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Sammanfattning 

Denna uppsats grundar sig i tesen om att arbetsgivare inte tar tillvara på hemsidan som en 

kommunikationskanal för att locka till sig potentiella medarbetare och att budskapet som 

förmedlas inte alltid är genomarbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare forskning har 

undersökt jobbannonsens utformning och budskapet som förmedlas via denna medan 

hemsidan, som är en etablerad informationskälla, i mindre utsträckning berörts av forskningen. 

Denna studie utforskar hur företag använder sin hemsidas möjligheter att locka jobbsökande i 

marknadsföring- och rekryteringssyfte. En risk finns att arbetsgivare, omedvetet eller medvetet, 

förmedlar budskap i marknadsföringen som är mer riktat mot ena könet, därför undersöks även 

detta. Genom innehållsanalys visade resultatet, som utgör 70 undersökta hemsidor, på stor 

variation avseende hur hemsidan utnyttjas gällande informationsmängd, antal attribut, 

könskodade ord och bilder. Förmedlade attribut och budskap analyserades och dess möjliga 

konsekvenser diskuteras i uppsatsens analys- och diskussionsdel. Analysen visar att 

arbetsgivare bör använda hemsidan till att marknadsföra attribut tillsammans med ett jämställt 

språkbruk och på så sätt skapa förutsättning att locka både kvinnliga och manliga jobbsökande 

vilket skapar konkurrenskraft. 

Nyckelord: hemsida, kommuikationskanal, attribut, könskodade ord, bilder. 
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Inledning  

Denna uppsats uppmärksammar hemsidans potential att locka jobbsökande. Studien ämnar att 

undersöka om och hur arbetsgivare använder hemsidan i sin marknadsföring och om budskapet 

som förmedlas inkluderar båda könen. Med innehållsanalys som angreppssätt undersöks bland 

annat vilka attribut som marknadsförs på hemsidan och vilket skrift- och bildpråk som används. 

Valet av ämne bottnar i vår egen erfarenhet av att vara jobbsökande. Vi upplever att det saknas 

medvetenhet kring hemsidans potential att locka jobbsökande då många företag enbart är 

kundorienterade i sin marknadsföring. Extern marknadsföringen ska enligt Backhaus och Tikoo 

(2004) även ska riktas mot medarbetare, vilket de benämner employer attractiveness. 

Employer attractiveness innebär att fokus ska ligga på att förmedla värderingar och vad som 

utmärker arbetsgivaren, detta görs till exempel genom att använda attribut som beskriver 

företagskultur eller förmåner för att attrahera potentiella medarbetare. Chhabra och Sharma 

(2014) menar att det i jakten på de bästa medarbetarna blir allt viktigare för att kunna möta den 

snabbt växande teknikutvecklingen och den föränderliga omvärld som arbetsmarknaden 

befinner sig i. Författarna menar därför att en viktig uppgift för organisationer blir att använda 

genomarbetade strategier och se över alla sina kommunikationskanaler för att locka 

jobbsökande. Ett exempel på en etablerad kommunikationskanal som jobbsökande använder för 

att hämta information från är enligt, Bhatnagar och Srivastava (2008),  företagens hemsidor. 

Från många håll uppmanas det att ta reda på mer om organisationen och arbetsgivaren i syfte 

att bilda en uppfattning. Bland annat Arbetsförmedlingen (2015) ger  tipset “Lär känna företaget 

- besök deras webbplats och annat material”. Gatewood, Gowan och Lautenschlager (1993) 

påpekade redan under tidigt 1990-tal att jobbsökande ställs inför en rad olika beslut vid 

rekryteringens inledande fas. Därför hjälper ytterligare information om företaget, bortom 

jobbannonsen, den jobbsökande att skapa sig en klarare uppfattning om arbetsgivaren något 

som även Marr och Cable (2014) understödjer. Hemsidan får således två viktiga syften, dels 

förmedla den bild arbetsgivaren vill kommunicera utåt och dels vara en informationskälla för 

den jobbsökande. 

Som nämndes uppkom idén till denna uppsats av egen erfarenhet. Som jobbsökande har vi stött 

på hemsidor av olika karaktär bland annat vad det gäller tillgänglig information och känslan 

som förmedlas på hemsidan. Detta väckte även ett intresse att undersöka hur arbetsgivaren 

skriftligt och i bild påverkar mottagaren utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då vi båda besökt 

hemsidor som känts mer riktade för jobbsökande av ena könet. Det finns många studier, där 

ibland Askehave (2010), Born and Taris (2010), Bem and Bem (1973) och Gaucher, Friesen och 

Kay (2011), som undersökt jobbannonsens utformning och betydelse så som hur språkbruket i 

annonsen påverkar jobbsökandes förväntningar, känslor och vilja att söka tjänsten. Däremot ser 

vi att det finns en lucka i kunskapsfältet då det inte bedrivits vidare mycket forskning kring hur 

hemsidan gör detsamma.  

Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) menar att bilden av manligt och kvinnligt ofta 

osynligt vävs in i organisationsstrukturer och omedvetet förmedlar vad som anses önskvärt 

vilket i sin tur kan begränsa kvinnor och mäns möjligheter. Acker (1992) menar att 

organisationer bland annat förmedlar detta genom symboliska processer, vilket handlar om det 

bild- och skriftspråk som organisationen använder. Att en text inkluderar både kvinnor och män 

i lika stor utsträckning, menar Milles (2008), främjar till ett jämställt språk vilket motverkar ett 

språkbruk som konserverar könsroller. Därav blir sättet som företagen kommunicerar av stor 

vikt. 

Vår tes inför denna studie formulerades således enligt följande; Arbetsgivare tar inte tillvara på 

hemsidan som en kommunikationskanal för att locka till sig potentiella medarbetare och 

budskapet som förmedlas är inte allt genomarbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  



2 

 

Vi ser att det skriftliga och bildliga språket på hemsidan får betydelse i form av vad som anses 

normalt och avvikande då arbetsgivaren får en överordnad position, något som i sin tur skapar 

inkludering för några jobbsökande och exkluderande för andra. Därav väcktes intresse att 

studera arbetsgivaren som avsändare på hemsidan där de väljer vad de vill förmedla och sända 

för budskap till mottagaren, vilket i vårt fall blir den jobbsökande. Vi vill med denna studie sätta 

hemsidan i kontext av att vara en påverkansprocess på organisatorisk nivå. Den vetenskapliga 

disciplinen pedagogik och dess institution vid Umeå universitet behandlar hur olika processer 

formar och förändrar människan utifrån kulturella och sociala sammanhang. Vi ämnar därför 

undersöka och analysera hur den information som förmedlas via hemsidan kan uppfattas av 

jobbsökande och därmed också komma att påverka rekryteringsunderlag- och processer i 

svenska företag. 

Syfte  

Genom innehållsanalys är syftet med denna studie att undersöka i vilken utsträckning företags 

hemsidor, omedvetet eller medvetet, fungerar som en kommunikationskanal för arbetsgivaren 

att marknadsföra sig. Studien ämnar också undersöka om arbetsgivaren visuellt och skriftligt 

uttryckt sig på ett sätt som kan verka exkluderande för kvinnor eller män. Syftet specificeras 

genom följande frågeställningar: 

I. Använder arbetsgivare hemsidan för att marknadsföra vad de kan erbjuda och på vilket 

sätt lyfter de i så fall fram sina utmärkande egenskaper? 

II. I vilken utsträckning används könskodade ord och bilder på kvinnor och män och hur 

kan dessa i så fall enskilt och i samspel påverka mottagaren? 

Begreppsdefinitioner  

Under denna punkt redogörs för centrala begrepp som används i uppsatsen. Dessa är Attribut, 

Könskodade ord och 40/60 principen. 

Attribut  

I denna studie används benämningen attribut, i enlighet med Agrawal och Swaroop (2009), för 

att beskriva en form av utmärkande egenskap-/er som arbetsgivaren kan erbjuda, det vill säga 

något som arbetsgivaren vill lyfta fram som speciellt för organisationen. Exempel på 

arbetsgivarattribut som förekommer i denna uppsats är förmåner, utmanande arbetsuppgifter, 

medbestämmande och god organisationskultur. 

Könskodade ord  

Begreppet könskodning, även kallat könsmärkning, beskriver Stanfors (2007) vara ord som är 

förknippade och uppfattas som något som är manligt eller kvinnligt. Det kan till exempel vara 

ett attribut, en egenskap eller ett ting som utifrån social konstruktion blivit betingat som 

maskulint eller feminint. Vi kommer i denna uppsats utgå från att ord kan vara manligt eller 

kvinnligt laddade. Exempel på manligt könskodade ord är leda och utmana och exempel på 

kvinnligt könskodade ord är gemenskap och engagerad. 

40/60 principen 

I Statistiska centralbyråns (2012) lathund för jämställdhet går det bland annat att läsa om 

strävan efter att arbeta mot kvantitativ jämställdhet på arbetsplatser, något som i dagligt tal 

benämns som 40/60 principen. Detta innebär att om en arbetsgrupp består av fler än 60 % 

kvinnor eller män så råder det inte en jämn könsfördelning och gruppen benämns som 
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dominerad av det överrepresenterade könet, mansdominerad eller kvinnodominerad. I denna 

uppsats kommer principen diskuteras utifrån fördelningen mellan kvinnligt och manligt 

könskodade ord och fördelningen mellan bilder på kvinnor och bilder på män. 

Tidigare forskning  

Under följande avsnitt redogörs för tidigare forskning och litteratur som vi använt oss av i 

uppsatsen, vilken kan delas in i de två huvudkategorierna Marknadsföring och Budskap genom 

text och bild. 

Marknadsföring 

Inledningsvis definieras Employer Branding som strategi för arbetsgivare att rekrytera och 

behålla medarbetare med önskad kompetens. Därefter diskuteras hur hemsidan kan förstås i 

termer av kommunikationskanal. Avslutningsvis behandlas begreppet Attribut och hur dessa 

kan inverka på synen av arbetsgivaren. 

Employer branding 

Employer branding beskrivs av bland andra Corbridge och Brine (2013) som ett effektivt sätt att 

bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, då det handlar om att skapa strategier för att attrahera 

och behålla de bästa medarbetarna. Vidare menar de att arbetsgivare aktivt måste arbeta 

förebyggande med sitt arbetsgivarvarumärke för att vara konkurrenskraftiga, detta genom att 

bland annat undersöka vad potentiella medarbetare eftersöker. Det är ett resonemang som även 

Johnson och Roberts (2006) för i sin artikel då de menar att syftet med employer branding är 

att skapa förväntningar, delge värderingar och påverka vilket intryck omgivningen får av 

företaget. Vidare lyfter de employer branding som en stor del i rekryteringsprocessen och menar 

att Human Resources och marknadsföringsavdelningen med fördel kan jobba tillsammans för 

att locka de bästa medarbetarna till företaget. Författarna menar även att det är mycket viktigt 

att all kommunikation med omgivningen i en rekryteringsprocess är genomarbetad. Denna del 

av employer branding, som berör den externa marknadsföringen av arbetsgivarvarumärket, 

benämner Backhaus och Tikoo (2004) som employer attractiveness. Författarna menar att 

fokus riktas mot att attrahera potentiella medarbetare genom att förmedla de attribut och 

värderingar som arbetsgivaren kan erbjuda och stå för. 

Hemsidan som kommunikationskanal 

Chhabra och Sharma (2014) kunde i sin studie påvisa att det finns ett signifikant samband 

mellan ett starkt arbetsgivarvarumärke och intentionen att söka jobb. Vidare visar studien att de 

kommunikationskanaler som jobbsökande föredrog när de sökte jobb var jobbportaler följt av 

gästföreläsningar/presentationer av företag på skolan, tidningsannonser, företagshemsidor och 

företagsmässor. Forskarna poängterar avslutningsvis att arbetsgivare måste skapa välarbetade 

strategier kring valda kanaler, oavsett vilka, för att på bästa sätt kommunicera ut vad de kan 

erbjuda jobbsökanden för att ha en chans att attrahera de bästa medarbetarna. 

