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Emma Holmes och Emma Thylin Eriksson 

 
Sverige ses av många som ett jämställt samhälle men skillnader i hur 
arbetstagare behandlas beroende på kön samt förekomsten av barn finns 
fortfarande. Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor och män 
påverkas av förekomsten av barn vid bedömningar av agentic- och 
communalegenskaper, kompetens, lönesättning samt anställningsbarhet. En 
enkät utformades där en personbeskrivning gjordes i sex identiska versioner, 
med undantag för kön på den sökande samt förekomst av barn, och delades 
ut till 164 personer på två offentliga platser i Stockholm. Förekomsten av 
barn påverkade inte bedömningen av en manlig och kvinnlig arbetssökande 
på olika sätt. Den kvinnliga sökande ansågs dock vara mer anställningsbar 
och kompetent och kvinnliga deltagare gav överlag högre skattningar än 
manliga deltagare. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier från USA 
och en förklaring till detta kan vara Sveriges långvariga jämställdhetspolitik 
vilket kan ha haft en positiv inverkan på samhället.  

 
 
Kvinnors deltagande i den svenska arbetskraften har under de senaste 40 åren ökat kraftigt, 
från endast 60 procent 1970 till 81 procent 2007 (SCB, 2008). Yrkessysselsättning 
uppmuntras bland kvinnor och ett omfattande system för barnomsorg har utvecklats för att 
kunna öka möjligheten till arbete för dem som har barn. Den offentliga sektorn har också 
spelat en stor roll för arbetande kvinnor, där 58 procent av sektorns arbetskraft utgjordes av 
kvinnor år 1992 (Melkas & Anker, 1997). En familjeprincip som utvecklades under 1970-talet 
inkluderar en lag som ger föräldrar rättigheten att arbeta deltid samt att ta ut föräldraledighet 
utan att gå miste om sitt jobb. Den har dessutom gjort fäder berättigade till samma 
föräldraledighet som gäller för mödrar (Kugelberg, 2006). Årliga undersökningar gjorda av 
Tjänstemännens centralorganisation, TCO, över fäders föräldraledighet har visat en ökning 
bland de fäder som tar ut föräldraledighet. Under 2009 stod fäder för 22,3 procent av 
föräldradagarna, en ökning från 2008 då motsvarande siffra var 21,5 procent. TCO:s statistik 
visar dock att även om fler fäder tar ut föräldraledighet så är gapet mellan fäder och mödrar 
fortsatt stort (Orpana, 2009). Detta stämmer överens med Statistiska Centralbyråns statistik 
över gifta vuxna med och utan barn, som visar att trots det ökade antalet kvinnliga 
arbetsdeltagare och Sveriges jämställdhetspolitik ligger gifta kvinnor, särskilt de med barn, 
bakom gifta män när det gäller heltidssysselsättning. Cirka 50 procent av kvinnor med två 
små barn arbetar heltid i jämförelse med cirka 95 procent av män med två små barn (SCB, 
2008).  
 
Till viss del kan ojämlikheten i yrkessysselsättning bero på att kvinnor fortfarande gör cirka 
två tredjedelar av allt obetalt hushållsarbete, men Melkas och Anker (1997) menade också att 
könsbaserad yrkessegregering är en huvudfaktor i ojämställdheten mellan män och kvinnor på 
arbetsmarknaden. De menade att eftersom vissa yrken ses som kvinnliga eller manliga 
begränsas rörligheten på arbetsmarknaden, något som är negativt därför att båda könen har 
svårt att arbeta inom det, så kallade, andra könets arbetsområde. Det förekommer även 
segregering inom samma yrkesområde där kvinnor oftast hamnar längre ner på den 
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hierarkiska rangordningen inom yrkesområdet och därmed har sämre karriärmöjligheter 

(Melkas & Anker, 1997). 

 

Bilden av den ideala arbetstagaren, en ung man utan barn, passar inte in på gifta kvinnor som 

befinner sig på arbetsmarknaden, eftersom samhällets stereotypa förväntning är att de ska 

prioritera hushållsrelaterat arbete, så som barnomsorg och städning (Cuddy, Fiske & Glick, 

2004). Detta gör att kvinnor som har barn samt arbetar utanför hemmet bryter både mot 

förväntningarna på moderskap och mot förväntningarna på den ideala arbetstagaren. Att 

varken förväntningarna av moderskapet eller den ideala arbetstagaren passar in på arbetande 

mödrar är något som ställer de i en förlorande position på arbetsmarknaden och i samhället, 

då de inte upplevs som särskilt kompetenta varken i arbetslivet eller i hemmet. Arbetande 

mödrar bedöms dessutom som mer distraherade av familjförpliktelser samt att de oftare tar 

ledigt eller säger upp sig (för barnens skull) i jämförelse med arbetande fäder och arbetande 

kvinnor utan barn (Cuddy et al., 2004).    

