciellt om man jämför med andra stora företag". Byggingenjör 5 säger att 

“NCC känns mer män som gräver i backen, inte så mycket som att sitta på kontor”. Dessa 

kommentarer visar hur webbsidans visuella föreställning kan ge olika effekt på olika grupper som 

företaget vill nå. Exempelvis kan en ensidig framställning av medarbetarna leda till en oppositionell 

tolkning (Hall, 2012, 143) och ge en frånstötande effekt på en potentiell medarbetare som söker en 

administrativ tjänst inom projektutveckling eller ekonomi, till exempel.  

5.1.2 NCC som företag: Ett stort företag som använder små ord 

Som tidigare nämnt är bilderna en stor del i NCC:s kommunikation. Genom dessa bilder får 

mottagaren en inblick i företagets verksamhet genom att titta på bilderna av medarbetarna och deras 

interaktion på arbetsplatsen. NCC beskriver i webbsidan att företagets värderingar är ärlighet, respekt, 

tillit och framåtanda och dessa värderingar försöker de också lyfta fram genom bilderna (se figur 3).  

 

 
Figur 3: Medarbetare som interagerar med varandra 
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Medarbetarna i bilderna interagerar med varandra och ler alltid. Genom denna föreställning kan 

mottagaren uppfatta att medarbetarna är respektfulla och ärliga mot varandra och att det finns tillit. 

Under fliken “Jobba på NCC” ser Byggingenjörsstudent 4 att medarbetarna står “i grupp, de skrattar, 

det är ändå blandade åldrar, kvinnor, tjejer”. Studenten får ett intryck av ett bra arbetsklimat utifrån 

bilden. Denna positiva bild kan tänkas komma inte bara från alla leende ansikten, utan också från 

mångfalden av kön och ålder som representeras. Trots att både män och kvinnor representeras, hittade 

vi ett mönster där män porträtteras som äldre och kvinnor som unga tjejer. Detta kan uppfattas som en 

stereotypisk representation av branschen eller som om företaget vill lyfta fram att unga tjejer är en 

målgrupp som efterfrågas.  
 

Bildens komposition används för att förmedla interaktionen mellan de avbildade personerna och 

mottagaren. Denna interaktion är då en symbolisk representation av maktrelationer, där kameravinkeln 

används för att skapa olika perspektiv och följaktligen olika maktrelationer mellan de avbildade och 

betraktaren (Björkvall, 2018, 362). I nästan alla bilder från NCC:s webbsida används kameravinkeln 

för att skapa ett öga-mot-öga-perspektiv (se figur 2), vilket placerar betraktaren i en symbolisk jämlik 

relation med de avbildade medarbetarna. Mottagaren kan på så sätt känna sig delaktig och föreställa 

sig som en av medarbetarna på bilderna.  
 
Företaget framställs som “en kultur som uppmuntrar samverkan”, men enligt vår tolkning är det inte 

kulturen som uppmuntrar samverkan utan företaget som genom sin kultur gör det. Här används 

metonymi, det vill säga att ett ord ersätter ett annat ord som det är nära associerat med (Machin & 

Mayr, 2012, 171). Att använda kultur istället för företag i detta sammanhang, kan ses som en strategi 

för att dölja de faktiska människorna bakom en organisation och deras handlingar. Metonymin kan 

alternativt användas här för att företaget inte ska framstå som dominant eller auktoritär. Istället kan 

idén bakom en kultur som skapas av medarbetare och ledningen under tiden göra så att det känns mer 

mänskligt. Intervjupersonerna i fokusgrupp 2 upplevde språket på samma sätt, att NCC i sina 

formuleringar använder ett mjukt språk när de pratar om dess verksamhet. Istället för att skriva att 

företaget är en stor byggkoncern, används det formuleringar som “vi växer med projekten” eller “vi 

har en stark position”. Student 1 fortsätter: 
 

När man var inne på ” jobba fliken” så var det som att man försöker jobba på att det ska 

kännas mindre, och lite trevlig sådär. För där känns det ju väldigt trevligt, speciellt med dom 

här bilderna. 
     (Byggingenjörsstudent 1) 
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Där ser vi att byggingenjörsstudenten vill arbeta på en plats där arbetsmiljön känns som mer familjär, 

där medarbetarna känns bekanta, till skillnad från större företag där det blir svårare att bekanta sig med 

alla kollegor. Genom att NCC ger bilden av att vara ett mindre familjärt företag kan också 

medarbetaren få intrycket av att vara mer betydelsefull och värderad, och inte en arbetsmyra i en större 

myrstack.  
 
I platsannonserna används ett ödmjukt sätt i beskrivning av företaget. Ett exempel är: “NCC har fått 

förtroendet att bygga och delta i nya projekt som ska bidra till ett framtida Västsverige såsom 

Lisebergs Jubileumsprojekt...”. Även här kan det tolkas som om företaget gör sig mindre och att det 

inte är en självklarhet att just NCC ska få de större byggprojekten. Förtroende kan också kopplas till 

tillit och att företaget har ett gott anseende i branschen från kunder, och på samma sätt kan 

medarbetarna känna tillit till företaget.  
 

När NCC dessutom använder fraser som “samarbete” och “lagspelare” kan det tolkas som att 

ledningen har en nära kontakt med medarbetarna och företaget känns då mindre. Genom att analysera 

kommunikationsgenre som används i texten kan vi se hur samtalsstilen används för att företaget ska 

uppfattas som mindre. Organisationen refereras i texten som “vi” och medarbetaren som “du”. 

Kommunikationen blir ett samtal mellan mottagaren och företaget, vilken drar båda parter närmare till 

varandra. 
 

Kultur, hållbar, mångfald, innovativa lösningar, värderingar, öppen, inkluderande, uppförandekod,  
används i fliken “vår kultur” för att beskriva NCC. Med hjälp av verktyget lexikalitet kan vi tolka 

dessa ord som positivt laddade på något sätt. Vidare kan de kopplas till ideologin av “det perfekta 

samhället”, där alla är välkomna, strävar efter att bli bättre, visar respekt och ser ljust på framtiden. 

NCC:s ledord kan jämföras med den samhälleliga debatten och en viss politik.  
 

I beskrivning av företaget är kultur ett element som lyfts fram. Hälften av byggingenjörsstudenterna 

tycker att det är viktig att företaget kommunicerar sin kultur och vision. På det sättet kan de identifiera 

sig med arbetsplatsen och de som arbetar där. “Det beror på vad man vet innan också. Vad de har för 

vision och så. Om jag skulle passa in att jobba där”, menar Byggingenjörsstudent 3. Här kopplas 

vision till identitet, man vill att företagets värderingar stämmer överens med medarbetarnas egna. 