Bhatnagar och Srivastava (2008) studerade ett företags möjliga luckor inom employer branding, 

detta då arbetsgivaren upplevde svårigheter att attrahera medarbetare trots att de ansåg sig vara 

ett mycket välkänt företag. Genom intervjuer och enkäter undersöktes bland annat 

kommunikationen mellan arbetsgivaren och den jobbsökande och i resultatet prestenterar 

forskarna förbättringsområdet “bristfälliga informationsstrategier”. Forskarna belyste att 

majoriteten av respondenterna, som var nyanställda medarbetare, inte hade fått någon eller 

begränsad information om arbetsgivaren när de sökte tjänster.  De rekommenderade företaget 

att se över sin externa marknadsföring gentemot jobbsökande och lyfter företagets bristfälliga 

hemsida som ett förbättringsområde då den är en etablerad sökkanal att hämta information 

från. Bhatnagar och Srivastava (2008) menar att en hemsida ska vara lockande och 
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informationsrik för en potentiell medarbetare, vilket kan uppnås genom att till exempel 

marknadsföra företagets styrkor, karriärmöjligheter och placeringsorter. 

Att information är viktigt i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagare konstaterades 

redan i Gatewoods, Gowans och Lautenschlagers studie som publicerades 1993. De kom fram 

till att den samlade bilden av företaget är starkt relaterat till den mängd positiv information som 

finns tillgänglig och exponeras för den jobbsökande. Studien visade att desto mer information 

desto bättre förusättningar till fler och mer kompetenta jobbsökande. Forskarna menar att detta 

motsäger antagandet om att jobbsökande baserar sina beslut om att söka tjänsten enbart utifrån 

den information som återfinns i jobbannonsen. Forskarna avslutar med att poängtera att 

mängden positiv information som går att hitta om företaget förstärker företagets image något 

som även Marr och Cable (2014) bekräftar i sin studie där de menar att ett starkt 

arbetsgivarvarumärke ökar sannoliketen för att den jobbsökande ska välja att söka tjänsten. 

Detta är något som vi kopplar till hemsidan då den ger en möjlighet till en större 

informationsmängd. 

Attribut 

I Agrawal och Swaroop (2009) undersöktes första steget i jobbsökningsprocessen, något de 

benämner avsikten att skicka in en ansökan eller inte. Studien genomfördes med hjälp av 125 

indiska studenter där de, med ett företag i åtanke, skulle värdera attityder och attribut hos 

arbetsgivaren utifrån ett frågeformulär. Syftet med studien var bland annat att undersöka 

sambandet mellan ett starkt arbetsgivarvarumärke och jobbsökandes avsikt att söka jobbet. I 

studien undersöktes om somliga arbetsgivarattribut påverkade studenternas attityd gentemot 

företaget mer än andra genom att studenterna fick värdera sitt företag efter 16 attribut, indelade 

i de fyra kategorierna, “responsibility and empowerment”, “compensation and location”, 

“learning and advancement” och “social and cultural factors”. Vår översättning; ansvar och 

medinflytande, kompensation och placeringsort, lärande och utvecklingsmöjligheter samt 

sociala och kulturella faktorer. Av resultatet framkom att den förstnämnda kategorin i störst 

utsträckning påverkade studenternas attityd följt av förmåner och placeringsort. Forskarna 

poängterar vikten av att aktivt jobba med marknadsföring av de attribut företaget kan erbjuda 

till potentiella medarbetare då studien visade att det kommersiella värdet på 

arbetsgivarvarumärket kommer att påverka jobbsökandes avsikt att söka jobbet. 

Även Terjessen, Vinnicombe och Freeman (2007) har undersökt vilka attribut hos företag som 

lockar jobbsökande, men med fokus på att se om det återfanns någon skillnad mellan könen och 

om det skett någon generationsförändring från tidigare forskning. Deras urval benämns som 

“generation Y”, det vill säga personer födda 1977- 1994, och innefattade universitetsstudenter i 

England. Av resultatet bekräftades att männen i större utsträckning fortsatte värdera hög 

ingångslön och kvinnorna mjuka värden, men av resultatet kunde de även påvisa ett 

generationsskifte. Då bland annat attributet goda karriärsmöjligheter, som tidigare varit starkt 

kopplat till män, även prioriterades av kvinnor. Omvänt har det skett en förändring i att män 

tenderade att eftersöka arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Forskarna menar att 

resultatet indikerade på att skillnaden mellan vad män och kvinnor i generation Y värdesätter 

har minskat. 

Budskap genom text och bild 

Nedan dras en koppling mellan Organisation och genus för att belysa hur kön tar sig i uttryck 

på arbetsplatsen. Sedan redogörs för vikten av ett Jämställt språk och begreppet Könskodade 

ord för att avslutningsvis koppla till hur Bilder i sin tur kan påverka den jobbsökande. 

Organisation och genus 

I Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011)  beskrivs hur kultur används som ett sätt att styra 

organisationer för att på så sätt förmedla värderingar och accepterade beteenden. Författarna 

beskriver hur kulturen dels förmedlas synligt genom exempelvis text, bild och offentliga 
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uttalanden och dels förmedlas osynligt genom omedvetna förgivettaganden som styr tankar och 

handlingar i företaget.  Acker (1992) menar att oavsett om det sker omedvetet eller medvetet hos 

organisationer så skapas genus genom alla sociala processer som sker inom ramen för 

organisationen. För att förstå hur kön konstrueras på arbetsplatsen beskriver hon bland annat 

hur detta görs genom symboliska processer. Symboliska processer menar Acker handlar om den 

image organisationen skapar genom bild- och skriftspråk för att sprida budskap om hur 

organisationen ska uppfattas, en form av extern och intern marknadsföring. Kön skapas genom 

detta budskap då språket som organisationen väljer att använda uttrycker och förstärker det 

könsmönster, bilden av manligt och kvinnligt, som ofta vävts in i organisationsstrukturen. Wahl 

et al. (2011) skriver också om invävda könsmönster i strukturen och menar att detta gör att 

organisationen tror att de är könsneutrala men omedvetet så förmedlar de en annan bild utåt. 

Både Acker (1992) och Wahl et al. (2011) beskriver att kön konstrueras socialt och strukturellt 

vilket gör att det finns en stark koppling till könssegregering. De beskriver att egreppet 

könssegregering innefattar hur män och kvinnor genom handlingar hålls åtskilda på till exempel 

arbetsplatsen. Som nämnts tidigare reproduceras bilden av manligt och kvinnligt genom 

organisationens handlingar och på institutionell nivå förmedlas därför vad som anses önskvärt 

vilket i sin tur kan begränsa kvinnor och mäns rätt till lika möjligheter. Sammantaget menar 

författarna att både företagskultur och struktur påverkar människan i organisationen genom 

bland annat språk och kommunikation, något som kan få kvinnor och män att känna sig 

exkluderande trots en könsneutral fasad. 

Könskodade ord 

Språkets betydelse har studerats av Gaucher, Friesen och Kay (2011), som undersökt 

förekomsten av könskodade ord och hur dessa påverkar manliga och kvinnliga jobbsökanden. 

De menar att det finns begränsad forskning kring hur människor psykologiskt påverkas av 

institutionella mekanismer då tidigare forskning fokuserat på hur dokumentation, så som lagar 

och policys, påverkar och bidrar till ojämlikhet mellan könen. Forskarna vill med sin studie 

belysa det faktum att män rekryterar män och att könskodade ord kan vara en okänd faktor till 

reproduktion av ojämnlikhet på institutionell nivå.  Bland annat studerades befintliga 

jobbannonser noggrant där det framkom att annonser tillhörande mansdominerade yrken 

innehöll fler traditionellt maskulint kopplade ord som “lead”, “competitive” och “dominant”. 

Annonser kopplat till kvinnodominerade yrken uttrycktes med feminint förknippade ord som 

“support”, “understand”, “interpersonal”. 

Vidare undersöktes vilket intryck män och kvinnor fick av jobbannonser som innehöll 

könskodade ord och där fann forskarna att förekomsten av maskulina ord, även om det bara var 

några få, gjorde att intresset för tjänsten sjönk hos kvinnor. Gaucher, Friesen och Kay (2011) 

skriver om hur det tidigare varit accepterat att vid annonsering specifikt rikta sig mot män 

medan det numera ska finnas utarbetade policys och mål för att främja jämlikhet på 

arbetsplatserna. Därför menar de att förekomsten av könskodade ord i annonsen, vilket studien 

visar får ett minskat intresse, möjligvis görs omedvetet. Slutligen poängterar forskarna att 

resultatet bekräftar den inledande tesen om att personer utesluts genom ordval på en 

institutionell nivå, vilket kan vara en del till förklaringen att mansdominerade yrken fortsätter 

att rekrytera män. 

Koeser, Kuhn och Sczesny (2014) kan ses understödja ovanstående resonemang då de i sin 

studie kom fram till att ordval som är gender-fair, det vill säga inte är kopplade till dagens 

konstruktion av kön, främjar jämställdhet. De poängterar vikten av att vara medveten om 

förekomsten av könskodade ord då de med sin studie visat att språkbruket förändras efter att 

personer tagit del av och blivit medvetandegjorda om könskodade ord. 

Bilder 

Hinton (2000/2003) beskriver att det är mänskligt att vilja kategorisera sin verklighet, vilket 

också innebär att det är vanligt att människan vill kategorisera människor. Han menar att vi är 
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benägna att placera in människor i fack, olika sociala grupper, som i sin tur tillskrivs olika 

egenskaper. Uppkomsten av fördomar eller stereotyper kan härledas till denna kategorisering 

då somliga sociala grupper tillskrivits särskilda egenskaper. Vidare menar författaren att det är 

tydligt att vi kategoriserar människor utifrån de sammanhang vi stöter på dem i och när vi inte 

har någon eller begränsad information om människorna tillskrivs de synliga fysiska egenskaper, 

som till exempel könstillhörighet.  

Purdie-Vaughn, Steele, Davies, Dirlmann och Crosby (2008) ville med sin studie synliggöra att 

bilder och text påverkar upplevelsen av att vara inkluderad eller exkluderad. Författarna belyser 

att det räcker med att sända ut små signaler som en viss grupp upplever förminskande för att 

dessa ska känna sig exkluderade. Detta visar forskarna genom en, för studien, konstruerad 

företagsbroschyr där företaget som presenteras å ena sidan utgav sig för att inte lägga någon vikt 

vid hudfärg men å andra sidan publicerade homogena bilder tillhörande den överrepresenterade 

gruppen medarbetare på företaget. Resultatet visade att respondenterna som delgavs 

broschyren upplevde företaget motsägelsefullt och mindre trovärdigt. Av detta poängterar 

forskarna att en välgenomtänkt text i kombination med bild får en fördel i att människor 

upplever samhörighet och då påverkas benägenheten att känna trygghet till organisationer. 

Metod  

I detta avsnitt redogör vi för innehållsanalys som angreppsätt för vår datainsamling. Vi 

presenterar även hur vi gått tillväga vid urval, datainsamling och bearbetning av insamlat 

material. I slutet förs resonemang kring hur vi tagit hänsyn till etiska aspekter samt hur validitet 

och reliabilitet säkerställts. 