 

Social role theory 

Kan ojämställdheten för kvinnor i arbetslivet bero på själva könet, att de är kvinnor, eller kan 

det snarare bero på stereotypen som associeras med kvinnor? Enligt social role theory (Eagly 

& Steffen, 1984) härstammar stereotyper om grupper från observationer av människor i olika 

sociala roller och från observationer av de beteenden som uppkommer utifrån roller grupperna 

besitter. Stereotyper gällande kön har uppstått utifrån könsroller inom samhället där män, som 

anses besitta rollen som familjeförsörjaren, förknippas med de karakteristika förenade med 

rollen. Sådana manliga karakteristika kallas för agenticegenskaper, och inkluderar bland annat 

självständighet, målmedvetenhet och dominans. På samma sätt förknippas kvinnor med de 

karakteristika som sammankopplas med vårdande roller eftersom de historiskt har besuttit 

sådana roller och har varit mindre benägna att arbeta utanför hemmet. Sådana kvinnliga 

karakteristika kallas för communalegenskaper och inkluderar samarbetsförmåga, empati och 

omtänksamhet (Eagly & Steffen, 1984). När det gäller arbetsplatsen uttrycks dessa 

egenskaper på olika sätt, där agentic beteende innebär att till exempel tala bestämt, att påverka 

andra samt att initiera och driva arbetet och dess uppdrag. Communal beteende i sin tur 

innebär istället att bry sig om hur medarbetarna mår, att hjälpa andra, att följa och acceptera 

andras beslut samt att upprätthålla arbetsförhållanden (Madera, Hebl & Martin, 2009). 

Arbetande kvinnor är mer benägna att ta arbete som ligger på lägre nivåer i status- och 

auktoritetshierarkier, vilket gör att de förknippas med mindre kompetens och mer värme. 

Män, däremot, är mer benägna att ta arbete som ligger på högre nivåer, och som förknippas 

med mer kompetens och mindre värme. Från detta teoretiska perspektiv är det alltså rollen 

som en person besitter, snarare än personens kön, som avgör bedömningar angående 

personens kompetens och värme (Eagly & Steffen, 1984). 

 

Två begrepp som kan kopplas till social role theory är normativa (prescriptive) och 

deskriptiva (descriptive) trosföreställningar (Burgess & Borgida, 1999). Dessa 

trosföreställningar är två slag av stereotypa uppfattningar som människor har kring andra 

grupper. De deskriptiva föreställningarna innefattar sådant som gruppen antas besitta i form 

av attityder, roller och beteende och de normativa föreställningarna är istället sådant som 

gruppen borde besitta. Trosföreställningar som dessa kan skapa diskriminering på 

arbetsplatsen eller till och med leda till direkt avsiktliga straff för en kvinna då hon inte anses 

vara tillräckligt kvinnlig, så som hon förväntas vara. Hon anses då ha brutit mot sin roll av hur 

hon borde vara (Burgess & Borgida, 1999). Exempelvis kan en kvinna objektivt sett vara den 

mest kompetenta personen för en tjänst, men hon straffas då genom att inte befordras på 

grund av hennes ”brist på kvinnlighet”. Detta är en mer direkt och medveten form av 
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diskriminering. Heilman (2001) visade också på detta och menade att agenticegenskaper som 

uppskattas hos män ofta är förbjudna för kvinnor att besitta. Detta kompliceras ytterligare av 

att de flesta chefpositioner högre upp i en organisation ses som ”manliga” och att sådana 

tjänster ofta beskrivs genom övervägande manliga attribut (Heilman, 2001).   

 

Shifting standards model 

En annan teori som också kan appliceras på ojämställdheten på arbetsmarknaden är shifting 

standards model (Biernat & Manis, 1994; Biernat, Manis, & Nelson, 1991). Teorin handlar 

om hur människor, när de bedömer individuella medlemmar från stereotypa grupper på 

stereotypa dimensioner, jämför dem med bedömningskriterium från samma kategori som de 

tillhör. Det vill säga, på grund av stereotyper om att kvinnor är mindre kompetenta än män, 

kommer de förmodligen bedöma en kvinnas kompetens på en uppgift utifrån (lägre) 

kompetenskriterium för kvinnor. För män kommer de vidare förmodligen bedöma en mans 

kompetens på en uppgift utifrån (högre) kompetenskriterium för män. I så fall skulle deras 

bedömningar av mäns och kvinnors kompetens antagligen inte kunna jämföras eftersom ”bra” 

för en kvinna inte betyder samma sak som ”bra” för en man. Stereotyper om kvinnors större 

engagemang i familjen i jämförelse med män gör att iakttagare bedömer fäder och mödrar 

enligt olika kriterium (där mödrar bedöms enligt strängare kriterium), alltså att föräldraskap 

polariserar bedömningar av män och kvinnor med barn (Biernat & Manis, 1994; Biernat et al., 

1991). I arbetslivet förutsäger teorin att bedömningar av kompetens kommer att påverkas av 

både könstereotyper och föräldrarollen; mödrars kompetens i arbetslivet kommer bedömas 

enligt strängare kriterium då de jämförs med fäders kompetens i arbetslivet. Alltså kan det 

förväntas att det finns en interaktion mellan kön och föräldraroll för kriterium och 

slutledningar gällande kompetens i arbetet (Biernat, Deaux, Fuegen, & Haines, 2004).        

 

Lack of fit 

Det kan förmodas att en sorts ”lack of fit” uppstår för kvinnor som vill arbeta i högre 

positioner eftersom kvinnan ses i den stereotypa och något förlegade rollen som hemmafru, 

med många communalegenskaper, och därmed inte anses kompetent nog för dessa högre 

positioner, som vanligtvis förknippas med många agenticegenskaper (Heilman, 2001). 