Detta blir allt viktigare med utvecklingen av yrkeserfarenheter:  
 

Det har kommit lite senare, förut ville man bara ha ett jobb. Nu när vi söker praktikplatser 

kollar jag "vad säger dom här", "tycker jag att det de säger är intressant?". Men förr ville man 

bara ha ett jobb och lön.  
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(Byggingenjörsstudent 4) 
 
Ålder och erfarenhet spelar in här. De yngre respondenterna kanske inte reflekterar över värderingar 

och visioner, och medför att företaget måste attrahera arbetssökande på andra sätt. Samtidigt är det 

viktigt för de äldre, mer erfarna kvinnorna att deras värderingar stämmer överens med företagets.  

5.1.3 NCC som arbetsgivare: Att kommunicera till medarbetare eller medarbetaren 

NCC anger att “våra medarbetare är företagets främsta tillgång”. Med detta beskriver inte bara den 

viktiga rollen som medarbetare har i organisationen utan också att det vill framstå som 

uppmärksamma arbetsgivare, som erkänner medarbetarnas värde för verksamheten. Enligt employer 

branding best practice anses medarbetarna stå för en allt större del av företagets värde (Dyhre & 

Parment, 2013, 27), på så sätt att allt vad medarbetare gör och säger avgör styrkan i värdet av hela 

organisation. När NCC lyfter upp medarbetarnas värde lyfter de samtidigt upp organisationens värde 

som arbetsgivare. 
 

Företagets egenskaper som arbetsgivare framställs i kommunikationen genom de ord som beskriver 

arbetet på företaget. De är bland annat spännande, utmanande, utvecklande, kvalité, långsiktiga, 

givande och trygghet. Med hjälp av verktyget ordkonnotation tolkar vi dessa ord som återigen positivt 

laddade och de används för att förmedla en bild av företaget som intressant och spänningsfylld men 

samtidigt seriös. Genom att använda olika kombinationer av orden kan det tas fram olika målgrupper 

som företaget vill rekrytera, exempelvis adrenalinjunkien som gillar fart och fläkt, den ordningsamma 

personen som gillar struktur, planering och trygghet, och ledaren som gillar att sätta krav och 

effektivisera. Företaget använder en mångfald av ord som kan nå ett brett spektrum av olika 

personligheter och kunskaper. Ordet spännande förekommer flera gånger i texten för att beskriva 

projekt och arbete bland annat. Detta kan tolkas av potentiella medarbetare som ett överdrivet försök 

att sälja företaget. Om detta ord snarare användes av en medarbetare för att beskriva sitt jobb skulle 

detta kanske uppfattas mer trovärdigt. Ordet spännande kan också vara ett väl utvalt ord från företagets 

sida för att det ses som tilltalande av de yngre arbetssökande eller en annan specifik målgrupp.  
 

NCC:s identitet som arbetsgivare kommuniceras inte utifrån auktoritet. Detta kan analyseras med hjälp 

av verktyget modalitet. En organisation kan tillämpa ett mer dominant språk i sin kommunikation med 

medarbetare för att visa maktordning. Men genom att använda till exempel “bör” istället för “måste” 

minskas auktoriteten i kommunikationen. Företaget beskriver till exempel att “på NCC förväntas du 

bidra aktivt och konstruktivt”. Här används “du förväntas” istället för att skriva “du ska göra”, vilket 

mottagaren kan uppfatta som att medarbetaren har förväntningar på sig istället för krav från 
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arbetsgivaren. Företagets auktoritet visas däremot i formuleringen av platsannonserna. Företaget 

kommunicerar genom en expertstil, där de använder ett tekniskt språk i beskrivningen av tjänsten och 

förmedlar auktoritet genom sin expertis som arbetsgivare. 
 
NCC lyfter fram att det finns “många karriärvägar att välja mellan, så risken att fastna på ett och 

samma ställe är liten”. Här används vägar och trafik som metaforer för att beskriva utveckling. En väg 

är något som ska följas för att komma till sin destination och då kan vi tolka att företaget redan har 

bestämt olika riktningar som ska följas så att du ska vara framgångsrik. Den förmedlar också att, för 

att komma någonstans behöver du vara aktiv, att det är ditt ansvar att nå din måldestination. Här 

deklarerar företaget även en del av sitt medarbetarlöfte, som är en avvägning mellan vad medarbetarna 

vill ha och hur ledningen vill att företaget ska uppfattas (Dyhre & Parment, 2013, 93). Att 

kommunicera företagets medarbetarlöfte kan hjälpa NCC att vara framgångsrik med sitt varumärke 

som arbetsgivare.    
 

Företaget visar att de vill ta ansvar som arbetsgivare över klimatet och medarbetaren när de tillämpar 

orden samarbete, trygghet och hållbar, som återkommer flera gånger i beskrivning av NCC som 

organisation. Dessa ord relateras till varandra och kan kopplas till företagets kultur och vision. NCC 

nämner som en del av sin vision att de vill “förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara 

lösningarna”. När de refererar till ord som hållbarhet kan det kopplas till den aktuella 

samhällsdebatten om klimatförändringar i Norden så väl i världen. NCC kan även sträva efter att 

attrahera de yngre medarbetarna som värdesätter det ordet högt (Ungdomsbarometer, 2018). För unga 

medarbetare är det sociala på arbetsplatsen också viktigt, det är här man både jobbar och träffar nya 

människor, man vill ha en social gemenskap på jobbet (Dyhre & Parment, 2013, 56).  
 
Organisationen som arbetsgivare vill “möta och lyssna på framtida medarbetare” och i sin tur “erbjuda 

en tydlig inblick i ett spännande framtidsyrke”. Organisationen beskrivs här som en bemötande plats. 

Kommunikationen mellan företaget och arbetssökanden kan tolkas som paternalistisk, som ett 

stödjande, uppfostrande samtal, där medarbetaren spelar barnens roll och arbetsgivaren spelar 

förälderns roll. Företaget tar på sig föräldrarollen när det vill “möta och lyssna på” potentiella 

medarbetaren och “erbjuda” något som belöning. Detta sätt att avbilda arbetsgivaren kan ge 

mottagaren en känsla att företaget är stort men behandlar sina medarbetare som en familj. En andel 

medarbetare söker trygghet och gemenskap, ytterligare andra har ett starkt behov av uppskattning och 

bekräftelse och så finns det gruppen som ovanpå allt detta söker självförverkligande genom sitt jobb 

(Dyhre & Parment, 2013, 71).  
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Framtiden är också ett tema på NCC:s webbsida. Meningar som “förbättrar människors vardag både 

idag och i morgon”, “driva utvecklingen framåt” och “förnya branschen” är några exempel som 

används för att signalera kontinuitet. På det sättet kan företaget uppfattas som en arbetsplats där 

medarbetaren kan utvecklas, den ger en känslan av trygghet, att det jobbet som jag får idag kommer 

inte att försvinna imorgon.  
 