Innehållsanalys 

Vi valde innehållsanalys som angreppsätt för att samla in och koda data, då den enligt Bryman 

(2011) kan användas för att tolka bilder och text och karaktäriseras av systematik och 

replikerbarhet genom att utgå från en kodningsmall. Genom detta främjar även 

innehållsanalysen till att undersöka en större mängd datamaterial. En kodningsmall, som 

innefattar studiens undersökningspunkter, skapas för att tydligt påvisa hur materialet ska 

kategoriseras något som dels främjar stringens i kodningsprocessen och dels gör att personliga 

åsikter får mindre utrymme i processen. Innan en kodningsmall skapas menar Bergström och 

Boréus (2000) att det är viktigt att vara medveten om kontexten och diskursen som den berörda 

texten hämtas ur, något vi gjorde genom att ta del av relevant litteratur kring ämnet. Bryman 

(2011) beskriver hur det är vanligt att en innehållsanalys innefattar nyckelord vilket bland annat 

innebär att räkna hur ofta ord förekommer men även vilka ord som inte används. Genom att 

räkna ord i texten kan egenskaper och budskap om vad som är önskvärt tolkas. Denna del av 

innehållsanalysen kom till stor användning i vår studie då en del av syftet varit att undersöka 

vilket budskap och vilka signaler arbetsgivare sänder ut om sig själva och om potentiella 

medarbetare. Vidare menar Bryman (2011) att innehållsanalys kan användas både i kvantitativa 

och kvalitativa studier, där båda innefattar en på förhand utformad mall men där den senare 

inte är lika rigid och nästintill förväntas omformas längs med processen. Studien har utformats 

genom  förkunskaper från personalvetarutbildningen, den litteratur vi tagit del av tillsammans 

med pilotstudien (se nedan) vilken ledde till förtydligande av undersökningspunkterna. Vår 

studie får därför en abduktiv karaktär och vi har mestdels hämtat inspiration från den 

kvantitativa innehållsanalysen. 

Urval 

Ett av studiens delsyften är att undersöka om arbetsgivaren visuellt och skriftligt uttryckt sig på 

ett sätt som kan verka exkluderande för kvinnor eller män. Vi vill poängtera att vi är medvetna 

om att inte alla människor indentifierar sig som antingen man eller kvinna. Valet att ändå 
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genomföra vår studie utifrån detta motiveras i svensk arbetsrättslagstiftning som reglerar 

organisationers upprättande av  jämställdhetsplaner. Vi ser således en relevant koppling mellan 

jämställda arbetsplatser och kvinnor och mäns inkluderande på hemsidan.  

För att minska vår egen påverkan i urvalet valde vi att använda oss av arbetsförmedligens 

platsbank då vi upplevde att ett urval baserat på utomstående aktör bidrog till ökad trovärdighet 

av studien. Arbetsförmedlingen kunde erbjuda ett stort annonsutbud inom olika typer av 

branscher där vi såg en möjlighet att dels få ett varierat urval och dels att annonserna kunde 

hänvisa oss vidare till företagens hemsidor. Eftersom syftet innefattar att se om arbetsgivare 

använder hemsidan som kommunikationskanal till jobbsökande såg vi även en relevans i att 

veta ifall företagen faktiskt utlyser tjänst i dagsläget, något som platsbanken visar. Vid en första 

överblick av de hemsidor som ingick i urvalet, bestämde vi att endast tio företag inom varje 

bransch skulle ingå. Detta med anledning till att studien i annat fall i majoritet skulle bestå av 

kommuner och företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, något vi inte ansåg skulle främja 

vårt intresse i att se variation. Med denna premiss baserades således urvalet på de första 70 

unika annonserna som vid startdatumet för insamlingen av data, 2015-04-17, publicerats på 

platsbanken och där företagets hemsida gick att finna. 

Kriterier var att de utannonserna tjänster skulle vara en tillsvidare- eller deltidstjänst, detta 

baserat på vår tro om att arbetsgivare i större utsträckning är mån om att locka till sig de bästa 

medarbetarna eftersom en felrekrytering i detta fall får större konsekvenser än vid 

säsongsanställning. Vi tror att i de fall där tjänsten förmedlas via bemannings- och 

rekryteringsföretag kommer jobbsökande primärt söka information på uppdragsgivarens 

hemsida och därför valde vi att begränsa oss till jobbannonser där beställaren anges. Med detta 

menas att i de fall bemanningsföretag agerar förmedlare av tjänsten men inte uppger 

uppdragsgivaren kommer dessa uteslutas då det således inte finns möjlighet att hänvisas till 

dennes hemsida. 

Av erfarenhet vet vi att en hemsida oftast består av många olika flikar, sidor och länkar att 

navigera sig mellan och att det finns en enorm variation i hur hemsidor utformas. Av studiens 

syfte framgår att vi ämnar studera information som vänder sig till jobbsökande vilket gör att 

resterande information inte omfattats av studien. Med anledning till att hemsidor har en 

varierande karaktär kommer vi fortsättningsvis beskriva de sidor och flikar som rör 

jobbsökande som personalflikar. 

Kodningsmall 

Som nämndes ovan skapades en kodningsmall (bilaga 1) med tillhörande listor över könskodade 

ord och attribut (bilaga 2 och 3) för att underlätta analysprocessen och säkerställa att vi utgick 

från samma underlag i granskningen av respektive hemsida. Vår kodningsmall skapades i 

Google docs kalkylblad och utgjordes av ett antal undersökningspunkter som formulerades 

utifrån studiens syfte och den litteratur samt vetenskapliga artiklar vi tagit del av inför vår 

studie. Nedan redogörs för undersökningspunkterna som ingick i kodningsmallen. 

Under forskningsgenomgången tog vi bland annat del av studier som undersökt vilka 

jobbattribut som attraherar jobbsökande och förekomsten av könskodade ord. Vi valde således 

att ta hjälp av Agrawal och Swaroops (2009) lista över jobbattribut och Gaucher, Friesen & Kays 

(2011) lista över könskodade ord. Dessa utgjorde nyckelord i vår kodningsmall, vilket innebär 

att vi studerade texterna utifrån dessa, med anledning till att de understöds av forskning och att 

de främjar till systematik. Båda listorna översattes från engelska till svenska med hjälp av det 

internetbaserade bab.la Lexikon (http://sv.bab.la/lexikon/). 

Vid översättningen av Gaucher, Friesen och Kays (2011) könskodade ord behöll vi de asterisker 

(*) som somliga ord markerats med. Detta med anledning av att asteriskerna indikerar på att 

orden kan böjas, tillexempel ordet “driv” får böjas till “driven”. Sammanlagt exkluderades sex 

könskodade ord och attribut ur listorna. Dessa ord var “domina”, “decision”, “headstrong”, 

“persist”, “interpersona” och jobbattributet “appropriate sized company”. Skälet var att vi ansåg 

http://sv.bab.la/lexikon/
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att ovannämnda saknar relevans till svensk ordlista eller kontext, alternativt att svenska 

översättningen liknade redan befintliga ord. Ett exempel var att ordet “domina” ströks då 

översättningen “dominant” och “bestämmande” redan angetts vid översättningen av engelska 

ordet “dominate”. Jobbattributet “appropriate sized company” exkluderades för att vi ansåg att 

detta var en individuell värderingsfråga och gällande attributen “good salary and compensation, 

comparable with the best nationally” och “good salary and compensation comparable with the 

best Internationally” krävdes en snävare omformulering för att kunna relateras till vår studie. 

Varav den ena översattes till “lön” och den andra till “förmåner”. 

Vidare undersökningspunkter var förekomsten av bilder samt mängden tillgänglig information. 

Utifrån litteraturen om att bilder både påverkar och samverkar med text såg vi en koppling till 

vår studie och valde således att undersöka antal förekommande fotografier och illustrationer av 

män och kvinnor, där vi valde att räkna antal män respektive kvinnor på varje bild. Mängden 

tillgänglig information var också något vi, med hänvisning till tidigare forskning, undersökt 

eftersom forskning visar att ju mer information som går att finna om företaget desto bättre är 

möjligheter att påverka bilden som förmedlas utåt. Antal ord räknades med hjälp av verktyget 

“räkna ord”, som återfinns i Microsoft Word, genom att klippa in text i ett word-dokument. I 

mallen noterades även företagens branschtillhörighet och slutligen undersöktes om företagen 

hänvisar till hemsidan i platsannonsen.  

Datainsamling och pilotstudie 

När både urvalet och kodningsmallen färdigställts inledde vi med en pilotstudie av de tio första 

hemsidorna i urvalet. Syftet var att testa mallen i praktiken, säkerställa samstämmighet i 

kodningen och ha möjlighet till revidering i enlighet med Bryman (2011) inför vidare 

datainsamling. 

Redan vid den första hemsidans personalflik upprättades förhållningsregler så som att attribut 

och könskodade ord skulle räknas det antal gånger de förekommer. Vidare upptäcktes även att 

det förekom bilder på barn på hemsidan och vi bestämde oss att endast räkna personer som, 

enligt vår bedömning, var 18 år eller äldre. Motiviet till detta var ett antagande om att den 

jobbsökande relaterar till och påverkas av dessa bilder i större utsträckning avseende om 

han/hon känner sig inkluderad eller exkluderad. I samband med bilderna på barn förekom 

ordet barn som enligt listan över könskodade ord (bilaga 2) är ett feminint könskodat ord. Dessa 

valde vi att inte räkna då de bedrev barnverksamhet och således inte hade kunnat uttrycka sig 

annorlunda vilket gjorde att ordet skulle ha ryckts ur sitt sammanhang. Vi bestämde även att 

utesluta data de gånger vi länkades vidare till någon annan del av hemsidan, till exempel 

“medarbetarbloggar” eller de gånger ett nytt fönster öppnades. Information om tillgängliga 

tjänster valdes att inte omfattas av studien, då vi ansåg att denna information var orättvis att ta 

med eftersom företag har olika stora personalbehov. Ett grepp vi inte räknat med var att några 

hemsidor låtit personalen uttrycka sina åsikter om företaget, detta gjorde att vi valde att utesluta 

attributen vid dessa tillfällen då syftet med studien var att undersöka hemsidan från ett 

arbetsgivarperspektiv och detta fick således bli en avgräsning. 

Pilotstudien tillförde förhållningsregler kring hur materialet skulle tolkas men vår bedömning 

var att dessa hemsidor inte påverkat kodningsmallens utformning och således inte bedömts 

annorlunda än resterande hemsidor, vilket gjorde att dessa inkluderades i studien. Efter 

pilotstudien fördelades resterande 60 hemsidor mellan oss och fylldes i var för sig i 

kodningsmallen. 

Bearbetning och analys av insamlat material 

När datainsamlingen färdigställts överfördes data från kodningsmallen till ett Excel-dokument 

då Excel innehar fler funktioner än Google docs.  Innan analysen påbörjades dubbelkollades att 

kolumnen branschtillhörighet, som fyllts i provisoriskt under datainsamlingen, innefattade 

korrekta branschnamn. Detta säkerställdes genom att vi jämförde mot och korrigerade efter de 

branschbenämningar som anges på Allabolag (http://www.allabolag.se/). Inom varje bransch 
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återfinns många undergrenar, i första hand valdes de övergripande branschnamnen att 

användas för att kunna kategorisera materialet. Vi valde att inte nämna företagen vid namn (se 

etiska överväganden nedan) så vid behov av specificering för att skilja företagen åt användes de 

undergrenar som även dessa återfinns på Allabolag. Således kan tillexempel det övergripande 

branschnamnet handel vid behov delas in i undergrenarna virke-och byggvaruhandeln eller 

detaljhandeln. 

Analysens inledande fas innefattade att få en övergripande bild av datamaterialet. 

Extremvärden kunde identifieras i de företag som fått ett betydligt högre värde i 

undersökningsunkterna än resterande samt i de företag som inte innehöll några attribut, 

könskodade ord och bilder. Texten under personalfliken, som tidigare benämnts antal ord, 

omsattes till antal meningar eller antal A4 sidor för att lättare få en uppfattning om textmängd. 

Detta gjordes genom att räkna antal ord i tio slumpmässigt valda meningar, vilket resulterade i 

det genomsnittliga värdet av 26 ord per mening. Antal ord per A4 sida räknades ut genom att vi 

klippte in text i ett Word dokument, med normal inställning och typsnitt Times New Roman, 12 

pt, och använde oss av verktyget räkna ord. Genomsnittet blev således 585 ord per sida. Efter 

detta påbörjades vidare analys av undersökningspunkterna som återfinns i kodningsmallen, där 

bland annat relevanta spridning- och centralmått studerades både inom och mellan 

undersökningspunkterna. 

Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 

Genom vår strävan att vara systematiska under hela uppsatsen tillsammans med noggranna 

beskrivningar anser vi att studien innehar en god reliabilitet. Urvalet baserades på de 70 första 

unika företagen, utefter på förhand upprättade kriterier och ett givet datum samt av en 

utomstående aktör, i syfte att minska vår påverkan av studiens urval. Innan datainsamlingen 

påbörjades skapades en kodningsmall med tydliga undersökningspunkter i syfte att dels mäta 

det vi avsåg att mäta och dels främja korrekta och jämförbara iakttagelser mellan oss båda. 