Heilman (2001) menade att om passformen (”fit”) är bra förväntas framgång för personen 

medan om passformen är dålig förväntas ett misslyckande för denne. Exempelvis kan den 

deskriptiva passformen (att kvinnan är kompetent) och tjänsten i sig stämma bra överens och 

ha god passform, även på högre tjänstenivåer. Men problemet ligger i att kvinnans framgång 

går stick i stäv med de normativa antagandena (att hon förväntas besitta många 

communalegenskaper) och ger då dålig passform vilket kan leda till bestraffningar, 

exempelvis genom utebliven befordran. Heilman (2001) ansåg vidare att detta sker då det inte 

endast är kompetens utan även social acceptans som styr sådana beslut. ”Lack of fit” kan 

speciellt bli ett problem för mödrar, då de i och med sitt moderskap anses besitta ännu mer 

communalegenskaper (Cuddy et al., 2004) och på så sätt antas vara en kandidat med mindre 

förmåga att klara av en högre tjänst (Heilman, 2001; Heilman & Okimoto, 2008). 

 

Mammastraff 

Om diskriminering i arbetslivet beror på rollen som en person besitter och inte könet, blir 

arbetande kvinnor då allmänt bestraffade på grund av avvikelsen från deras stereotypa roll 

som kvinna? Eller är diskriminering ännu mer utbredd bland arbetande mödrar, som någon 

sorts ”mammastraff” för att de ytterligare avviker från de stereotypa förväntningarna på en 

arbetstagare? Cuddy et al. (2004) gjorde en undersökning om den arbetande modern, där de 

visade att arbetande mödrar riskerar att bli kategoriserade enligt stereotyperna hemmafruar – 

varma men inkompetenta – eller yrkeskvinnor – kompetenta men kalla. Deras resultat visade 
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att yrkeskvinnor förlorade mer upplevd kompetens än vad de fick i ökad upplevd värme när 

de fick barn, så att de överlag ansågs som mindre kompetenta än varma. Deltagare visade 

mindre intresse för anställning, befordran och vidareutveckling av arbetande mödrar i 

jämförelse med kvinnor utan barn eftersom de var mer intresserade av att anställa, befordra 

och vidareutveckla personer som upplevdes som kompetenta, något som mödrar då inte 

ansågs vara. Arbetande fäder diskriminerades däremot inte gällande anställning eller 

befordran när de fick barn, tvärtom hamnade de i en bättre position eftersom de upplevdes 

som mer varma samtidigt som de behöll den upplevda kompetensen (Cuddy et al., 2004). 

 

Etaugh och Poertner (1992) undersökte hur graden av arbetsprestation påverkas av civilstånd 

och föräldrastatus för arbetande kvinnor, och fann att högpresterande mödrar ansågs som mer 

välanpassade som individer men mindre kompetenta än högpresterande kvinnor utan barn. 

Det visade sig även att motsatsen gällde för underpresterande kvinnor, då mödrar ansågs vara 

mindre anpassade som individer men mer kompetenta än kvinnor utan barn. Att vara mor 

visade sig då vara ett tveeggat svärd för arbetande kvinnor gällande hur deras kompetens 

bedömdes av andra. Moderskapet för underpresterande kvinnor tycktes vara en tillgång, men 

moderskapet för högpresterande kvinnor tycktes vara ett hinder (Etaugh & Poertner, 1992). 

Güngör och Biernat (2008) pekade på en annan typ av diskriminering gentemot arbetande 

mödrar, där det ansågs att arbetarklassmödrar skulle vara mindre tillgängliga för arbete i 

jämförelse med både arbetarklasskvinnor utan barn och arbetarklassmän med barn.  

 

Heilman och Okimoto (2008) visade i sin undersökning, där deltagare skulle rekrytera en 

person till en agentic tjänst, att kvinnor med eller utan barn samt fäder ansågs vara mindre 

engagerade i sitt arbete och att män utan barn ansågs vara mer engagerade. Det visade sig 

även att mödrar sågs som mindre kompetenta i jämförelse med kvinnor utan barn och fäder. 

För männen fanns det ingen sådan skillnad i ansedd kompetens när de skaffat barn. Mödrar 

blev följaktligen oftare än de andra tre grupperna eliminerade i den fiktiva 

internrekryteringen. Slutligen visade studien att de förväntade agenticegenskaperna hos de 

personer som sökte tjänsten förutspådde ansedd kompetens, vilket i sin tur visade sig vara det 

huvudsakliga underlaget för beslutet om vem som skulle anställas för tjänsten (Heilman & 

Okimoto, 2008). 

 

Etaugh och Folger (1998) visade att både anställda mödrar och anställda fäder som arbetar 

heltid uppfattas som mindre vårdande än de föräldrar som arbetar färre timmar. Vidare fann 

man att heltidsanställda mödrar bedömdes som ännu mindre vårdande än heltidsanställda 

fäder. Det visar att könstereotyper, tillsammans med föräldraskap, påverkar bedömningen av 

arbetande mödrar och fäder. Mödrar förväntas ge mer fysisk och känslomässig vård än fäder, 

vilket gör att de anses bryta mot könstereotyper genom att arbeta heltid. På så sätt ses de som 

mindre vårdande samt mindre kompetenta arbetsmässigt i jämförelse med heltidsanställda 

fäder (Etaugh & Folger, 1998).  