Under intervjun uttrycker studenterna att de vill ha en trygg arbetsmiljö där de stöttas i sitt arbete men 

även trygg på så sätt att de inte känner sig hotad av att bli varslad. Dessutom ser byggingenjörerna att 

de vill utvecklas och få uppskattning för det jobb som utförs och slutligen att kulturen eller 

“stämningen” på arbetsplatsen är avgörande. Efter att de läst en av NCC:s platsannonser kommenterar 

en student att “man blir inte bortskrämd, att ‘det här kommer jag aldrig fixa’, istället att vi löser det 

och jobbar tillsamman, du ska lära dig och utvecklas i arbetet”. På frågan vad som är viktigt med en 

framtida arbetsgivare svarar Byggingenjörsstudent 2, “Jag tänker på utvecklingsmöjligheter. Inte att 

göra samma sak i 20 år. Man vill känna att man får utvecklas”. En annan student fortsätter: 
 

Man vill bli sedd på arbetsplatsen, så att man inte bara blir en som sitter där på sitt kontor och 

bara göra sitt jobb, utan istället uppskattas och känner att de vill ha kvar en. Det är viktigt med 

trygghet inom branschen. 
     (Byggingenjörsstudent 1) 

 

Vi kan se utifrån dessa kommentarer att utöver arbetsuppgifter är arbetsmiljön en viktig faktor när 

byggingenjörsstudenterna söker ett jobb. Byggingenjörsstudent 1 har tidigare erfarenheter från 

branscher som påverkas av konjunkturen och därför är det ännu viktigare för henne att känna att 

företaget hon söker sig till är framgångsrikt och kan erbjuda tillsvidareanställning. NCC anses 

medveten av denna önskan när de säger till exempel att “Inom NCC Infra North/Mark Umeå ser vi 

mycket positivt på framtiden”. Detta kan tolkas som om företaget erbjuder en säker framtid, med 

framgångar och möjligheter på lång sikt. 

5.1.4 Medarbetare: En länk i en kedja 

Teamarbete är ett tema som lyfts fram i kommunikationen. Medarbetaren ses som en viktig 

“sammanhållande länk” i arbetet för “gemensamma mål” och “stödjer andra medarbetare”. Metaforen 

kan antyda att medarbetaren är en del av ett större system. NCC vill här trycka på att den anställda är 

viktig i sin funktion. Denna sortens formuleringar återkommer på webbsidan. NCC skriver 

exempelvis: “Oavsett arbetsuppgifter är du som medarbetare på NCC del av någonting större som 

förbättrar vardagen för både nutida och kommande generationer.” Med andra ord en bestämmande ton 

som säger att denna vision är något som du ska förvalta och föra vidare. 



 31 

 

Företagets värderingar (ärlighet, tillit, respekt och framåtanda) beskrivs som “ryggraden i NCC:s sätt 

att verka och agera”. Ordet ryggraden används som en metafor för företagets värderingar som nämnts 

tidigare. Det som framstår här är att företagets värderingar är så grundläggande att medarbetarna 

förväntas dela dem. När medarbetarna är genomsyrade av företagets kultur och gemensamma 

processer blir de mer effektiva och integreras snabbare i organisationen (Dyhre & Parment, 2013, 97). 
 

Med hjälp av ordlistan som skapades av Gaucher et al. (2011) analyserade vi texterna med fokus på 

verktyget gender wording och hittade i webbsidan flest exempel av maskulina ord än feminina ord för 

att beskriva yrken och medarbetare (se bilaga 8.2). De ord som kan kopplas till de medarbetare som 

företaget vill attrahera är bland annat förmåga, samarbeta, kompetens, ledarskap, aktiv, specialist, 

komplexa, utveckling och fortbildning. Dessa ord kan tolkas som maskulina och kopplas till personer 

som är resultatinriktade, presterar med hög kvalité och samtidigt har karriärutveckling som ett mål. 

Medarbetarna beskrivs på ett liknande sätt på andra ställen av webbsidan; aktiva, de styr, följer upp, de 

driver teamet och leder arbetet. Vi har tidigare nämnt att genom att använda kvinnor som centrum av 

bilden anser vi att företaget vill attrahera just dessa medarbetare. Utifrån detta kan vi tyda att även om 

kvinnor framhävs i den visuella representationen, förekommer maskulina ord mest i den skrivna 

texten. Detta kan göra att denna text uppfattas som mindre tilltalande av kvinnliga mottagare.  
 

När vi analyserade platsannonserna hittade vi en bättre balans mellan maskulina och feminina ord. 

Förutom de maskulina ord som nämndes tidigare hittade vi feminina ord som medskapande, tillit, 

respekt, delaktig, stödja, serviceinriktad, engagerad och etisk. Dessa användes för att beskriva de 

egenskaperna som företaget söker hos medarbetaren och som tillhör medarbetarens ansvar inom 

tjänsten. Denna balans uppfattades även av byggingenjörsstudenterna som inte upplevde att de 

platsannonserna riktade sig mot ett specifikt kön. På frågan om tjänsten kändes manlig eller kvinnlig 

svarar de: 
 

Byggingenjörsstudent 1: När dom söker erfarenheter av byggbranschen, så speglas det till att 

det är mer män som har varit där genom tiderna, jobbat som snickare eller någonting. Så är ju 

det mansdominerade yrket och nu letar dom efter någon som har varit där. 
Byggingenjörsstudent 2: Jag tycker nog inte att den känns så manlig, inte jättemycket... 
Byggingenjörsstudent 3: Man skulle inte känna sig rädd, dom har inte heller riktat in sig på att 

få in fler kvinnor för då får man en annan känsla i texten, att vi vill, ha mer mångfald eller 

sådana ord, men det har dom inte valt. 
Byggingenjörsstudent 2: Jag tycker ändå att dom har lagt in ganska mycket mjuka värderingar. 

Medskapande, alla ska vara med, eller utvecklas, må bra, trivas det känns inte klassisk 
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gubbarbetsplats liksom.  

 
Det första intrycket vi får utifrån dessa kommentarer är att erfarenhet inom en mansdominerad bransch 

kopplas till män som har erfarenhet snarare än kvinnor. Byggingenjörsstudenterna analyserar också 

ordvalen där olika värderingar sätts på olika ord, detta liknar gender wording och visar att de 

uppmärksammar och reflekterar över vem NCC vill nå med dessa ordval. Detta kan också kopplas till 

att mjuka värderingar i text är något som uppskattas hos de kvinnliga studenterna. 

 
Som vi nämnde tidigare, är flesta bilder tagna i utomhusmiljöer och i de få scenarion där medarbetarna 

befinner sig i en kontorsmiljö, bär de inte arbetskläder utan istället civila kläder. Kvinnor har större 

fokus även i dessa bilder och bär ofta smycken och förlovningsringar. De kvinnliga medarbetare 

framställs i kommunikationen som feminina, om dessutom att de tillhör en familjekonstellation, de har 

en partner. Denna föreställning hänvisar också till hur i den visuella texten är ikonografi ett verktyg 

för att stereotypisera (Dyer, 1977, 31). Med hjälp av verktyget attributes tolkar vi att visuella tecken, 

så som smycken på kvinnor, stereotypiskt konnoterar de egenskaper som associeras med dessa tecken. 