Genom att vi båda använde oss av de två tillhörande listorna till vår kodningsmall, som 

innefattande attribut och könskodade ord, säkerställdes även att undersökningspunkterna 

fylldes i korrekt vid varje observation. Kodningsmallen med tillhörande listor anser vi även 

främjar till replikerbarhet för vår studie. Pilotstudien bidrog även till uppkomsten av 

förhållningsregler, då svåra tolkningssituationer synliggjordes som vi på förhand inte förutspått 

och diskuterat mellan oss. 

För att uppnå en hög validitet inledde vi vår studie med att läsa relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar för att skapa oss en god kunskapsöverblick över vårt uppsatsämne. Vidare 

valdes, utifrån studiens syfte och frågeställningar, datainsamlingsmetod och analysmetod som 

vi ansåg lämpade sig bäst för att besvara dessa. Ytterligare litteratur och artiklar lästes för att 

möjliggöra en fördjupad förståelse av ämnet och kring vald metodansats och analysmetod. De 

listor över attribut och könskodade ord attribut som användes under analysen utvärderades 

innan de inkluderades i kodningsmallen. Då de översattes från engelska till svenska resonerade 

vi kring ordens betydelse utefter sammanhang och svensk kontext. Genom att vi utformade ett 

tydligt syfte följt av noggranna beskrivningar över våra överväganden och tillvägagångsätt anser 

vi att detta främjat till, som Bryman (2011) benämner det, transparens vilket ökar studiens 

trovärdighet. 

Studiens syfte var att undersöka företags hemsidor  vilka är offentliga för allmänheten genom 

att arbetsgivaren själv bestämt vilken information som ska tillhandages. Detta gjorde att vi inte 

behövde ta hänsyn till de fyra forskningsetiska riktlinjerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet såsom de är utformade. Däremot 

ser vi att etik ändå berör vår studie genom att vi anser oss skyldiga att överväga hur vi väljer att 

formulera oss kring resultatet av vår studie. Genom att namnge företagen såg vi en risk med att 

det skulle kunna tolkas som vem som är en bra eller dålig arbetsgivare, vilket inte kan baseras av 

vår analys av hemsidor samt är något vår studie inte ämnar undersöka. Vi valde således att 

anonymisera företagsnamnen från hemsidorna och endast hänvisa till branschtillhörighet. Det 
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förekommer därför inga citat ur personalflikarna i denna uppsats då det skulle innebära 

avanonymisering i och med att citat är lätta att återkoppla till hemsidan och därmed företaget 

via sökmotorer. 

Resultat 

Under följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit av studien. Inledningsvis 

presenteras Hemsidan som kommunikationskanal och följs sedan av övriga 

undersökningspunkter under rubrikerna Attribut, Könskodade ord, Bilder och Text och bild. 

Hemsidan som kommunikationskanal 

Av de 70 företag som ingår i studien finns 25 branscher representerade och bland dessa 

återfinns stor variation mellan hemsidorna där tre kategorier går att urskilja (se bilaga 4). 

 
Figur 1: Fördelningen över företagen i tre kategorierna (n=70) 

Som figur 1 visar är dessa kategorier Har ingen personalflik, Har begränsad personalflik, och 

Har personalflik. Det är 24 företag som inte har någon personalflik på sin hemsida vilka fort-

sättningsvis kommer hänvisas till “har ingen personalflik”. Vidare går det att utläsa att det är sex 

hemsidor som visserligen tillhandahåller information under personalfliken men dessa har inga 

arbetsgivarattribut, könskodade ord eller bilder. Därför bidrar de således med begränsad mät-

bar data till vår undersökning och kommer tillhöra kategorin “har begränsad personalflik”. Med 

de 24 hemsidor som inte har någon personalflik motsvarar dessa tillsammans 43 % av studiens 

omfång, vilka i vissa fall inte kommer att omfatta nedanstående resultat. Detta på grund av en-

skilda övervägande vi gjort kring huruvida dessa tillför nytta i analysen av attribut, könskodade 

ord och bilder. Detta innebär till exempel att dessa inte ingår i genomsnittet för hur många 

könskodade ord som använts per hemsida då detta skulle bli missvisande eftersom de inte har 

någon personalflik eller en begränsad. Resterande 40 företag i vår studie tillhör kategorin “har 

personalflik”, vilka främst utgör studiens resultatunderlag. 

Bilaga 1 visar att de 24 företagen inom kategorin har ingen personalflik utgörs av företag från 15 

olika branscher. Den bransch som representeras av flest företag inom denna kategori är juridik, 

ekonomi och konsulttjänster. Kategorin innefattar även fem branscher som endast utgörs av ett 

(1) företag, vilket innebär att den totala representationen inom dessa branscher inte har någon 

personalflik. Dessa företag är verksamma inom fastighetsverksamhet, livsmedelsframställning, 

offentlig förvaltning, tillverkning och industri samt transport och magasinering. Övrigt inom 

denna kategori återfinns företag inom bland annat branscherna handel, hälso- och sjukvård, 

hotell och restaurang samt utbildning.  

Vidare i bilaga 1 visas att de sex företag inom kategorin har begränsad personalflik återfinns 

inom fem olika branscher.  Hotell- och restaurangbranschen representerar ett företag inom 

denna kategori, vilket gör att de tre företag som utgör branschens totala representation i studien 
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antingen återfinns i denna kategori eller kategorin ovan. Utöver detta förekom två universitet, 

en kommun, ett apotek och ett företag verksamt inom sanering och hushållning. 

Tillgänglig information 

Gällande mängden information under personalfliken visar resultatet på en stor variation inom 

har personalflik och har begränsad personalflik. Av dessa 46 hemsidor uppmäts en spridning i 

resultatet från att använda 19 ord, vilket motsvarar en mening, till att använda 9172 ord som 

motsvarar ca 15,5 sidors A4 text. Genomsnittet för informationsmängden i vårt resultat 

motsvarar strax över två A4 sidor text. 

 

Tabell 1:  Minst och mest antal ord 

Minst antal ord under personalflik Flest antal ord under personalflik 

Hotell och restaurang* (19) Hälso- och sjukvård (9172) 

Hälso- och sjukvård (27) Post- och kurirverksamhet (5054) 

Juridik, ekonomi och konsulttjänster (54) Data, IT och telekommunikation (4919) 

Apotek* (61) Rekrytering och bemanning (3995) 

Utbildning (74) Hälso- och sjukvård (3802) 

*=innefattas i kategorin Har begränsad personalflik 

Av tabell 1 går det att utläsa att de företag som har minst mängd ord under personalfliken 

återfinns inom både kategorin har begränsad personalflik, som markerats med *,  och har 

personalflik. Dessa företag representeras av branscherna hotell- och restaurang*, hälso- och 

sjukvård, juridik, ekonomi och konsulttjänster, apotek* samt utbildning. Av tabellen går det 

vidare att utläsa att de som uppvisar störst mängd ord under personalfliken återfinns inom 

branscherna hälso- och sjukvård, post- och kurirverksamhet, data, IT och telekommunikation 

samt rekrytering och bemanning.  

Oberoende av kategoritillhörighet visar resultatet att 50 av 70 företag länkar eller hänvisar till 

hemsidan från jobbannonsen. Av dessa är det 16 företag som faller inom har ingen personalflik 

och tre inom har begränsad personalflik. 

Attribut 

Under detta avsnitt behandlas kategorin har personalflik, då företagen inom de andra två 

kategorierna, som nämnts, inte använder attribut eller inte har någon personalflik.  

Utifrån vårt resultat går det att utläsa att det var 39 av 40 företag, som använder sig av minst ett 

(1) arbetsgivarattribut under personalfliken. 

 

Tabell 2: Sammanfattande statistik över attribut 

Flest antal attribut Medelvärde Typvärde 

30 8 1 

 

Tabell 2 visar att antal attribut per personalflik varierar mellan 1 - 30 och i genomsnitt används 

cirka åtta attribut per hemsida. Det flesta företag i vår studie använder ett (1) attribut per 

personalflik, vilket betyder att typvärdet uppgår till ett (1). Dessa återfinns inom branscherna 

handel, hälso- och sjukvård, Internet och postorder, juridik, ekonomi och konsulttjänster samt 

media. Majoriteten av dessa presenterar attribut inom kompensation och placeringsort. 
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Tabell 3: Flest antal attribut 

Flest antal attribut under personalflik 

Hälso- och sjukvård (30) 

Kommun (20) 

Handel (19) 

Post och kurirverksamhet (16) 

Rekrytering och bemanning (15) 

 

Av tabell 3 går det att utläsa att företagen med flest attribut använder mellan 15 - 30 per 

hemsida.  Mer specificerat är det ett landsting i mellersta Sverige, en kommun även den beläget 

i mellersta Sverige och etablerade företag inom detaljhandeln, post och kurir  samt bemanning 

och rekrytering. 

I bilaga 2 återfinns de attribut som studien använt som underlag. I vårt resultat går det att 

utläsa att det är två kategorier av attribut, kompensations och placeringsort samt sociala och 

kulturella faktorer, som delar första plats då de totalt sett förekommer flest antal gånger hos 

våra undersökta företag. Vidare följt av “lärande och utvecklingsmöjligheter” och slutligen 

“ansvar och medinflytande”. 

Könskodade ord 

Nedan presenteras förekomsten av könskodade ord hos de 40 företag som har personalflik. 

Inom kategorin finns det tre företag, med en textmängd från fyra meningar till en sida, som inte 

använt sig av några könskodade ord. Dessa är verksamma inom konsultverksamhet, kommun 

och utgivning av tidskrifter. 

Det går att urskilja stor variation i mängden könskodade ord per personalflik som övriga 37 

företagen använder. Variationen exemplifieras genom två företag båda verksamma inom 

handelsbranschen, som båda har en jämförbar textmängd men som skiljer sig i antal 

könskodade ord. Ena företaget är verksamt inom bygg- och virkesvaruhandel och använder 17 

könskodade ord medan det andra inom detaljhandeln använder fyra.     

Totalt sett används mellan 1 - 47 könskodade ord vilket ger ett genomsnitt av 13 per 

personalflik.  

Tabell 4: Företag med flest antal könskodade ord 

Flest antal könskodade ord under personalflik 

Hälso- och sjukvård (47) 

Data, IT och telekommunikation (44) 

Kommun (41) 

Rekrytering och bemanning (36) 

Utbildning (33) 

Av tabell 4 ovan går  det att utläsa vilken branschtillhörighet företagen som använder flest 

könskodade ord har.  Mer specificerat är förtagen i tabellen ett landsting i mellersta Sverige, 

följt av ett konsultföretag, en kommun i Stockholms län, en etablerat rekrytering- och 

bemanningsfirma samt ett etablerat privat utbildningsföretag.  

Resultatet visar även på en variation i fördelningen mellan manligt- och kvinnligt könskodade 

ord men i genomsnitt förekommer manligt könskodade ord sju gånger per personalflik och 
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kvinnligt könskodade ord sex gånger. Av vår undersökning framkom att manligt könskodade 

ord som driv*, mål*, utmana*, leda* var de mest förekommande orden. De kvinnligt 

könskodade orden som förekom flest gånger var engagerad*, samarbeta* och gemenskap. 

Vidare går det att urskilja att 12 av 37 undersökta företag håller sig inom ramen för 40/60 

principen, vilket innebär att 25 företag faller utanför. I figur 2 nedan visas fördelningen över de 

sistnämnda företagen, uppdelat i branschtillhörighet samt hur många företag som använder 

övervägande kvinnligt eller manligt könskodade ord inom respektive bransch. 