 

Kompetens 

Kompetens är definitionen på den upplevda förmågan hos en individ att utföra en uppgift och 

påverkas av upplevda communal- och agenticegenskaper. I Biernat et al.’s (2004) studie, i 

enlighet med shifting standards model, visade det sig att mödrar bedömdes enligt hårdare 

kriterium för arbetskompetens i jämförelse med fäder, och dessa kvinnor var tvungna att göra 

mer för att bevisa sin kompetens. Fäder bedömdes med större överseende gällande 

prestations- och tidsplaneringskriterium, även när de jämfördes med män utan barn. Gällande 

egenskaper påverkade bedömningarna av föräldrastatus, där föräldrar betraktades som mindre 
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engagerade, mindre agentic och mindre tillgängliga på jobbet än män och kvinnor utan barn 

(Biernat et al., 2004). 

 

Rudman och Glick (2001) undersökte hur agentic- och communalegenskaper påverkar 

backlasheffekten, det vill säga att kvinnor med hög kompetens bedöms negativt eftersom de 

bryter mot sociala förväntningar av kvinnliga och communalegenskaper. De kom fram till att 

kvinnor i ledarskapspositioner måste visa agentic beteende för att bli bedömda som 

kompetenta och respekteras, men att de då inte skulle bli omtyckta på grund av en uppfattad 

brist på värme. De visade vidare att agenticegenskapen bestod av två komponenter; 

kompetens och dominans. Om kvinnor skulle visa sig som kompetenta och vänliga (en 

communal egenskap), utan att visa dominans, kunde de möjligtvis undvika backlasheffekten. 

Resultat i deras undersökning bekräftade att dessa kvinnor inte diskriminerades vid 

anställningsintervjuer för högre positioner. Dock förekom diskriminering av kvinnor när 

positionen ansågs vara manlig; här upplevdes agentic kvinnor som otrevliga i jämförelse med 

männen som istället ansågs vara båda trevliga och kompetenta (Rudman & Glick, 2001). 

Heilman och Okimoto (2007) resonerade kring vad det är som gör att agentic kvinnor upplevs 

som otrevliga i dessa situationer och visade att problemet för kvinnor inte nödvändigtvis är att 

hon ses som agentic i vissa situationer, utan att det istället beror på hennes upplevda brist på 

communalegenskaper. Det vill säga att hon bryter mot de normativa förväntningarna om hur 

en kvinna förväntas vara. Men det har också visat sig möjligt för kvinnor att eventuellt kunna 

undvika detta problem genom att ses som communal och agentic på samma gång (Heilman & 

Okimoto, 2007). I studien fann de att en framgångsrik kvinna, som sågs som agentic, och 

också hade barn bedömdes som communal, något som alltså visar på att kvinnor också kan 

bedömas mer gynnsamt då de är föräldrar. 

 

Även vid utformningen av rekommendationsbrev till en utlyst tjänst kunde Madera et al. 

(2009) visa att sättet som breven skrevs på skiljde sig åt mellan antalet beskrivna agentic- och 

communalegenskaper beroende på om personen som rekommenderades var en kvinna eller 

man. De visade att kvinnor beskrevs mer genom communal begrepp och män beskrevs med 

mer agentic begrepp. De diskuterade dock om denna effekt, istället för att bero på skillnader 

mellan könen, kunde bero på att personen som skrev brevet oavsiktligt valde att lyfta fram 

kvinnans communalegenskaper och mannens agenticegenskaper.  

 

Anställningsbarhet 

Anställningsbarheten, som kan definieras som hur attraktiv en individ anses vara på 

arbetsmarknaden, har för kvinnor förändrats vilket har visats i en studie av Güngör och 

Biernat (2008). Deras studie pekade på att arbetande kvinnor, både med och utan barn, som 

ansågs behöva arbeta för att försörja sig själva eller sina familjer ändå tycktes uppfylla de 

kvinnliga förväntningar som ställdes på dem, eftersom sysselsättningen var en nödvändighet. 

Däremot stämde deras resultat överens med Eagly och Steffens (1984) undersökning där 

resultatet visade på en negativ inställning till arbetande kvinnor som inte ansågs behöva arbeta 

av ekonomiska skäl (Güngör & Biernat, 2008). 

 

Förväntningarna på kvinnor och uppfattningen av dem som mer varma och mindre 

kompetenta än män har, förutom inställningen till deras förvärvsarbete, även påverkat själva 

anställningsprocessen för kvinnliga arbetssökande (Güngör & Biernat, 2008). Kvinnliga 

arbetssökande med arbetarklassbakgrund till ett fabriksjobb ansågs vara mer varma men 

mindre kompetenta, en uppfattning som kopplades till lägre förväntningar gällande grad av 

engagemang och anställningsvaraktighet för arbetet. Manliga arbetssökande med 

arbetarklassbakgrund ansågs däremot som mer självsäkra och mindre varma samt ansågs vara 
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mer engagerade och fick anställning i större utsträckning i jämförelse med kvinnorna (Güngör 

& Biernat, 2008). Firth (1982) undersökte diskriminering vid anställning, och fann att de 

manliga sökande lyckades bättre med att komma vidare i anställningsprocessen än de 

kvinnliga sökande. Giftermål och barn var faktorer som negativt påverkade kvinnors 

anställningsmöjligheter, där gifta mödrar var mindre framgångsrika och ogifta kvinnor utan 

barn mer framgångsrika i anställningsprocessen. För män spelade inte de här faktorerna något 

större roll för deras framgång (Firth, 1982). Madera et al. (2009) fann dock i sin studie att 

könet på den sökande inte visade sig vara relaterat till bedömningen av anställningsbarheten, 

vilket alltså visar att könsstereotyper, inte könet, på en sökande kan vara det som påverkar 

anställningsbarheten. 