En ring i bilden är inte bara ett smycke utan kan också betyda tillhörighet och på det sättet uppfattas 

kvinnan som bär denna ring inte bara som en kollega men även som en fru. Detta kan direkt kopplas 

till den stereotypen som skapats för kvinnor. I en arbetsmiljö behöver de utföra sina arbetsuppgifter 

men samtidigt vara feminina och attraktiva i sitt utseende enligt samhällets förväntningar. Dessutom 

kan detta tecken bekräfta att kvinnor måste anpassa sig efter olika roller i samhället som anställd, fru 

och mamma.   

 
Som tidigare nämnt är alla medarbetare på bilderna glada, alla ler (se figur 3). Vi tolkar att företaget 

vill förmedla en god stämning på arbetsplatsen där alla har det trevligt tillsammans, och på det sättet 

försöka locka nya medarbetare. Detta kan tolkas som mer tilltalande till kunderna än medarbetarna 

med tanke på ett starkt varumärke och hur glada medarbetare bidrar till glada kunder. Att ha glädje på 

jobbet är viktigt men denna framställning kan uppfattas som ‘falsk’, och därför blir den mindre 

tilltalande till arbetssökande. Ett exempel är första sidan “jobba hos oss” där tre av fem bilder består 

av en grupp av människor som skrattar och ler. Framförallt förmedlas en känsla av att bilderna är 

producerade med syfte att ge gott sken, istället för dokumentära bilder som visar hur verkligheten 

egentligen ser ut. Vi menar att bilderna bör va mer välsorterade så att den reflekterar olika 

arbetssituationer.  

5.1.5 Mångfald och jämställdhet: Kvinnor och män, men inte etnicitet  

Mångfald och jämställdhet är återkommande teman i NCC:s rekryteringsmaterial. Dessa teman 

kopplas många gånger tillsammans. I NCC:s bildmaterial från webbsidan står kvinnorna i fokus. 
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Oftast syns både män och kvinnor men blicken dras till kvinnan på grund av kameravinkeln eller 

kamerans fokusering (se figur 4). 

 
Figur 4: Kvinnor i fokus 

 

Fokusering i bilderna används ofta för att lyfta fram en person som spelar en viktig roll (Bergström, 

2015, 196). Detta kan stå för företagets önskan att rekrytera fler unga kvinnor till företaget som en 

slags riktad rekrytering. Byggingenjörsstudenterna tyckte att NCC:s rekryteringskommunikation 

tilltalar. "Jag tänker att det är ett större företag. Mer inriktat mot kvinnor, att de satsar på kvinnor, det 

tilltalar en mer. Men vet inte just som arbetsgivare", menar Byggingenjörsstudent 7. Företaget 

uppfattas som tilltalande när de riktar sig till kvinnor men inte som arbetsgivare vilket i det här fallet 

handlar om vilket sorts företag hon vill jobba på. Här gäller det att inte bara förmedla att de riktar sig 

till kvinnor utan varför det gör det. Likväl Avery och Mackey (2016, 177) anser vi att företaget bör 

inte bara kommunicera visuellt att det gynnar kvinnor, utan även nämna de kompetenser som dessa 

kvinnor har.  
 
Denna riktade kommunikation syns specifikt på de sidor som handlar om utbildning generellt men 

också under fliken “Stella” som handlar om att utbilda kvinnor i ledande positioner. På det sättet lyfter 

NCC upp interna karriärvägar. Om karriärmöjligheterna kommuniceras blir det mer sannolikt att 

medarbetarna väljer att utveckla sina karriärer hos den nuvarande arbetsgivaren, istället för att söka sig 

till något annat företag (Dyhre & Parment, 2013, 69). Ett nätverk som Stella där kvinnor kan mötas 

och utbyta erfarenheter kan vara en positiv och kollektiv handling som kan leda till en omfördelning 

av tidigare villkor och ojämlika materiella resurser i företaget (De los Reyes & Mulinari, 2005, 34). I 

texten om nätverket Stella förklarar företaget att de vill “utveckla kvinnor på ledande funktioner inom 

NCC”. Stella söker kvinnor med makt och kunskap som strävar efter utveckling inom sin profession. 

Den underliggande svårigheten med kvinnliga ledare, framkommer inte i texten men det är tydlig att 

denna svårighet finns utifrån behovet av att skapa ett speciellt nätverk för att främja kvinnliga ledare.  
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Vidare, med hjälp av verktyget representation, kan det diskuteras hur kvinnorna ofta representeras i en 

maktposition i bilderna. Maktrelationer mellan manliga och kvinnliga medarbetare är underliggande i 

den visuella texten i rekryteringsmaterialet. Över hela “Jobba på NCC” delen av webbsidan finns det 

flera temabilder som hänvisar till olika områden inom företaget och olika arbetsroller. När det i 

bilderna visas det en ritning, plan eller en dator, är det alltid kvinnan som har den till hands (se figur 

5). 
 

 
Figur 5: Kvinnor med attributer 

 

Dessa attributer som kvinnorna bär i bilderna kan tyda på en maktposition som chef eller platschef 

inom detta yrkesområde. Dessutom ger kvinnor som anknyts till bärbara datorer en bild av rörlighet 

och självständighet (Machin & Mayr, 2012, 52). Vi tolkar att dessa representationer förmedlar makt, 

det är hon som har kunskap, därför är det hon som har makt. Detta kan också utläsas som om kvinnor 

anses vara bättre på att organisera och strukturera. En alternativ tolkning är att bilderna speglar den 

politiska korrekta föreställning av arbetsrollerna, det vill säga, en föreställning som inte representerar 

kvinnor som underlägsen och män som allsmäktiga. 
 

NCC visar återkommande i sin rekryteringskommunikation att mångfald är en fråga som företaget 

arbetar med. Företagets kultur beskrivs som ”öppen och inkluderande”. Här ser vi en tydlig koppling 

till mångfald. Mångfalden beskrivs positivt för att den “bidrar till ett dynamiskt arbetsklimat och i 

slutändan mer innovativa lösningar”. Här ser vi en anknytning till attraktivt arbetsklimat där företagen 

generellt bör arbeta med mångfald på grund av samhällets förväntningar. När företaget beskriver sina 

medarbetare står det att “På NCC samlar vi olika kompetenser och roller i våra arbetsgrupper”. Även 

denna mening hänvisar till företagets vilja att vara inkluderande och företagets strävan efter mångfald. 