 

 
Figur 2: fördelning över könskodade ord inom respektive bransch 

De fem företagen som enligt tabell 4 använder flest könskodade ord återfinns även i figur 2 

ovan. Som utläses av figuren använder 15 företag övervägande manligt könskodade ord. Till 

exempel använder ett företag inom branschen data, IT och telekommunikation 33 manligt 

könskodade ord och elva kvinnligt könskodade ord. Det är tio företag som använder 

övervägande kvinnligt könskodade ord och inom denna kategori representerar branschen hälso- 

och sjukvård flest antal företag, där ett landsting använder 35 kvinnligt könskodade ord och tolv 

manligt. 

Bilder 

Under följande avsnitt presenteras det framkomna resultatet över förekomsten av bilder på 

kvinnor och män under personalflikarna.   

Det är 33 av 40 undersökta hemsidor som har personalflik som använder minst en bild under 

personalfliken där antal bilder varierar mellan 1- 98 bilder. Nedan, i tabell 5, utläses 

sammanfattande statistik över förekomsten av bilder under personalfliken. 
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Tabell 5: sammanfattande statistik över bilder 

Flest antal bilder Medelvärde Medelvärde, kvinnor Medelvärde, 

 män 

98 17 10 7 

Totalt förekommer 574 bilder vilket, av tabell 5 kan utläsas, ger ett medvärde på 17 bilder per 

hemsida. Vanligast förekommande är bilder på kvinnor med en total av 321 bilder, i genomsnitt 

tio bilder, jämfört med männen som representeras på 253 bilder, i genomsnitt sju bilder.  

Det är 20 av 33 företag som använder övervägande bilder av ena könet vilket motsvarar att det 

är 67 % som faller utanför 40/60 principen. Somliga företag har övervägande bilder på män och 

andra på kvinnor, vilket visas i figur 3 nedan. 

 

 

 

Figur 3: fördelning över bilder inom respektive bransch 

Som utläses i figur 3 är det tolv företag som använder övervägande bilder på kvinnor och åtta 

företag som använder övervägande bilder på män. Detta exemplifieras bland annat genom 

företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen och handelsbranschen. I den förstnämnda 

presenterar ett företag verksamt inom hemtjänst samtliga elva bilder på kvinnor och i den andra 

visar virke- och byggvaruhandelsföretaget på det omvända genom att presentera sju bilder på 

män och en (1) på en kvinna.   

Text och bild 

Inledningsvis presenteras resultatet i form av en sammanfattande tabell. Därefter presenteras 
resultatet över samspel mellan könskodade ord och bilder följt av samspel mellan text och bild.  

Sammanfattande resultat i siffror 

Nedan i tabell 6 presenteras en sammanfattning över informationsmängd, attribut, könskodade 

ord och bilder som framkommit av resultatet. 
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Tabell 6: Sammanfattande statistik av undersökningspunkterna 

Undersökningspunkter variation (antal) medelvärde 

Hänvisas vidare till hemsida 

n=70 

50  

Textmängd, ord 

n=46  

19-9172 1170 

drygt 2 A4 sidor 

Attribut 

n=40 

1-30 8 

Könskodade ord 

n=40 

1-47 13 

9 kvinnligt/ 7 manligt 

Bilder 

n=33 

1-98 17 

10 kvinna/ 8 man 

Samspel mellan könskodade ord och bilder  

Av resultatet framkom att fem företag faller utanför 40/60 principen gällande att använda både 

könskodade ord och bilder tillhörande ena könet.  Nedan följer en sammanställning över 

branschtillhörigheten på dessa. 

 

Tabell 7: Faller utanför 40/60 principen, könskodade ord och bilder 

Ord & bilder - kvinnor Ord & bilder - män 

Hälso- och sjukvård (2) Försäkring 

 Kommun 

 Data, IT och telekommunikation 

 

Som utläses av tabell 7 är det två företag, ett landsting och ett verksamt inom hemtjänst, som 

använder både övervägande kvinnligt könskodade ord och övervägande bilder på kvinnor under 

sin personalflik. Vidare går det att utläsa att det är tre företag som motsatt använt manligt 

könskodade ord och bilder på män. Dessa återfinns inom branscherna försäkring, kommun och 

data, IT och telekommunikation. 

Vidare går det av vårt resultat att finna fem företag som använder sig av övervägande manligt 

könskodade ord tillsammans bilder på kvinnor och ett företag som återspeglar det omvända. 

 

Tabell 8: Bild över könskodade ord och bilder 

Övervägande manligt könskodade ord & bilder på 

kvinnor 

Övervägande kvinnligt könskodade ord & bilder på 

män  

Hälso- och sjukvård (2) Rekrytering och bemanning 

Utbildning  

Kommun  

Data, IT och telekommunikation  

 

Tabell 8 visar att två företag inom hälso-och sjukvårds branschen använder övervägande 

manligt könskodade ord tillsammans med fler bilder på kvinnor. Vidare inom samma kategori 
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återfinns ett företag inom utbildning, kommun och data, IT och telekommunikation. Tabellen 

visar att företaget som återspeglar det andra är ett (1) företag inom rekrytering och bemanning. 

Samspel mellan text och bild 

Nedan följer en sammanställning där fyra företag får representera fyra typer som synliggjorts i 

vår studie. Dessa har på olika sätt använt en kombination av informationsmängd, attribut, 

könskodade ord och bilder.  

Tabell 9: 4 företagstyper 

 

 

Som utläses i tabell 9 representerar företaget verksamt inom hemtjänst den typ av företag som 

använt sig av lite information och få attribut i kombination med övervägande könskodade ord 

och bilder av ena könet. Vidare representerar utgivaren av tidskrifter ett företag som använt lite 

information och få attribut i kombination med att falla inom 40/60 principen gällande 

könskodade ord och bilder. Därefter visar företaget inom detaljhandeln på den typ som använt 

över genomsnittet i informationsmängd och ett större antal attribut tillsammans med att falla 

inom 40/60 principen gällande könskodade ord och bilder. Slutligen går det av tabellen att 

utläsa att typen, som använt stor mängd information och många attribut i kombination med 

övervägande könskodade ord och bilder av ena könet, representeras av ett landsting i mellersta 

Sverige. 

Diskussion och analys 

Inledningsvis presenteras vår analys och diskussion av resultatet. Vid analysen av studiens 

resultat har vi utgått från den forskning och litteratur som återfinns i litteraturgenomgången för 

att sedan knyta an till en diskussion kring utfallet som utgår från våra tankar och reflektioner. 

Analys och tillhörande diskussion presenteras i samband med frågeställningarna, som 

behandlas var för sig. Vidare i detta avsnitt presenteras metoddiskussion och avrundas med 

slutdiskussion med tillhörande förslag på vidare forskning. 

Frågeställning I 

Använder arbetsgivare hemsidan för att marknadsföra sig gentemot jobbsökande, och på 

vilket sätt lyfter de i så fall fram sina utmärkande egenskaper? 

Gatewood, Gowan och Lautenschlager (1993) samt Marr och Cable (2014) poängterar att mäng-

den information som finns tillgänglig för den jobbsökande skapar den samlande bilden av före-

taget och är starkt relaterat till avsikten att söka jobbet. Både i Chhabra och Sharma (2014) och 

Bhatnagar och Srivastava (2008) poängteras betydelsen av hemsidan som kommunikationska-

Typer Informations-

mängd 

Attribut Könskodade ord, 

kvinnligt/manligt 

Bilder, 

 kvinna/man 

 

1. Hemtjänst 

 

27 

 

1 

 

1 / 0 

 

1 / 0 

 

2. Utgivare av tidskrifter 

 

98 

 

1 

 

0 / 0 

 

2 / 3 

 

3. Detaljhandel 

 

1450 

 

19 

 

2 / 2 

 

45 / 35 

 

4. Landsting i mellersta 

Sverige 

 

9172 

 

30 

 

35 / 12 

 

68 / 30 
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nal, vilken jobbsökande föredrar att hämta information från. Bhatnagar och Sristava (2008) 

menar att en anledning till varför det undersökta företaget upplevde svårigheter att rekrytera 

personal var på grund av bristfälliga informationsstrategier och rekommenderade därför en 

förbättring av hemsidan för att attrahera nya medarbetare. Rekommendationen var att fokus 

bör ligga på att marknadsföra företagets styrkor, något som Backhaus och Tikoo (2004) benäm-

ner som employer attractiveness.  

Vårt resultat visar att mängden information varierar hos de 70 företag som utgör vår studie. 46 

företag har en personalflik där tillgänglig informationen varierar från någon mening till 15,5 A4 

sidor medan 24 företag inte har någon personalflik. Chhabra och Sharma (2014) och Bhatnagar 

och Srivastava (2008)  menar att jobbsökande föredrar att hämta information från hemsidor 

och att det är en möjlighet för arbetsgivare att marknadsföra sina styrkor. Av detta kan det ses 

som att det är en möjlighet som 24 företag i vår studie inte tagit tillvara på. 

De 46 företagen som har en personalflik visar på en stor variation i textmängd och de som skri-

vit en mening eller två kan kanske heller inte ses som att de tar tillvara på hemsidan som en 

kommunikationskanal. Som nämnt menar både Gatewood et al. (1993) och Marr och Cable 

(2014) att mängden information och den bild jobbsökande har av företaget är kopplat till avsik-

ten att söka tjänsten. Detta är något som gör att vi tycker att en eller två meningar kan ses som 

begränsad information och inte något som främjar till ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, vilket 

i sig borde lockar färre jobbsökande. 

Gatewood et al. (1993) lyfter att jobbannonsen inte ska ses som den enda informationskällan för 

jobbsökande då den är begränsad i antal tecken. Detta kopplar vi till de 50 av 70 företag som i 

vår studie länkar till hemsidan från annonsen. Resultatet visade att 19 av dessa inte har någon 

eller begränsad personalflik. Utifrån Gatewoods et al. resonemang tolkar vi detta som att 31 

företag har skapat förutsättning för jobbsökande att bilda sig en uppfattning av arbetsgivaren. 

De resterande 19 företagen blir intressanta utifrån denna aspekt då de kan ses hänvisa till ytter-

ligare informationskälla för den jobbsökande att ta del av men utan att uppvisa vidare informat-

ion.   

Företagen inom branscherna hotell och restaurang samt juridik, ekonomi och konsulttjänster 

utmärker sig i vårt resultat genom att inte ha någon personalflik eller innehar begränsad in-

formation. Detta kan jämföras med kommunerna där samtliga nio har en personalflik, varav en 

(1) använt begränsad information. Att resultatet uppvisar en stor variation avseende textmängd 

under personalfliken eller avsaknad av personalflik tror vi kan ha många möjliga förklaringar. 

En förklaring skulle kunna vara relaterat till företagens storlek och därmed resursmöjligheter, 

något som kanske gör att samtliga kommuner har en personalflik. En annan skulle kunna härle-

das till okunskap kring hur jobbsökande väljer att hämta information i den inledande fasen av 

rekryteringsprocessen. 

Attribut 

För att återkoppla till litteraturen ska fokus riktas på att förmedla de attribut och värderingar 

som arbetsgivaren kan erbjuda jobbsökande, något som hemsidan kan användas till. I Agrawal 

och Swaroop (2009) undersöks sambandet mellan ett starkt arbetsgivarvarumärke och attityden 

till att söka en tjänst. Ett starkt arbetsgivarvarumärke menar författarna går att koppla till de 

attribut som arbetsgivaren kan erbjuda. De presenterar fyra kategorier av attribut, för 

respondenter att värdesätta företag efter, vilka är; ansvar och medinflytande, kompensation och 

placeringsort, lärande och utvecklingsmöjligheter samt sociala och kulturella faktorer. Studien 

visar att attribut påverkar jobbsökandes attityd till att söka tjänsten och det som värderas högst 

hos en potentiell arbetsgivare är om denne erbjuder ansvar och medinflytande följt av 

kompensation och placeringsort. 

Vårt resultat visar att 39 av de 46 hemsidor som har en personalflik använder sig av minst ett 

attribut. I studien förekom mellan 1-30 attribut per hemsida vilket resulterade i ett genomsnitt 

av åtta attribut och ett typvärde av ett (1). Om vi utgår från Agrawal och Swaroops (2009) 
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resonemang om att ett starkt arbetsgivarvarumärke är kopplat till de attribut som erbjuds, går 

det att tolka att de företag som använder få attribut minskar sina förutsättningar att skapa ett 

starkt arbetsgivarvarumärke.  Kopplat till vårt resultat skulle så vara fallet för företagen som 

enbart använder sig ett attribut. 