 

Vidareutveckling och befordran är dock områden som kvinnor både med och utan barn 

missgynnas i. Hoobler, Lemmon och Wayne (2009) undersökte chefers uppfattningar av 

kvinnliga anställdas tidskonflikt mellan familj och arbete som en anledning till varför det 

finns ett ”glastak” för kvinnor i organisationer. De visade att dessa uppfattningar om den så 

kallade konflikten påverkar chefens åsikter om hur väl den anställda passar för arbetet, deras 

upplevda prestation samt deras chanser till befordran. Cheferna tenderar att tro att kvinnor 

känner sig mer bekymrade gällande denna konflikt mellan familj och arbete medan kvinnorna 

själva menar att det inte finns någon sådan konflikt. Utefter dessa antaganden påverkas 

chefens uppfattningar om anpassning och prestation i arbetet, där chefer verkar anse att 

kvinnliga anställda passar in sämre på arbetet och i organisationen, något som direkt relateras 

till befordran. Fastän kvinnliga anställda rapporterar färre konflikter mellan arbete och familj 

än sina manliga kollegor, anser deras chef fortfarande att det är de som upplever större 

konflikter, en uppfattning som influerar kvinnornas utveckling inom organisationen. Hoobler 

et al. (2009) trodde att en förklaring till detta kan vara att kvinnor anses prestera sämre än 

män i arbetslivet eftersom de pekas ut som familjeansvariga. De anses inte passa in på 

chefspositioner på grund av dessa konflikter som, enligt andra, leder till sämre fokus och lägre 

engagemang i deras karriärer. Resultaten pekade på att det är chefers uppfattningar av den 

traditionella mannen som försörjare och kvinnan som familjeansvarig som förklarar varför 

kvinnor mer sällan befordras (Hoobler et al., 2009), och som skapar detta ”glastak” för 

kvinnor som är svårt att tränga igenom (Heilman, 2001).  

 

Lön  

Förutom att arbetande mödrar missgynnas vid anställning, befordran och vidareutveckling, 

visade Correll, Benard och Paik (2007) att kvinnliga arbetstagare som har barn även 

diskrimineras när det gäller lön. Deras resultat pekade på att eftersom mödrar anses mindre 

kompetenta och engagerade i förvärvsarbete än kvinnor utan barn har de, förutom 

anställningsmöjligheter, en sämre ställning vid löneförhandling än arbetande kvinnor utan 

barn. Arbetande fäder upplever inget hinder vid löneförhandling, istället får de en bättre 

ställning vid löneförhandling än arbetande män utan barn. Studien pekade på att arbetande 

kvinnor utan barn upplevs som mer kompetenta och med större chans till anställning än 

arbetande män utan barn, något som dock inte gav en fördel vid löneförhandling, där män och 

kvinnor fick samma lön (Correll et al., 2007). Williams, Paluck och Spencer-Rodgers (2010) 

fann liknande resultat i sin studie över kvinnors och mäns löner. Deras begrepp, 

lönevärderingseffekten, förklarar hur människor värderar lönen för män och kvinnor i 

arbetslivet. De menade att denna värdering till stor del sker utifrån tumregler och stereotypa 

uppfattningar. Williams et al. (2010) ansåg att detta leder till att män får en högre lön än 

kvinnor och de pekade på att denna effekt kan komma ur automatiska stereotyper som oftare 

kopplar män med välfärd och rikedom i större utsträckning än kvinnor, exempelvis genom att 

de antas besitta tjänster högre upp i en organisation. De förklarade denna uppfattning genom 
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social role theory och menade att denna stereotyp kan komma ur mannens tidigare 

traditionella roll som ensam inkomsttagare för hushållet. Det kan därmed också finnas en 

normativ uppfattning (hur kvinnor och män förväntas vara) att män borde tjäna mer än 

kvinnor. De påpekade att verkligheten faktiskt är att män tjänar mer än kvinnor, men att det 

problematiska är att detta bildar en stereotypisk uppfattning om löneskillnader mellan män 

och kvinnor som i sin tur påverkar lönegapet ännu mer, vilket alltså blir en självuppfyllande 

profetia (Williams et al., 2010). Vidare fann de att den manliga stereotypen förknippas med 

välstånd samt att kvinnors och mäns löner värderades olika. De menade att studien indikerar 

att denna lönevärderingseffekt delvis existerar utanför människors medvetande. 