Olika kompetenser kan anses komma från olika utbildningar och tidigare arbetserfarenheter, men 

också från olika bakgrund och kulturer. Denna förbindelse till mångfald kan också ses när företaget 

beskriver sin kultur som “en kultur som uppmuntrar samverkan och som bygger på respekt för 
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varandras kompetens och erfarenhet”. När de använder “respekt för varandras kompetens och 

erfarenhet” kan detta uppfattas som om företaget arbetar för mångfald och jämställdhet, att alla oavsett 

kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation kan bidra till ett kvalitetsarbete utifrån deras 

kompetenser och erfarenheter.  
 
Trots alla dessa underliggande eller tydliga textuella referenser till mångfald, hittade vi inte en lika 

stor visuell representation av begreppet. Mångfald kan definieras på flera olika sätt i olika kontexter. 

Näringsdepartementet (2000) beskriver mångfald som “en heterogen befolkning sammansatt av 

kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med olika 

sexuell läggning, utan eller med funktionshinder” (Granlund, 2000, 13). Enligt denna definition 

representeras inte mångfald i NCC:s visuella rekryteringskommunikation (se figur 6). 
 

 
Figur 6: Bilder från "våra medarbetare" 

 
Man kan argumentera för att de använder en mångfald i kön och ålder, men det är väldigt få bilder där 

människor med olika etniciteter eller funktionshinder representeras. Detta uppmärksammade även 

byggingenjörsstudenterna. På fråga om vem NCC försöker nå med bilderna och texterna på webbsidan 

svarar de:  
 

Byggingenjörsstudent 1: De är ganska inkluderande, alla är välkomna. Man vill inte avskräcka 

om man är kvinna eller äldre utan det är inte bara flashiga bilder på stora starka män (skrattar). 
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Byggingenjörsstudent 2: Det känns dock inte som att de har speglat mot annan etnicitet, nu 

utifrån när jag tittar på bilderna. Det känns som att man lätt kan visa på en bild också. De visar 

åldersskillnad, kvinnor, män men kanske inte så mycket etnicitet. 
Byggingenjörsstudent 3: Det känns som att de lägger fokus på ålders och man /kvinna, som 

här ung kvinna, äldre man. 
Byggingenjörsstudent 2: Det är en lätt grej att visa, kvinna och man, det borde vara lika lätt att 

visa etnicitet. För det ser man ju hur många andra stora företag gör på tv för reklam för kläder. 

Dom har ju speglat det till etnicitet på senare tid tycker jag, och då känns det ju som att dom 

inte varit med i den utvecklingen. 
Byggingenjörsstudent 1: Man har fortfarande det här bygg-gubbiga kvar. 

 
Det vi kan tolka från studenternas kommentarer är först att deras egna åsikter är “smittade” av 

samhällets stereotyper om byggbranschen. När Byggingenjörsstudent 1 refererar till de manliga 

medarbetarna som “stora starka män” och “bygg-gubbiga” hänvisar hon till den stereotypiska 

representationen av män i branschen. Hon använder här en ironisk underton när hon uttrycker detta 

och vi tolkar det som att det förväntas att NCC åtminstone bör undvika dessa stereotypa 

framställningar av män om de vill attrahera kvinnor, då branschen är mansdominerad. Vi anser att det 

saknas någon form av “kvinnor kan” som en motsats till den starka mannen, istället för att visa 

medarbetare som umgås. Vidare tolkar vi att byggingenjörsstudenterna är medvetna om NCC:s försök 

att porträttera mångfald mellan kön i bilderna, som kanske kan ses som ett sätt att attrahera olika 

målgrupper. Samtidigt märker de även att denna bild av mångfald är ofullständig. Många inkluderas 

men olika etniciteter representeras inte. Vi kan tillägga att funktionsvariationer inte heller visas i 

rekryteringsmaterialet. Detta resulterar i att mångfald misrepresenteras och påverkar 

kommunikationen, då grupperna som inte inkluderas i bilden kan tolka budskapet oppositionellt (Hall, 

2012, 143), det vill säga, de inte tar till sig budskapet om företaget som inkluderande. 

5.2 Resultat 
Denna fallstudies syfte var att undersöka, med hjälp av fyra frågeställningar, om och i så fall hur 

byggföretaget NCC använder extern kommunikation för att attrahera fler kvinnor till byggbranschen. 

Resultatet av denna analys redovisas genom att svara på de frågeställningarna som vi presenterade i 

början av denna fallstudie (se kapitel 1.2).  
 

Denna fallstudies resultat visar att både kvinnor och män representeras likvärdigt i NCC:s 

rekryteringskommunikation men fokus läggs ofta på kvinnor med hjälp av visuella attribut såsom 

fokusering och kameravinkel i bilder. Män representeras oftare som äldre medans kvinnorna 

representeras som unga tjejer. Kvinnor representeras feminint och har ett uttryck som vacker, familjär 
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och partner när de bär smycken som halsband och förlovningsringar. De vistas i miljöer som 

byggarbetsplatser och kontor, samtidigt som männen representeras på byggarbetsplatser med 

varselkläder och visas sällan på kontor eller inomhus. Dessa skillnader hänvisar till den binära 

modellen utifrån genus och är exempel på stereotyper vilken anses leda till en könssegregerad 

marknad. Generellt representeras både kvinnor och män i kommunikationen men andra grupper syns 

inte i NCC:s rekryteringskommunikation. Likväl resultaten från Lundkvists studie (se kap 3.5), anser 

vi att NCC:s kommunikation kan öka medvetenheten om stereotypa kategoriseringar av andra grupper 

såsom etnicitet och funktionsvariation.  
 

Vi hittade tydliga exempel på hur NCC använder både visuella och textuella verktyg i 

kommunikationen för att fånga kvinnors uppmärksamhet. Faktum är att kvinnor står i fokus visuellt på 

webbsidan. Detta ser vi som ett sätt för företaget att få kvinnornas uppmärksamhet och där 

organisationen presenteras som en plats där kvinnliga medarbetare är viktiga. Även användning av 

attribut som placerar kvinnor i en maktposition kan uppfattas tilltalande. Samtidigt kan webbsidan 

anses inte vara helt trovärdig när bilderna uppfattas som arrangerade och redigerade och på det sättet 

blir den inte lika effektiv som rekryteringsmedel. 

 
Nätverket Stella riktar sig direkt till kvinnor i form av stöd och utbildning på företaget, vilket kan ses 

som positivt i den mening att kollektiva handlingar som ett kvinnligt nätverk kan omfördela villkor 

och ojämlika resurser (De los Reyes & Mulinari, 2005, 34). Men det kan vara problematiskt att 

nätverket riktar sig till kollektivet kvinnor (en större grupp), vilket resulterar i att avståndet mellan 

skribent och läsare blir stort (Ledin & Moberg, 2010, 168). 
 