Av resultatet går det vidare att utläsa att de företag som använder ett (1) attribut tenderar att 

använda sig av attributen inom kategorin kompensation och placeringsort. Vi såg att dessa 

företag endast nämnde sin placeringsort, något som visserligen är det attribut som enligt 

Agrawal och Swaroops forskning värderas högt, men som går att fundera kring i vilken 

utsträckning det ensamt lockar jobbsökande. Möjligtvis lockar det i större utsträcking i de fall 

som placeringsorten är av stor vikt för den jobbsökande jämfört med någon som redan bor i 

samma stad som företaget. 

Av vårt empiriska material går det att utläsa att det är lika vanligt att använda attribut inom 

kategorin kompensation och placeringsort som sociala och kulturella faktorer, vidare följt av 

lärande och utvecklingsmöjligheter och till sist ansvar och medinflytande. I Agrawals och 

Swaroops (2009) studie värdesätts ansvar och medinflytande högst. Vad arbetsgivarna erbjuder 

i vårt resultat går inte i enlighet med detta. Vi tror att en möjlig förklaring till varför attributen 

inom kategorin ansvar och medinflytande förekommer minst antal gånger i vårt resultat kanske 

kan härledas till att jobbannonsens utformning är mer välkänd för arbetsgivarna än hemsidans 

utformning och att dessa attribut i så fall skulle kunna vara förknippade med beskrivning av 

arbetsuppgifter i jobbannonsen men glöms bort på hemsidan. En möjlig förklaring till varför 

kompensation och placeringsort och sociala och kulturella faktorer är vanligast förekommande i 

vår studie kan ses svara mot den efterfrågan som Terjessen, Vinnicombe och Freeman (2007) 

lyfter, att män främst ses värdera lön och kvinnor mjuka värden.   

Precis som den varierande informationsmängden skulle även variationen i antal attribut kunna 

relateras till företagens storlek. Kanske har större företag dels ökade resurs möjligheter och dels 

fler attribut att erbjuda samt konkurrera med. En möjlig förklaring är att de företag i vårt 

resultat som använder flest attribut är etablerade och välkända. Dessa återfinns, enligt tabell 3, 

inom branscherna hälsa och sjukvård, kommun, detaljhandeln, post och kurir och bemanning 

och rekrytering. 

Frågeställning II 

I vilken utsträckning används könskodade ord och bilder på kvinnor och män och hur kan 

dessa i så fall enskilt och i samspel påverka mottagaren? 

Könskodade ord 

Både Acker och Wahl et al. (2011) skriver om hur kön “görs” på institutionell nivå genom bland 

annat språk och kommunikation. Milles (2008) menar i sin tur att ett jämställt språk skapas 

genom att rikta sin text mot både kvinnor och män och kopplar detta till 40/60 principen. Men 

hon lyfter även dess svårigheter då språket avspeglar verkligheten som är och har varit 

ojämnställd och kön förknippas med uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Även 

Gaucher, Friesen och Kays (2011) problematiserar och lyfter användandet av ord som 

förknippas med manligt och kvinnligt. 

Genom att utgå från Gauchers et al. (2011) lista över könskodade ord kunde vi av vårt resultat 

utläsa att de manligt könskodade orden som förekommer flest gånger är driv, leda, mål och 

utmana. De vanligaste kvinnligt könskodade orden är engagerad, samarbeta och gemenskap. Av 

resultatet kan vi vidare utläsa att manligt könskodade ord förekommer något fler gånger än 

kvinnliga. 

Att manligt könskodade ord förekommer fler gånger kan kopplas till Milles (2008) resonemang 

om att språket avspeglar en verklighet som inte är jämställd. Å andra sidan förekom inte 

manligt könskodade ord flest på alla hemsidor då det fanns företag som hade övervägande 

kvinnligt könskodade ord. En ytterligare aspekt skulle därför kunna härledas till 
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branschtillhörighet där språket kan ses avspegla representationen i branschen. Vilket i sådant 

fall stämmer överens med hälsa och sjukvårdsbranschen, som benämns som kvinnodominerad, 

där fyra av åtta företag i vårt resultat använder övervägande kvinnligt könskodade ord. 

Oavsett förklaring visar bland annat Gauchers et al. (2011) forskning att språket kan ge 

konsekvenser, då de i deras studie undersökt vilket intryck könskodade ord får på män och 

kvinnor. Genom att delge kvinnor annonser som innehöll manligt könskodade ord upptäcktes 

att intresset för tjänsten sjönk vilket forskarna menar kan vara en del till förklaringen att 

mansdominerade yrken fortsätter att rekrytera män. 

Genom att applicera ovanstående resonemang på vår studie finner vi det intressant att fundera 

kring vilka konsekvenser det kan få för de 25 företag som, enligt figur 2, faller utanför 40/60 

principen, det vill säga använder överhängande manligt eller kvinnligt könskodade ord. Detta 

gäller kanske speciellt för de fem företag som återfinns i tabell 4 då de använder  könskodade 

ord tillhörande övervägande ena könet. En möjlig konsekvens skulle enligt forskningen kunna 

vara att de företag som använder manligt könskodade ord påverkar kvinnliga jobbsökande att 

inte söka tjänsten. Denna konsekvens skulle i så fall kunna appliceras på företaget inom data, IT 

och telekommunikation i vår studie, en bransch som benämns mansdominerad, som använder 

sig av 33 manligt könskodade ord och elva kvinnliga. Vi tycker att det borde vara av intresse att 

rekrytera både kvinnor och män men detta kanske är något som hämmas av ordvalen vilket är 

intressant ur ett jämställdhetsperspektiv. 

För att åter knyta an till att hälften av företagen inom den kvinnodominerade hälso- och 

sjukvårdsbranschen i vårt resultat använder sig av fler kvinnligt könskodade ord än manliga, är 

det även intressant att fundera kring hur män påverkas av kvinnligt könskodade ord.  Om män 

upplever samma som kvinnorna i Gauchers et al. (2011) studie bör ett liknande utfall ske för 

dessa företag. 

Även Koeser, Kuhn och Sczesny (2014) menar att ett könsneutralt språk är att föredra då det 

främjar jämställdhet. Vidare visar deras forskning att ett könsneutralt språk kan uppnås först 

när personer blir medvetandegjorda om förekomsten av könskodade ord och vad dessa får för 

betydelse. 

I vårt resultat förekommer mellan 1 - 47 könskodade ord på hemsidorna. Däremot är det tre 

företag, av de som har en personalflik, som utmärker sig genom att inte använda några 

könskodade ord alls. Sett till antal ord är det främst en av dessa tre som sticker ut då de med en 

textmängd av en (1) A4 sida använt vad Koeser et al. (2004) kallar ett könsneutralt språk. Hur 

stor del av texten som upptas av könskodade ord varierar i vårt resultat. Två företag verksamma 

inom handelsbranschen bekräftar detta. Båda företagens personalflik har en jämförbar 

textmängd, två och en halv A4 sidor, varav det ena företaget har 17 könskodade ord och det 

andra har fyra. 

Tidigare diskuterade vi kring möjliga förklaringar till i vilken utsträckning företagen använder 

könskodade ord under personalfliken. Vi nämnde att språket avspeglar verkligheten och 

branschtillhörighet.  Koeser et al. tillför ytterligare en möjlig förklaring då de menar att det kan 

bero på okunskap. Kanske skulle medvetenhet kring ämnet bidra till ett mer jämställt språk som 

främjar både kvinnor och män, något som kanske är en förklaring till varför tolv företag i vårt 

resultat faller inom ramen för 40/60 principen. Ett exempelpå detta skulle i så fall kunna vara 

varför ett landsting skiljer sig från övriga inom samma bransch då de endast innehar fem 

könskodade ord, vilka faller inom 40/60 principen, på strax över fyra A4-sidor. 

Bilder 

Förutom ovanstående litteratur om språkets betydelse visar Purdie-Vaughns et al. (2008) studie 

att även bilder påverkar känslan av tillhörighet.  I studien framkom att det är av vikt att text och 

bild förmedlar samma budskap för att uppnå trovärdighet hos betraktaren. Kopplat till vår 

studie kan det ses som att även om texten är könsneutral så kan bilder på hemsidan skapa ett 
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motsägande intryck av det som presenteras. Detta tror vi möjligtvis kan förklaras av Hintons 

(2000/2003) resonemang om stereotyper. Han menar att människor har ett starkt behov av att 

kategorisera andra efter synliga fysiska egenskaper och det sammanhang de befinner sig i, något 

som är ett naturligt beteende då människan har ett behov av att skapa ordning för att förstå 

omvärlden. Lika viktigt är det för människan att placera sig själv i ett sammanhang. 

Vårt resultat visar att 33 företag använder bilder och de presenterar mellan 1-98 bilder per 

personalflik. I genomsnitt används cirka 17 bilder varav tio motsvarar bilder på kvinnor. Hela 67 

% av företagen faller utanför 40/60 principen, det vill säga innehar övervägande bilder på 

endera könet. 

Utifrån ovanstående presenterad forskning om tillhörighet tycker vi att det är intressant att 

fundera kring hur en jobbsökande mottar bilder på hemsidan och hur detta påverkar 

upplevelsen att passa in. Om jobbsökande omedvetet eller medvetet kategoriserar sig utanför 

gruppen skulle en möjlig konsekvens kunna vara att dennes intresse sjunker, vilket var fallet för 

kvinnorna i Gauchers et al. (2011) studie om könskodade ord.   

Samtidigt är det intressant att fundera kring om det alltid är önskvärt att förhålla sig till 40/60 

principen såsom den presenteras. Likt Milles tankar om svårigheter med ett jämställt språk ser 

vi en liknande svårighet med att förhålla sig till ett jämställt bildspråk. Vårt empiriska material 

visar att ett företag verksamt inom hemtjänst presenterar elva bilder där samtliga är på kvinnor. 

Resultatet visar också att ett företag inom virkes- och byggvaruhandeln presenterar en (1) bild 

på kvinnor och sju bilder på män. Sett till att dessa branscher benämns som kvinno- respektive 

mansdominerade så kanske företagen i fråga avspeglar detta. Intressant är då om bilder bör 

avspegla verkligheten såsom den ser ut på arbetsplatsen eller möjligtvis en önskvärd jämställd 

verklighet. Om bilderna ska avspegla arbetsplatsen kommer bildspråket i dessa fall bli 

ojämställt, något som skulle kunna bidra till att det underrepresenterade könet upplever 

tillhörighet i mindre utsträckning. Samtidigt är det svårt att presentera ett jämställt bildspråk 

om arbetsplatsen inte ser ut så. Att använda någon annans bilder och därmed konstruera en 

jämlik verklighet skulle kunna vara ett alternativ, ett annat skulle vara att inte använda sig av 

några bilder alls eller ett tredje att exponera samma person på flera bilder av det 

underrepresenterade könet. 

Samspel mellan könskodade ord och bilder 

Tidigare har vi resonerat kring huruvida könskodade ord och bilder enskilt påverkar 

jobbsökande men som bland annat Purdie-Vaughns et al. (2008) belyser samspelar text och bild 

vilket inverkar på känslan av tillhörighet. 

Resultatet i tabell 7 och 8 visar att fem företag använder övervägande könskodade ord och bilder 

av det ena könet. Två av dessa använder övervägande kvinnligt könskodade ord och bilder på 

kvinnor, och återfinns inom hälso- och sjukvårdbranschen. De resterande tre företagen 

använder det omvända och återfinns inom branscherna försäkring, kommun och data, IT och 

telekommunikation.   