 

Att nå jämställdhet 

Kvinnor måste alltså bryta sig loss från uppfattningen om att de antingen är agentic eller 

communal. På något sätt måste perceptionen av kvinnor i arbetslivet, att när de får barn 

förlorar de kompetens men anses varmare som personer, förändras för att få en mer jämställd 

arbetsmarknad. Eagly och Steffen (1984) menade dock att det kommer bli svårt för arbetande 

kvinnor generellt att helt undkomma förväntningarna kopplat till deras kön eftersom andra 

alltid kommer ta hänsyn till deras stereotypa roll som hemmafru vid arbetsrelaterade 

bedömningar. Park, Smith och Correll’s (2008) studie om hur tidsfördelning mellan arbete 

och hemmet kan påverka en persons upplevda grad av agentic- och communalegenskaper 

bekräftade denna synpunkt. Resultaten i deras studie pekade på att agentic- och 

communalegenskaper tydligt kan kopplas till barnomsorgs- och arbetsskyldigheter snarare än 

till kön. Trots dessa kopplingar visade deras studie att det är kvinnan som förväntas ta större 

ansvar för den allmänna barnomsorgen och communal-relaterat uppförande i jämförelse med 

sina makar, även som hon samtidigt också förväntas upprätthålla en ekvivalent nivå av 

arbetsrelaterade prestationer (Park et al., 2008). Kugelberg (2006) bekräftade dessa resultat 

där hon menade att svenska kvinnor fortfarande kopplas till familjskyldigheter trots att de är 

delaktiga i den svenska arbetsmarknaden i nästan lika stor utsträckning som män.  

 

Föreliggande studie 

Det har genomförts mycket forskning kring jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 

i andra länder, men inte i lika stor utsträckning i Sverige (se Cuddy et al., 2004; Kugelberg, 

2006). Här har vi beskrivit hur det ser ut för män och kvinnor med och utan barn där den 

amerikanska arbetsmarknaden legat som grund gällande forskning kring agentic- och 

communalegenskaper, anställningsbarhet, lön och kompetens, men hur ser det ut för män och 

kvinnor med och utan barn i det svenska arbetslivet? Det svenska samhället skiljer sig från det 

amerikanska på så sätt att kvinnor arbetar i större utsträckning samt att Sverige är bland de 

högst rankade länderna gällande jämställdhet (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2009). Därmed 

finns det skäl att tro att en studie liknande Cuddy et al.’s (2004) utförd i Sverige skulle ge ett 

annat resultat då skillnaderna på den amerikanska respektive svenska arbetsmarknaden är 

påtagliga. Då individens upplevda grad av agentic- och communalegenskaper påverkar 

kompetens, och följaktligen individens attraktivitet på arbetsmarknaden i form av anställning, 

befordran och lönenivå, har samtliga dessa egenskaper valts till undersökningen.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kvinnor och män påverkas av förekomsten 

av barn i arbetslivet. Hur bedömningen av kvinnors och mäns grad av agentic- och 

communalegenskaper, anställningsbarhet, lön och arbetskompetens påverkas av föräldraskap. 

Följande hypoteser har tagits fram:   

 

Hypotes I: Kvinnor med barn kommer att bedömas som mer communal men mindre agentic 

än män och kvinnor utan barn. 
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Hypotes II: Män med barn kommer bedömas som lika agentic men mer communal än män 

utan barn. 

Hypotes III: Män med barn kommer skattas som lämpligare för anställning än kvinnor med 

barn. 

Hypotes IV: Män med barn kommer att erbjudas en högre lön än män utan barn medan 

kvinnor med barn kommer att erbjudas en lägre lön än kvinnor utan barn. 

 

Notering 

Vi har också valt att avgränsa antalet barn och åldern på barnen till två småbarn, och har 

därför inte tagit hänsyn till forskning kring hur äldre barn samt antalet barn påverkar mäns 

och kvinnors ställning på arbetsmarknaden.   

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna bestod av 164 personer, 79 män och 85 kvinnor. Medelåldern för deltagarna var 

37 år (standardavvikelse 15 år) och deltagarnas högst genomförda utbildning var grundskola 

för 2 personer, gymnasium för 47 personer, eftergymnasial utbildning för 28 personer samt 

för 84 personer avslutade studier vid universitet eller högskola. Män och kvinnor skiljde sig 

inte åt gällande ålder (t159 = 0,37, p = 0,159) och hade lika hög utbildningsnivå (χ
2

3 = 4,34, p 

= 0,23). Bortfallet av deltagare som lämnade in oifyllda enkäter blev 11 stycken. 

 

Material 

En enkät utformades (se bilaga) utifrån tidigare genomförda studier med användbara begrepp 

(se bl. a. Helmreich, Spence & Wilhelm, 1981; Rudman & Glick, 2001). Enkäten bestod av 

tre delar. Den första delen var en jobbannons för ett fiktivt företag i centrala Stockholm som 

sökte en försäljningschef. Annonsen skrevs av en rekryterare på begäran där några 

modifieringar sedan gjordes, dels för att annonsen skulle passa syftet bättre och dels för att 

den skulle innehålla samma antal agentic- och communalegenskaper. Tjänsten som 

annonserades valdes utifrån statistiskt underlag som visade att den var könsneutral (SCB, 

2008). 