När det gäller språket hittade vi tydliga exempel på hur gender wording används i NCC:s 

rekryteringskommunikation. Till skillnad från Krome (se kapitel 3.5) hittade vi inte tydliga exempel 

på neutral formuleringen i språket som används i rekryteringsmaterialet utan vad som finns är en 

balans mellan maskulina och feminina ord. Denna balans uppfattades av de intervjuade 

byggingenjörsstudenterna som positiv och budskapet tolkades som inkluderande till både män och 

kvinnor. Här instämmer vi med Krome i resonemanget att man bör vara könsneutral i sin formulering 

för att locka kvinnliga arbetssökande, särskilt inom områden där kvinnor är mindre vanliga. Detta 

skulle NCC kunna dra nytta av i sin framtida rekryteringskommunikation.    
 
Utifrån fokusgruppsintervjuerna fick vi en bild av vilka egenskaper i NCC rekryteringsmaterial, som 

uppfattas attraktiva av kvinnliga arbetssökande. Den ödmjuka tonen som NCC använder när de pratar 

om företaget uppfattas positivt av byggingenjörsstudenterna. Detta avspeglar inte den bilden som de 

hade av företaget från början och därför anses organisationen vara mindre, trevligare och mer 
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familjärt. De nämnde också utvecklingsmöjligheterna som NCC lyfter fram som tilltalande samt 

intrycket som de fick av bilderna att företaget är bemötande för kvinnor. NCC uppfattades också som 

ett företag som bygger stora och spännande projekt vilket byggingenjörsstudenterna attraherades av. 

Detta kan även hänvisa till företagets kapacitet att hålla i dessa projekt och därmed tolkas som ett 

ekonomiskt tryggt företag och således en trygg arbetsplats för de anställda. Att företaget tänker på 

hållbara lösningar anses också som attraktivt för fokusgruppsdeltagarna. Samtidigt, anser 

byggingenjörsstudenterna att den visuella representationen av företagets arbetsmiljö och anställda kan 

uppfattas som falsk när byggarbetsplatserna ser så rena ut och alla ler på bilden. Detta bör NCC ha i 

åtanke om de vill förmedla ett attraktivt och genuint arbetsgivarvarumärke.  
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6. Slutdiskussion 
I inledningen till denna studie konstaterades att byggbranschen efterfrågar mer arbetskraft på grund av 

det växande samhället. Den svenska Regeringen har satt ett mål för att öka andelen kvinnor i 

branschen då kvinnor tillhör en minoritet av de anställda i svenska byggföretag, och därför vill 

företagen framförallt rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Här diskuterar vi hur NCC arbetar idag för 

att nå detta mål och hur de kan strategiskt arbeta för att attrahera fler kvinnor till företaget i framtiden. 
 
Utifrån ett kommunikationsperspektiv använder sig NCC av många olika verktyg för att kommunicera 

med kvinnliga arbetssökande: hur kvinnor representeras med stort fokus i bild, hur olika ordval 

används i texten och även genom ett dedikerat nätverk som finns för att främja kvinnors utveckling 

inom företaget. Men den riktade kommunikationen till de arbetssökande når inte sin fulla potential när 

det gäller att trovärdigt kommunicera ett gott arbetsgivarvarumärke. Vi menar att trovärdighet är något 

som saknas i den visuella presentationen av företaget och detta syns på flera olika sätt. 
 
För det första är bilderna utformad med ett positivt ljus, där ljuset används i bilderna för att göra 

miljön renare än den skulle vara i verkligheten. På det sättet uppfattades dessa bilder som producerade, 

som tagna i en fotoshoot och inte som en dokumentarisk representation av hur verkliga 

byggarbetsmiljöer är. Budskapet som företaget vill kommunicera kan bättre tas in om detta uppfattas 

som trovärdig. I denna mån anser vi att NCC kan strategiskt arbeta med sin visuella kommunikation 

genom att producera sina bilder i en verklighetstrogen miljö, utan förskönande lösningar såsom det 

positiva ljuset eller överanvända leenden på bilder. Istället bör bilderna formas från ett dokumentariskt 

perspektiv, där medarbetarna ses aktiva i sitt arbete, där interaktionen mellan dem inte kan tolkas som 

något falsk.  
 

För det andra, stämmer inte den visuella representationen av de kvinnliga medarbetarna med hur de 

beskrivs i texten. Kvinnor står ofta i fokus på bilden men i texten finns det ingen tydlig referens till de 

specifika kompetenser som kvinnorna bär. Det kan i övrigt diskuteras hur NCC använder kvinnor i 

kommunikationen, om de finns på bilder för att visa den verkliga bilden av arbetsplatsen eller bara för 

representationens skull. Det som vi anser saknas i texten är att kvinnor ska känna igen sig i den. Att de 

kan känna sig tillhöriga till företaget och branschen inte bara för de tekniska kompetenser som de har 

utan även för de personliga egenskaperna som de bär. Samma gäller för hur mångfald 

uppmärksammas i texten men inte på bilden. NCC använder ord som tilltalar fler olika personer och 

pratar om mångfald och jämställdhet på ett öppet och välkomnande sätt. Men det visuella, främst 

genom bilder, tilltalar en specifik målgrupp, vilket inte överensstämmer med den textuella 

kommunikationen.  
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Framförallt saknas det en koppling eller relation mellan mottagaren och de personer som syns på 

bilderna. Mottagaren kan därför bli tveksam till om de personer som finns med på bilderna är anställda 

på NCC, eller bara är statister. Ett förslag på förbättring skulle kunna vara att sätta in bildtexter med 

namn och arbetsplats. Genom att sätta anställdas namn på bilder kan NCC effektivisera sin 

kommunikation, på så sätt att mottagaren har lättare att identifiera sig med företaget och skapa en bild 

av sig själv som en medarbetare.  

 
NCC vill kommunicera med flera olika grupper, kvinnor, män, gammal, ung, med praktisk erfarenhet, 

med högskoleutbildning, de som vill jobba administrativt och de som vill jobba på byggarbetsplatsen. 

Idag handlar det mycket om att kommunicera på individnivå, men detta mål kan vara svårt att nå. 

Företaget försöker använda ett brett ordval för att kommunicera till dessa olika grupper. Det kan dock 

vara en utmaning att redovisa hur väl denna kommunikationsstrategi fungerar mot samhället olika 

individer. En viktig del i rekryteringskommunikationen är därför att diskutera dessa faktorer på 

företaget. Att maximera rekryteringsupplevelsen kan vara en strategi för att individanpassa 

kommunikationen. Personliga referenser till medarbetare på bilder kan vara ett steg i rätt riktning. 

NCC bör även lyfta fram olika kompetenser med koppling till olika tjänster inom företaget och inte 

bara de som utförs utomhus på byggarbetsplatsen. Genom att dessutom anpassa webbsidan så att 

besökaren får en upplevelse av hur företaget fungerar, och aktivera besökaren så att personen 

fördjupar sig i innehållet kan kommunikationen effektiviseras. 
 

Studiens resultat kanske inte kommer att ändra på status quo och locka fler kvinnor till branschen. 