Sett till tidigare resonemang under avsnitten könskodade ord och bilder tror vi att dessa i 

kombination får ännu större inverkan på viljan att söka tjänsten. Detta då uppfattningar om 

företaget baseras både på de intryck som förmedlas skriftligt och visuellt. Därför tror vi att det 

finns en risk att de fem företagen ovan än mer förmedlar budskap som primärt väcker intresse 

hos det ena könet. Något vi har noterat tidigare är att tre av dessa företag återfinns inom en 

branscher som benämns kvinno- eller mansdominerad.   

För att återkoppla till Milles (2008) kan 40/60 principen med fördel användas de gånger som 

det är nödvändigt att använda ord och bilder som är förknippade med endera könet. Genom att 

synliggöra både kvinnor och män i kommunikation främjas jämställdhet menar hon. 

Som nämnt i resultatet förekommer det i genomsnitt fler manligt könskodade ord och fler bilder 

på kvinnor under personalflikarna. Något som syns i de fem företagen i tabell 8 som faller 



21 

 

utanför 40/60 principen genom detta. Sett till könskodade ord och bilder enskilt kan dessa 

därför ses exkluderade men i kombination mellan bild och text skulle däremot Milles 

resonemang kunna tillämpas på dessa företag. Då de medvetet eller omedvetet, på ett sätt kan 

ses tillämpa 40/60 principen genom att kombinationen av könskodade ord och bilder synliggör 

båda könen vilket skulle kunna upplevas inkluderande. 

I ett perspektiv av tillhörighet och stereotyper blir det intressant att relatera detta till vår 

tidigare diskussion, om bilderna ska representera arbetsplatsen eller en önskvärd jämnställd 

arbetsplats. Kanske skulle en kombination av text och bild kunna tillämpas på de företag som 

har en ojämn könsfördelning. Det vill säga att om bilderna ska avspegla verkligheten på 

arbetsplatsen så kanske det motsatta könet kan synliggöras i text i syfte att väga upp den ojämna 

könsfördelningen vilket kanske skulle inkludera båda könen under personalfliken. Alternativt 

skulle det kunna få en konsekvens i att mottagaren upplever budskapet mindre trovärdigt då 

text och bild inte samverkar. 

Metoddiskussion  

Nedan förs en diskussion kring metodavsnittets eventuella begränsningar och hur vi i så fall har 

förhållit oss till dessa. 

Vi är medvetna om att de listor över attribut och könskodade ord som utgjorde nyckelord i vår 

kodningsmall har sina begränsningar. Agrawal och Swaroops (2009) lista över jobbattribut 

baseras på en indisk kontext och har i vår studie översatts från engelska till svenska, vilket 

möjliggjorde att orden kan ha misstolkats. En annan begränsning är att indisk och svensk 

arbetsmarknadskultur kan skilja sig åt, vilket skulle kunna betyda att de attribut som efterfrågas 

i Indien inte efterfrågas i samma utsträckning i Sverige. Däremot tror vi att genom lexikon, vår 

medvetenhet om att stuiden var gjord i en indisk kontext samt vår kunskap om svensk kontext 

lyckades tolka och översätta attributen på ett korrekt sätt för att tillämpas i vår studie.      

Ett liknande resonemang kan föras kring Gaucher, Friesen och Kays (2011) lista över 

könskodade ord. Även denna studie var skriven i en annan kontext, England, och innefattade 

engelska ord. Det fanns en begränsning i att somliga könskodade ord inte möjliggjorde en 

översättning anpassad efter svensk kontext eller att ord fick en annan innebörd utefter svensk 

ordlista. Ett exempel på det sistnämna var det kvinnligt könskodade ordet “barn”. Denna 

problematik lyftes under rubriken datainsamling och pilotstudie då ordet barn förekom 

frekvent på hemsidan i och med att verksamheten arbetade med barn. Ytterligare exempel var 

de två könskodade orden mål och samarbeta*, som vi stundtals upplevde rycktes ur sitt 

sammanhang. Ett exempel när ordet samarbete* förekom för att beskriva relationen mellan två 

driftsenheter jämfört med när ordet förekom för att beskriva en arbetsgrupp eller individ. Vi 

gjorde bedömningen att listan, med en genomarbetad översättning och anpassning, kunde 

tillämpas på vår studie. De gånger vi stötte på ovanstående problematik gjordes följande 

bedömningar; anpassa till svensk kontext, individuellt relatera ordet till dess sammanhang och 

exkludera somliga ord från listan. 

Något vi brottades med inför pilotstudien var hur vi skulle bedöma om bilderna på hemsidorna 

representerade en man eller kvinna. Vi kom fram till att bilderna skulle räknas, utan djupare 

analys, efter vårt första intryck trots att vi insåg att det är en väldigt subjektiv tolkning och att 

någon annan skulle kunna tolkat bilderna på ett annat sätt. Men då en del av syftet med studien 

varit att undersöka hur bilder påverkar mottagaren tror vi att första intrycket som en bild ger, 

för de allra flesta, motsvarar den stereotypa bild som finns av vad som är manligt och kvinnligt 

och förmodligen så som bilden skulle tolkas av en jobbsökande. 

Som nämnts tidigare baserades vår studie på 70 hemsidor vilka representerade en rad olika 

branscher. De hemsidor som inte hade någon personalflik eller föll inom kategorin har 

begränsad personalflik, uteslöts inom flera delar av resultatet och analysen. Motivet till detta var 

att vi gjorde bedömningen att dessa inte bidrog med information angående attribut, könskodade 

ord eller bilder vilket gjorde att resultatet i många fall omfattas av 40 hemsidor.  En 
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innehållsanalys kan antingen kodas manuellt, som vi gjorde, eller med hjälp av ett digitalt 

verktyg. Genom att använda ett digitalt verktyg hade vi kunnat analysera ett än större material 

vilket hade kunnat främja till tydligare generella mönster. Men vi tror att vårt material kodats på 

ett mer korrekt sätt genom manuell kodning då vi annars hade gått miste om att ord kan få 

annan betydelse beroende på sammanhang. 

Genom att vi använde ovannämnda listor med ord i innehållsanalysen indikerar det på att vi 

värdesätter vissa ord mer än andra. Vi är väl medvetna om att det kan finnas andra aspekter än 

könskodade ord och attribut som påverkar jobbsökande. Men då tidigare forskning visat på en 

samverkan mellan könskodade ord och intresse samt mellan attribut och attraktivt 

arbetsgivarvarumärke valde vi att undersöka hemsidorna utefter dessa då de möjliggjorde ett 

konkret mätverktyg vilket främjade till att undersöka fler hemsidor. 

Vi är medvetna om att vi genom att räkna ord enligt de förutbestämda listorna kan ha medfört 

en risk för att orden förlorade sitt sammanhang. Detta kan ha gjort att  arbetsplatsen genom en 

sammansättning ord kan vara könskodade utan att detta synts i vår studie då endast specifika 

ord räknats. Den övergripande känslan som texten förmedlar kan därmed ha gått förlorad i vår 

undersökning. Genom att använda en metod för mer djupgående analys av textens budskap 

hade färre hemsidor kunnat studerats och vårt syfte ämnade heller inte undersöka detta. Trots 

innehållsanalysens begränsningar anser vi att den var bäst lämpad för vårt syfte. 

Slutdiskussion  

Som vi nämnde i inledningen grundar sig denna uppsats i vår egen erfarenhet och i vår tes om 

att arbetsgivare inte tar tillvara på hemsidan som en kommunikationskanal för att locka till sig 

potentiella medarbetare och att budskapet som förmedlas, inte alltid är genomarbetat utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Syftet med studien var att genom en innehållsanalys analysera företags 

hemsidor för att undersöka i vilken utsträckning hemsidan, omedvetet eller medvetet, fungerar 

som en kommunikationskanal för arbetsgivaren att marknadsföra sig. Studien ämnade även 

undersöka om arbetsgivaren visuellt och skriftligt uttryckt sig på ett sätt som kan verka 

exkluderande för kvinnor eller män. 

Under detta avsnitt ämnar vi att svara på syftet i anslutning till respektive frågeställningar 

genom att redogöra för centrala slutsatser som baseras på studiens resultat, analys och 

diskussion. 

Vår första frågeställning efterfrågar om arbetsgivare använder hemsidan för att marknadsföra 

vad de kan erbjuda. Vårt resultat och analys visar att 30 av de undersökta företaget antingen 

inte har någon personalflik eller en begränsad textmängd, varav 19 av dessa länkar vidare till 

hemsidan från jobbannonsen. Detta är något vi tycker talar för att dessa företag inte använder 

hemsidan för att marknadsföra vad de kan erbjuda. Dessa företag bekräftar således första delen 

av vår tes om att företag inte tar tillvara på hemsidan för att locka till sig potentiella 

medarbetare. De attribut arbetsgivaren erbjuder är kopplat till ett starkt arbetsgivarvarumärke 

och hemsidan är en informationskälla jobbsökande föredrar. Vilket vi tycker motiverar varför 

arbetsgivare aktivt bör använda personalfliken till att bemöta jobbsökande och vi tror att de 

genom detta har chans att blir mer konkurrenskraftiga. 

Resterande 57 % kan ses använda hemsidan för att marknadsföra sig själva och motsäger 

därmed vår tes då de har en personalflik, däremot uppvisar de en stor variation i mängd 

information som tillhandages de jobbsökande. Vår första frågeställning ämnade även undersöka 

på vilket sätt arbetsgivare lyfter fram sina egenskaper. Därmed ifrågasätter vi om det räcker att 

endast använda en eller två meningar text tillsammans med ett (1) attribut, som var typvärdet 

för vår studie. Vi tror att det är få jobbsökande som endast baserar sitt val av arbetsgivare på 

dennes placeringsort. Om två företag inom samma bransch och ort utlyser tjänster, så borde det 

krävas fler attribut för att kunna utmärka sig och konkurrera om de bästa medarbetarna. 
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En större textmängd och antal attribut tror vi relateras till företagets storlek och 

resursmöjligheter. En större textmängd kan till exempel kopplas till att det krävs för att beskriva 

organisationen som helhet. Att förmedla många attribut går av analysen att koppla till i vilken 

utsträckning företaget kan erbjuda dessa. Ett större företag tror vi, i de allra flesta fall, har mer 

resurser att lägga på att utforma hemsidan. Däremot visar vårt resultat att både stora och små 

företag omedvetet eller medvetet inte använt hemsidan som kommunikationskanal. Något vi 

tror kan förklaras i att de inte har kunskapen eller medvetet inte vill använda hemsidan för att 

locka jobbsökande.   

Vad som ska anses vara “lagom” mängd text är svårt att bedöma då företagen har olika mycket 

att presentera utifrån företagsstorlek men vi tror att en koncis text är att föredra.  Därför blir det 

även svårt att bedöma hur många attribut som bör presenteras under personalfliken. Vi tror inte 

att mängden presenterade attribut per automatik lockar jobbsökande mer, utan att vilka attribut 

som används också spelar roll. Vi ser det positivt att nämna attribut från alla fyra kategorier, 

med den enkla förklaringen att människor är olika och lockas därför av olika saker. 

Om Agrawal och Swaroops respondenter, vilka befinner sig i en indisk kontext, överensstämmer 

med jobbsökande i Sverige anser vi att företagen i vår studie misslyckats då attributen inom 

ansvar och medinflytande förkommer i väldigt liten utsträckning. Vi tror att attributen ansvar 

och medinflytande, i svensk kontext, är starkt kopplade till vad som skrivs i jobbannonsen vilket 

skulle kunna förklara avsaknaden av dessa attribut på hemsidan. Det faktum att kompensation 

och placeringsort tillsammans med sociala och kulturella faktorer nämndes flest gånger under 

personalflikarna överensstämmer däremot med jobbsökande i Terjessens et al. (2007) studie i 

engelsk kontext. Så utifrån den aspekten kanske arbetsgivarna i vår studie har lyckats, om det är 

dessa attribut som attraherar jobbsökande i svensk kontext. 

Vår andra frågeställning ämnade undersöka i vilken utsträckning könskodade ord och bilder på 

kvinnor och män används under personalfliken. Av vårt resultat går det att utläsa att av de som 

ingår i kategorin har personalflik så använder alla, utom tre företag, könskodade ord i sin text, i 

genomsnitt 13 per hemsida. Detta tyder på att det är vanligt förekommande och något som även 

bekräftar vår tes om att hemsidan inte alltid är genomarbetad utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Om däremot Milles resonemang, kring att 40/60 principen skapar ett 

jämställt språk, tillämpas så är det 13 företag som dementerar tesen, medan resterande 25 

företag fortfarande kvarstår. 