  

Den andra delen var en personbeskrivning av antingen en kvinna vid namn Anna eller en man 

vid namn Daniel. Beskrivningen var identisk för båda könen och beskrev personens yrke, 

fritidssysselsättningar, bostadsort och att personen var gift. Personbeskrivningen utformades i 

sex versioner där den ena beskrev att Anna eller Daniel antingen hade två små barn, inte hade 

några barn eller att det inte nämndes om personen hade några barn. Kön och barn var de 

oberoende variablerna. Versionen där inget nämndes om barn skapades för att se om det fanns 

några stereotyper eller implicita antaganden kring män och kvinnor, där kvinnor i större 

utsträckning kanske då antas ha barn medan det motsatta skulle gälla för män (Eagly & 

Steffen, 1984). 

 

Den tredje delen av enkäten bestod av själva frågorna. Dessa mätte egenskaper 

sammanhörande med agentic och communal. För egenskapen agentic användes begreppen 

självständig, målmedveten, tydlig, bestämd, drivande, självsäker och dominant. Egenskapen 

communal mättes i enkäten genom begreppen stödjande, samarbetsinriktad, lyhörd, 

coachande, känslosam, tillmötesgående och empatisk. Det fanns även ett antal neutrala 

begrepp som var med för att syftet med studien inte skulle bli alltför tydligt. Samtliga svar var 

positivt ställda i form av en skattningsskala från 1 = ”instämmer inte alls” till 7 = ”instämmer 



 9 

helt”, där deltagarna skulle bedöma Annas/Daniels olika egenskaper utifrån den givna 

informationen. Anställningsbarhet mättes genom tre frågor och lönesättningen mättes genom 

en enskild fråga (se bilaga). Anna/Daniels kvalifikationer samt deltagarnas svar utefter kön 

användes som kontrollvariabler. Det fullständiga syftet med enkäten förklarades inte då vi inte 

ville att deltagarna skulle svara utifrån social önskvärdhet. Istället angavs endast att enkäten 

undersökte hur människor gör bedömningar utifrån knapp information. 

 

För att försäkra att enkäten var lättförstådd genomfördes ett så kallat tänka-högt-protokoll på 

fyra personer. Dessa fick läsa igenom enkäten och högt uttala alla tankar om styrkor, 

svagheter och svårbegripliga saker för att få en bild av hur undersökningsdeltagaren skulle 

komma att se på enkäten under datainsamlingen. Efter detta reviderades enkäten för att bli 

tydligare. Sedan gavs enkäten till en konsult med erfarenhet av enkätkonstruktion som gav 

feedback. Efter detta reviderades enkäten ännu en gång för att därefter delas ut för 

datainsamling. 

  

Procedur 

Enkätversionerna blandades ihop och delades ut på Stockholms Centralstation samt 

Passmyndigheten till de personer som ville delta. De fick skriftliga instruktioner om hur de 

skulle besvara enkäten samt informerades även om att medverkan var frivillig och 

konfidentiell samt att de, om de önskade, kunde avbryta sitt deltagande när som helst. De 

personer som svarade på enkäten erbjöds godis i utbyte mot sitt deltagande.  

 

Analys 

För agentic- och communalegenskaperna genomfördes en 2 (deltagarnas kön: man vs. kvinna) 

x 2 (sökandes kön: man vs. kvinna) x 3 (förekomst av barn: barn vs. inga barn vs. inget 

nämns) MANOVA med agentic- och communalegenskaperna som de beroende variablerna. 

För övriga analyser genomfördes en 2 (deltagarnas kön: man vs. kvinna) x 2 (sökandes kön: 

man vs. kvinna) x 3 (förekomst av barn: barn vs. inga barn vs. inget nämns) ANOVA för 

respektive beroende variabel: egenskapen kompetens, anställningsbarhet och lön. 

 

 

Resultat 

 

Preliminära analyser 

Cronbach’s  beräknades för index som mätte agentic- och communalegenskaper samt 

anställningsbarhet. För agenticegenskaperna blev  0,77 och för communalegenskaperna  

0,85. Index för anställningsbarheten gav en  på 0,89. Reliabiliteten skulle höjas marginellt 

för communalegenskapernas index om egenskapen känslosam hade eliminerats ur analysen. 

Detsamma gällde även egenskapen dominant för agenticegenskapernas index. Dessa två 

egenskaper behölls dock i de analyser som genomfördes då variationsrikedomen för 

egenskaperna på så sätt kvarhölls. 

 

Enkätfrågan om de sökandes kvalifikationer användes som en kontrollvariabel för att se om 

de båda sökanden ansågs lika kvalificerade av deltagarna. En signifikant huvudeffekt för 

sökandes kön (F1,151 = 7,30, p = 0,008) fanns, där den kvinnliga sökanden ansågs som mer 

kvalificerad (M = 5,69, S = 1,13) än den manliga sökanden (M = 5,14, S = 1,27). Dock fanns 

ingen signifikant skillnad mellan hur manliga och kvinnliga deltagare uppfattade de sökandes 

kvalifikationer (F1,151 = 3,52, p = 0,062).  
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Det genomfördes även en analys för att kontrollera för eventuella skillnader i hur kvinnliga 

och manliga deltagare hade gjort sina skattningar. Kvinnliga deltagare (M = 5,31, S = 0,72) 

skattade de sökande (oavsett kön och förekomst av barn) som mer agentic (F1, 148 = 6,08, p = 