Men vi argumenterar för att man bör arbeta för att attrahera kvinnor på andra sätt, genom att placera 

de kvinnliga medarbetarna i företagsmiljön och visa att de driver företaget framåt på ett betydelsefullt 

sätt. Ett kvinnligt perspektiv i rekryteringskommunikationen kan bidra till en modernisering av 

byggbranschen. Byggbranschen byggdes av män och på det sättet definieras utifrån ett manligt 

perspektiv. Därför kan det kvinnliga perspektivet lyfta fram utvecklingsmöjligheter för branschen som 

inte har beaktats förut. 
 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Vår fallstudie fokuserade på rekryteringsmaterialet som producerades för NCC:s webbsidan och vi är 

medvetna att detta material kan anses vara missvisande därför att den producerades med en specifik 

målgrupp i åtanke, (de som söker sig till webbsidan därför att de redan är intresserade av företaget). 

Ett annat material för analysen skulle kunna vara inlägg på företagets Linkedin eller Facebook sidor, 

men dessa valdes ut så att urvalet inte skulle bli så stort. Däremot, en intressant fortsättning till denna 

studie skulle vara att undersöka just det materialet som publiceras på sociala medier, som i princip inte 
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riktar sig bara till arbetssökande. Ett annat angreppssätt skulle vara att göra en liknande fallstudie 

utifrån ett mångfaldsperspektiv, och även jämföra hur denna fråga tas upp av olika byggföretag.  
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8. Bilagor  
8.1 - Intervjuguide  
Fokusgrupp: Byggingengörsstundenter termin 2,  Umeå universitet 

 
Denna intervju kommer att användas i en C-uppsats forskningsarbete om hur byggföretag arbetar med 
rekryteringskommunikation. Intervjun är anonym, alltså nämner vi inga namn i våra anteckningar och 
om alla tillåter, så ska vi spela in denna intervju endast för att komma ihåg det ni säger.  
Vi kommer att ställa några frågor under olika teman och vi är tacksam för alla erfarenheter ni kan 
bidra med. Alla svar är viktiga och inget svar är fel.  

Öppningsfrågor 
När ni har utbildat er färdigt, vad vill ni jobba med?  
Känner ni till NCC? 
Vad har ni för uppfattning av NCC? 

(visa materialet) 
Har ni någon gång sökt jobb? Hur då? 
Söker ni information om företaget innan ni söker ett jobb? Hur då? 

Del: webbsida NCC 

Tema: Övergripande? 

Hur skulle ni beskriva NCC som företag? 
Vad är ert första intryck av webbsidan? Varför ? 
Vad är det som tilltalar er? 
Vad är det som inte tilltalar er? 

Tema: Söka Jobb 
Vad får ni för uppfattning om NCC som arbetsgivare? 
Vem försöker de nå med dessa bilder och texter? 

Del: Platsannons NCC 
Tema: Övergripande 

Vilken information tycker ni ska ingå i en platsannons? 
Vad skulle ni titta efter i en platsannons innan ni bestämmer er för att söka jobbet? 
Vad är viktigt för er med er framtida arbetsgivare? 
Vad är viktigt för er på arbetsplatsen? 

Tema: attraktiva arbetsgivare 

Skulle ni söka jobb via platsannonser på denna webbsida? 
Påverkar annonsens layout ert intresse? 

Vad är det första ni ser? 
Vad är ert första intryck? 
Hur skulle ni beskriva denna tjänst? 
Tilltalas ni av denna annons? Varför / inte? 
Finns det något som sticker ut i texten? 
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Anser ni att annonsen tilltalar både män och kvinnor?  
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8.2 - Tabeller av maskulina och feminina ord 
 

Tabell A - Lista av maskulina och feminina ord adapterad till svenska (egen översättning) 

 
Maskulina ord 

 
Feminina ord 

 
aktiv 

 
tillgiven 

 
äventyrare 

 
glad* 

 
aggressiv* 

 
engagera* 

 
ambitiös 

 
kommunal 

 
analysera 

 
medkänsla* 

 
bestäm*, påstrid*, upprtätt* 

 
koppla, anslut 

 
autonom* 

 
omtänksam 

 
utmana* 

 
samarbeta*, samverka 

 
kompetens* 

 
pålitlig* 

 
trygg, säker 

 
känslosam* 

 
mod* 

 
empati* 

 
bestämma 

 
vänlig, mild 

 
beslutsam 

 
ärlig 

 
beslut* 

 
mellanmänsklig 

 
dominant* 

 
ömsesidig  

 
kraft, styrka 

 
snäll 

 
hierark* 

 
trogen, lojal 

 
impulsiv*, framdrivande 

 
vårda 

 
självständig* 

 
trevlig 

 
individuell* 

 
artig 

 
intelligens* 

 
tyst* 

 
leda* 

 
svara, besvara 

 
logik 

 
känslig*, ömtålig* 

 
objektiv 

 
stöd*, hjälp*  

 
ständig* 

 
medkänsla*, samhörig* 

 
princip*, regel 

 
gemensam*, tillsammans* 



 49 

 
överlägsen 

 
tillit* 

 
självsäker* 

 
förstå* 

 
självständig* 

 
varm 

 
självförtroende* 

 
utbyt* 

 

Adapterad ur Gaucher, Frysen och Kay (2011) Evidence that gendered wording in job advertisements 
exists and sustains gender inequality. 

 

Tabell B - Beskrivningar tagen ur platsannonsen (egen översättning) 

Ingenjörer 

Maskulina  Feminina ord 

Organisationsbeskrivning 
• Vi är ett ledande ingenjörsföretag som 

arbetar för många ledande kunder i sin 
bransch. 

• Vi strävar efter att stycka ut från 
konkurrensen. 

Kvalifikationer 
• Starka kommunikation- och 

övertalningsförmågan. 
• Förmåga att arbeta självständigt i en 

konkurrenskraftig miljö. 
• Stor förmåga att få kunderna nöjda och 

att hantera organisationens relationer 
med dem. 

Ansvar 
• Leda projektgrupper för att hantera 

projektutveckling och för att säkerställa 
noggrann uppgiftkontroll. 

• Bestämma över uppfyllelse av kundens 
mål. 

• Skapa kvalitets ingenjörsvetenskapliga 
design. 

Organisationsbeskrivning 
• Vi är ett ingenjörsgemenskap vilken 

bidrar till effektiva relationer med 
många nöjda kunder. 

• Vi är förpliktade att förstå 
ingenjörsbranschen på djupet. 

Kvalifikationer 
• Utmärkta kommunikationsförmågor 

både i tal och skrift. 
• Bidrar till samverkande arbetsmiljö. 
• Sensibel till kundens behov, kan 

utveckla varma kundrelationer. 
Ansvar 

• Stödjer projektteamen med tanke på 
verksamhetens framgång. 

• Ger stöd till kunder i 
byggnadsaktiviteter. 