Vidare efterfrågar vår andra frågeställning även hur könskodade ord och bilder kan påverka 

mottagaren. Då språk och kommunikation konstrueras av den kultur och struktur som finns på 

arbetsplatsen ser vi en relation mellan att språkbruket som används i jobbannonsen återfinns på 

företagets hemsida. Således ser vi att det går att koppla effekten, att kvinnor tappar intresse för 

tjänsten av manligt könskodade ord i annonser med effekten som manligt könskodade ord får 

på hemsidan. Vi ser heller ingen skillnad i att män skulle påverkas annorlunda, utan att även de 

tappar intresse när kvinnligt könskodade ord används. Sammanfattningsvis tror att det finns en 

risk i att kvinnor och män inte känner sig lockade och/eller exkluderade av arbetsgivarens 

ordval på hemsidan. 

Att det används fler manligt könskodade ord än kvinnligt, har vi tidigare diskuterat kan ha 

många olika möjliga förklaringar. Vi tror att verkligheten, branschtillhörighet och okunskap alla 

kan bidra till ett ojämställt språkbruk. Att ett invävt könsmönster genomsyrar alla företagets 

sociala processer talar för att oavsett branschtillhörighet och verklighet så kommer företagen 

fortsätta att reproducera ett ojämställt språkbruk. Däremot anser vi att om okunskap byts ut 

mot medvetenhet genom att uppmärksamma språkets betydelse finns stor chans att neutralisera 

dagens verkligenhet och branschtillhörighet och därmed medverka till ett jämställt språkbruk. 

Detta tror vi främjar till allas inkluderande i arbetslivet, oavsett kön, och en jämställd 

arbetsplats. 

På samma sätt som könskodade ord exkluderar tror vi att även bilder kan få samma påverkan då 

dessa är starkt förknippade med samhörighet och känslan att passa in. 67 % av företagen i vår 
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studie faller utanför 40/60 principen.  Detta skulle kunna förklaras av att dessa företag 

avspeglar arbetsplatsen i sina bilder, vilket i så fall innebär att de har en ojämn könsfördelning. 

Vid ett väl genomtänkt bildspråk tror vi att det är positivt att använda sig av bilder på 

arbetsgruppen under personalfliken, detta då bilder är starkt förknippade med samhörighet. 

Men för att inte fortsätta att reproducera en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen genom 

bildval tror vi att den bästa lösningen är att, om möjligt, exponera det underrepresenterade 

könet fler antal gånger för att väga upp. På detta sätt tror vi att inkludering främjas och 

möjligtvis kan detta vara en bidragande faktor till en jämlik arbetsplats. 

Slutligen efterfrågade vår andra frågeställning hur samspelet mellan text och bild kan påverka 

mottagaren. Vi har tidigare diskuterat att könskodade ord och bilder i kombination borde få 

ännu större inverkan på känslan av exkludering och viljan att söka sig till arbetsgivaren. 

Liknande tankegång, som stycket ovan, har förts kring möjligheten att väga upp bilder av ena 

könet med könskodade ord av det andra. Vi ser en stor risk i att mottagaren upplever detta som 

motsägelsefullt vilket gör att vi anser att detta är något som bör undvikas för att inte riskera att 

tappa trovärdighet hos mottagaren, om arbetsgivarens budskap misstros anser vi att det heller 

inte främjar inkludering. 

Utifrån resultatet delade vi in företagen i fyra olika typer (tabell 9). Typ 1 har använt lite 

information, få attribut och ett ojämställt bild- och skriftspråk. Typ 2 har använt lite 

information, få attribut och ett jämställt språk. Typ 3 har använt mycket text, många attribut 

och ett jämställt språk. Typ 4 har använt mycket text, många attribut och ett ojämställt språk.  

Genom att presentera fyra olika kombinationer över våra undersökningspunkter ville vi visa 

exempel på och sammanfatta företagen som utgjort vår studie, detta för att nu kunna dra 

slutsats om vilken sammansättning som är att föredra på hemsidan utifrån tidigare slutsatser vi 

gjort ovan.   

Att enbart använda lite information och ett (1) attribut menade vi, utifrån litteraturen, inte 

räcker för att vara konkurrenskraftig. Något som talar för typ 3 och 4 som använt stor 

textmängd och mellan 19 respektive 30 attribut. Genom att använda ett ojämställt språk, bildligt 

och skriftligt, såg vi en risk i att reproducera en ojämnställd arbetsplats då jobbsökanden kan 

känna sig exkluderade. Detta talar för företagen inom typ 2 och 3 som använt ett jämställt 

språkbruk. Av detta borde typ 3 vara att föredra då de både lyckats hålla en informationsrik 

hemsida och visa på vad de kan erbjuda samtidigt som de ändå lyckats hålla ett jämställt språk i 

text och bild. 

Sammanfattningvis menar vi att vår studie visar att hemsidan används av jobbsökande som en 

del i att bilda sig en uppfattning om arbetsgivaren något som motiverar till att den ska ses som 

en viktig kommunikationskanal för arbetsgivaren att använda. I jakten på de bästa 

medarbetarna tycker vi att arbetsgivare bör använda hemsidan för att marknadsföra attribut 

och på så sätt hålla sig konkurrenskraftiga. För att marknadsföringen ska attrahera jobbsökande 

av båda könen ser vi en stor relevans i att vara inkluderande i sin kommunikation. Detta då 

språket bildligt och skriftligt konstruerar vår verklighet, vilket motiverar till att arbetsgivare 

aktivt bör se över vad språket under personalfliken kan få för konsekvenser och hur text och bild 

samverkar till att förmedla vad som är önskvärt. 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi stött på flera intressanta upptäckter på hemsidorna men som på 

grund av studiens syfte inte undersökts vidare. Nedan presenteras dessa som förslag till vidare 

forskning.   

Vi ser ett intresse i att ur en jobbsökandes perspektiv undersöka vilken typ av information som 

bör finnas under en personalflik då det är ett relativt outforskat område. Detta då vi tror att det 

finns fler aspekter än de attribut som vi använt oss av i vår studie som lockar jobbsökande. 
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Vi finner det även intressant att genom till exempel text- och bildanalys vidare tolka budskapet 

som förmedlas om män och kvinnor på arbetsplatsen. Under datainsamlingen stötte vi på 

somliga företag som valt att låta medarbetare framföra sina åsikter och representera 

arbetsplatsens kultur. Vi uppmärksammade att det finns en tendens till att detta gör att kvinnor 

och män framställs på olika sätt. Männens beskrivning av arbetsplatsen rörde ofta 

arbetsuppgifternas art, möjlighet till ansvar och utvecklingsmöjligheter medan kvinnorna 

beskrev fördelar med företagets kultur, arbetsmiljö och kollegor.    

I vår studie framkom att hälso- och sjukvårdsbranschen, vilken domineras av kvinnor, även 

avspeglar detta i ord- och bildval. Vi ser att det hade varit intressant att studera bilder och 

könskodade ord likt vår studie men att låta kvinno- och mansdominerade branscher utgöra 

urvalet. Detta då det hade varit intressant att undersöka varians inom och mellan branscher för 

att se om liknande resultat som hos hälso- och sjukvårdsbranschen återfinns. 

Vidare såg vi en stor variation i hur bland annat ålder och mångfald porträtteras i text och bild. 

Vilket gör att vi ser relevans i att undersöka och analysera hemsidor ur ett intersektionellt 

perspektiv och möjligtvis koppla till institutionell diskriminering. 
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Bilaga 2 – Attribut 

Faktor 1 – Ansvar och medinflytande 

 Utmanande arbetsuppgifter 

 Egenmakt, medinflytande - man får vara med och bestämma 

 Eget ansvar - över uppgifter, tidigt i karriären 

 Autonomi/självbestämmanderätt i arbetet  

Faktor 2 – Kompensation och placeringsort 

 Löner 

 Vilka länder befinner man sig i? 

 Förmåner 

 Nämner man var i landet man finns? 

Faktor 3 – Lärande och utvecklingsmöjligheter 

 Möjligheter att snabbt avancera i företaget  

 Möjlighet till kompetensutveckling – personlig 

 Möjlighet till kompetensutveckling – utbildning för att upprätthålla kunskap 

Faktor 4 – Sociala och kulturella faktorer 

 Trevliga/sociala arbetskamrater och gemenskap 

  God företagskultur – ex. värderingar 

 Trygghet 



 

Bilaga 3 – Könskodade ord 

Maskulina ord  

 Aktiv 

 Ambition*  

 Analytisk*  

 Atletisk*  

 Attackera/aggressiv/offensiv* 

 Autonom*  

 Besluta/bestämma 

 Beslutsam  

 Dominant*  

 Envis * 

 Fientlig*  

 Frispråkig 

 Girig/glupsk  

 Hierarki  

 Hänsynslös  

 Hävda sig*  

 Impulsiv  

 Individuell*  

 Intellekt/förstånd*  

 Leda*/framkant  

 Logik  

 Maskulin  

 Mod*  

 Mål*  

 Oberoende/självständig*  

 Principfast*  

 Självförtroende*  

 Självförsörjande/självgående  

 Självtillit* 

 Skryta*/stolt*  

 Trygg/säker/självsäker*  

 Tvinga/driva*  

 Tävla/konkurerra*  

 Utmana*  

 Åsikt/omdömme  

 Äventyrlig 

 Överlägsen/överman/överordnad  

 

 

Feminina ord 

 Anknyta*  

 Artigt  

 Barn*  

 Behaglig* 

 Beroende*  

 Blygsamhet 

 Emotionell*/känslomässig*  

 Empati*  

 Engagerad*  

 Feminin  

 Förklara*  

 Förlitar sig på varandra  

 Förstå*  

 Ge/fogar sig/lämna företräde*  

 Gemensam  

 Gemenskap 

 Gnäll*  

 Känslig*  

 Lita*/ pålitlig*  

 Lojal*  

 Medkänsla*/medlidande*  

 Medmänsklig 

 Mild/mjuk  

 Omtänksam/hänsynsfull  

 Samarbeta* 

 Smickrande 

 Stödja*  

 Sympati*  

 Tillgiven 

 Tillsammans*  

 Tjata  

 Trevlig*  

 Tyst*  

 Undergiven  

 Uppmuntrade*  

 Varm*  

 Vårdande*  

 Vänlig/snäll  

 Ärlig/uppriktig  

 Öm*/kärleksfull  

 



 

Bilaga 4 – Branschtillhörighet och fördelning inom 
respektive kategori 

 

 

Förekommande branscher 

 

Har ingen 

personalflik 

 

Har bristfällig 

personalflik 

 

Har 

personalflik 

 

Antal företag 

 

Apoteksbranschen - 1 - 1 

Bil och motor - - 1 1 

Bygg, design & 

inredningsverksamhet 

- - 1 1 

Data, It & telekommunikation 1 - 2 3 

Fastighetsverksamhet 1 - - 1 

Försäkring - - 1 1 

Handel 2 - 5 7 

Hotell & Restaurang 2 1 - 3 

Hälsa & sjukvård 2 - 8 10 

Internethandel & postorder - - 1 1 

Juridik, ekonomi & konsulttjänster 5 - 2 7 

Kommun - 1 8 9 

Livsmedelframställning 1 - - 1 

Media 2 - 1 3 

Offentlig förvaltning 1 - - 1 

Post och kurirverksamhet - - 1 1 

Rekrytering & bemanning 1 - 3 4 

Rengöring & lokalvård - - 1 1 

Reparation och installation 2 - 1 3 

Sanering och renhållning - 1 - 1 

Skogsindustri - - 1 1 

Tillverkning & industri 1 - - 1 

Transport  & magasinering 1 - - 1 

Transport & logistik - - 1 1 

Utbildning 2 2 2 6 

 

Totalt: 25 
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