• Skapa kvalitets ingenjörsvetenskapliga 
design. 

 
Adapterad ur Gaucher, Frysen och Kay (2011) Evidence that gendered wording in job advertisements 
exists and sustains gender inequality. 
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8.3 - Platsannons 1,  Entreprenadingenjör 
 
Sista ansökningsdag: 2019-02-28 - Umeå 
 
Affärsområde NCC Infrastructure är en nordisk organisation specialiserad på hållbara 
lösningar inom infrastruktur, anläggningsarbeten, markarbeten och vägservice. 
Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett 
spännande arbete i en utvecklande miljö. Inom NCC Infra North/Mark Umeå ser vi 
mycket positivt på framtiden och för att vi ska lyckas med alla spännande utmaningar 
behöver vi fler viktiga spelare till vårt lag! 
 
 
Rollen hos oss 
Som entreprenadingenjör har du en viktig roll då du är delaktig i olika skeden av 
projektet vilket också medför stor variation av arbetsuppgifter. Du stöttar främst plats- 
och projektchef men även övriga i projektorganisationen. Du ska vara väl insatt i 
kontraktshandlingar för projektet och stödja platschefen i uppföljningar. Du är 
behjälplig vid produktionsförberedelser, upprättande av planeringsunderlag, 
utredningar samt avstämning och uppföljning av ekonomi, produktionskalkyler, 
entreprenadhandlingar och tidplan. Du arbetar även med frågor som rör inköp, 
projektering, kalkylunderlag och ÄTA-hantering. Beroende på projektens storlek och 
komplexitet stöttar du ett eller flera projekt samtidigt. 
 
Våra kompetenta medarbetare är vår absolut största framgångsfaktor. Vi är dock 
övertygade om att vi och vår verksamhet ständigt kan utvecklas och bli ännu bättre 
genom ett medskapande arbetssätt. Medskapande för oss innebär att du i ditt 
dagliga arbete har ett engagerat, aktivt stödjande och bidragande sätt som får både 
dig och dina kollegor att må bra, trivas, utvecklas och prestera. 
 
 
Dina erfarenheter 
Byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom bygg- och 
anläggningsbranschen, gärna med erfarenhet av arbete ute i produktion. Har du 
erfarenhet av tidplanering, produktionskalkyler och/eller entreprenadjuridik ses detta 
som meriterande. 
 
B-körkort är ett krav för tjänsten. 
 
 
Dina egenskaper 
Du trivs i en omväxlande och bred roll där du får ta ett stort eget ansvar för dina 
arbetsuppgifter. Du är bra på att planera och strukturera ditt arbete, är noggrann, har 
god problemlösningsförmåga och ett sinne för affärer. Du gillar att arbeta både 
självständigt och i team. För att lyckas är det viktigt att du är serviceinriktad och har 
förmåga att skapa och etablera goda relationer samt en god förmåga att göra affärer 
på 
affärsmässiga och etiska grunder. Övriga personliga egenskaper som vi värdesätter 
är att du är engagerad och trivs med ett resultatorienterat arbete. Stor vikt kommer 
att läggas på dina personliga egenskaper. 
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Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med 
våra värderingar: Ärlighet, Tillit, Respekt och Framåtanda. 
 
 
Ytterligare information 
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Heltid. Dagtid. Placeringen 
Umeå.  
 
Vi erbjuder 
Här på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög 
miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi 
har många nöjda och stolta medarbetare. 
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en 
spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att 
möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar. 
 
 
Hos oss är det du som påverkar din utveckling! 
 
 
Vill du veta mer om tjänsten? 
Kontakta gärna Produktionschef Mikael Dahlberg, tel: 070-316 93 08 eller 
Projektchef Urban Deijer, tel: 070-209 04 39. 
 
 
Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart 
som möjligt, dock senast 2019-02-28. 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Ansök här 
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8.4 - Platsannons 2, Anbudsingenjör Building Väst 
 
Sista ansökningsdag: 2019-04-04 - Göteborg 

 
NCC har fått förtroendet att bygga och delta i nya projekt som ska bidra till ett 
framtida Västsverige såsom Lisebergs Jubileumsprojekt, Varbergs badhus, Kineum 
och flera andra större projekt. För att vi ska lyckas med alla spännande utmaningar 
som är på gång behöver vi fler viktiga spelare till vårt lag. Vi söker dig som vill verka i 
en organisation med goda värderingar, hållbarhetstänk och en stark vilja att lyckas. 
Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare som 
utvecklas inom vår organisation. 

Här är dina nya utmaningar  

Som anbudsingenjör är du en viktig del i det team som arbetar tidigt i projekten. Du 
jobbar tillsammans med kollegor inom inköp, projektering, produktion och installation 
för att ge våra projekt rätt förutsättningar för att leverera hög kvalitet och värde för 
våra kunder. 

Rollen är omväxlande med arbetsuppgifter som varierar från kalkylarbete, upprätta 
tidplaner och APD-planer till att samarbeta med leverantörer och underentreprenörer 
för att ta fram lösningar på komplexa problem. Digitalt arbetssätt genomsyrar rollen 
och användandet av modeller för mängdavtagning, planering och visualisering är en 
del av din vardag. När projektet övergår i produktion är du även med i uppstarten för 
att föra över dina kunskaper till produktionen. 

De här erfarenheterna och egenskaperna vill vi att du har  

Vi söker dig med erfarenhet ifrån kalkylarbete och arbetslivserfarenhet från 
byggbranschen. Du har troligen något/några års erfarenhet från produktion. För att 
vara framgångsrik i rollen bör du ha god känsla för kostnadsnivåer och 
produktionsmetoder samt intresse för BIM och VDC. Som person är du nyfiken, 
noggrann samt har ett gott sinne för lönsamma metoder och affärer. Du har ett 
kundorienterat synsätt och kan med kreativitet, ett strukturerat arbetssätt samt 
analytisk förmåga hitta de bästa lösningarna. Anbudsarbetet är ett lagarbete varför 
du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt. 

Din utveckling 

Du blir en del av en kompetent grupp där gruppens kunskap och erfarenhet gör att 
du kommer kunna utvecklas och bli än vassare som Anbudsingenjör. Du kommer att 
vara placerad på vårt kontor i Göteborg. I vårt sätt att arbeta med digitala verktyg 
kommer du att framtidsutveckla dig själv. 

Mer information 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på NCC:s kontor i Göteborg. Har 
du frågor kring rekryteringsprocessen når du Gunilla Glännå, rekrytering på 
gunilla.glanna@ncc.se, 0790-78 81 70. Urval och tillsättning sker löpande så 
registrera gärna din ansökan så snart som möjligt dock senast den 2019-04-04. 
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Välkommen med din ansökan! 

 
Ansök här 

Kontaktpersoner: 

Anders Lukschandl 

Inköpschef 

031-771 50 23 
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