0,015) än manliga deltagare (M= 5,02, S = 0,80). Kvinnliga deltagare (M = 5,66, S = 1,20) 

skattade även de sökande som mer kompetenta (F1, 152 = 10,49, p = 0,001) än manliga 

deltagare (M = 5,08, S = 1,23) samt mer anställningsbara (M = 5,27, S = 1,13) (F1, 150 = 8,17, 

p = 0,005) än manliga deltagare (M = 4,73, S = 1,28). För lönefrågan uppvisades en tendens 

till signifikans (F1,147 = 3,46, p = 0,065), där kvinnliga deltagare angav högre lön (M = 29839, 

S = 1725) än manliga deltagare (M = 29331, S = 2041). Inga övriga signifikanta effekter 

fanns. Eftersom inga interaktionseffekter fanns är dessa resultat av mindre betydelse i den 

fortsatta analysen, men då detta renodlar övriga effekter behölls deltagares kön som en faktor 

i fortsatta analyser.  

 

Samtliga medelvärden presenteras i Tabell 1. Variabeln förekomst av barn presenteras inte 

uppdelade i tabellen då det inte fanns några signifikanta skillnader mellan dessa grupper i 

analyserna för agentic- och communalegenskaperna (F2, 148 = 1,07, ns), för anställningsbarhet 

(F2, 150 = 0,47, ns), för egenskapen kompetens (F2,152 = 0,44, ns) samt för lön (F2, 147 = 0,11, 

ns). 

 

För agentic- och communalegenskaperna fanns inga signifikanta huvudeffekter av den 

sökandes kön (F1, 148 = 0,87, ns). För anställningsbarhet fanns en signifikant huvudeffekt av 

sökandes kön (F1, 150 = 7,72, p = 0,006). När sökanden var en kvinna bedömdes hon som mer 

anställningsbar oavsett förekomsten av barn än när sökanden var en man. Även för 

egenskapen kompetens fanns en signifikant effekt av den sökandes kön (F1, 152 = 4,8, p = 

0,03), där den kvinnliga sökanden bedömdes som mer kompetent än den manliga sökanden 

oavsett förekomsten av barn. 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för skattningar av kvinnliga och manliga 

sökande gällande agentic, communal, anställningsbarhet samt kompetens.  

 Kvinnliga sökanden Manliga sökanden 

Agentic 5,25 (0,74) 5,10 (0,80) 

Communal 4,36 (0,89) 4,25 (0,89) 

Anställningsbarhet 5,31 (1,05) 4,78 (1,32) 

Kompetens 5,62 (1,11) 5,19 (1,33) 

Notera: Skattningsskalan sträckte sig från 1 till 7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = 

instämmer helt. 

 

För lönefrågan fanns en tendens till signifikans för sökandes kön (F1,147 = 3,32, p = 0,071), där 

den kvinnliga sökanden gavs högre lön (M = 29883, S =1773) än den manliga sökanden (M = 

29365, S = 1966). Inga övriga signifikanta effekter fanns. 
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Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personer bedömer kvinnor och män olika 

i arbetslivet beroende på förekomsten av barn. Resultaten motsäger våra hypoteser där det i 

analysen framkom att kvinnor och män bedöms som agentic och communal i lika hög 

utsträckning, oavsett det faktum att personen har barn eller inte har barn. Den kvinnliga 

sökanden anses mer kvalificerad, kompetent och mer anställningsbar än den manliga 

sökanden oavsett förekomst av barn. För lönefrågan finns en viss tendens för den kvinnliga 

sökanden att få en högre lön än den manliga sökanden. 

 

Antagandet var att kvinnor skulle bedömas som mer communal och att män skulle bedömas 

som mer agentic av deltagarna. Det visade sig dock inte finnas några skillnader mellan hur 

den manliga och kvinnliga sökanden bedöms för dessa egenskaper. Detta i motsats till tidigare 

forskning (Cuddy et al., 2004; Eagly & Steffen, 1984) som gjorts kring egenskaperna agentic 

och communal. En förklaring till studiens resultat skulle kunna vara att kvinnor har varit 

delaktiga i den svenska arbetsmarknaden under en längre tid, vilket kan ha bidragit till en 

förändring av könsrollerna och en ökad acceptans av kvinnliga förvärvsarbetare. Genom att 

ytterligare utveckla förklaringen kan de normativa och deskriptiva trosföreställningar som 

kopplas till social role theory inkorporeras (Burgess & Borgida, 1999). Enligt dessa skulle det 

kunna sägas att eftersom tjänsten anses (enligt statistisk fördelning framtagen av SCB) som 

könsneutral och kräver både agentic- och communalegenskaper, tyckte 

undersökningsdeltagarna att kvinnans profil stämde bäst överens med jobbannonsen. 

Eftersom tjänsten beskrevs med lika många agentic- som communalegenskaper så uppfylldes 

de normativa förväntningarna (uppfattningen att kvinnor ska vara communal) samt de 

deskriptiva förväntningarna (att den kvinnliga sökanden var kompetent för tjänsten). 

 

Resultaten pekar på att kvinnliga deltagare ger mer positiva bedömningar av båda sökande än 

vad manliga deltagare gör. Det kan då diskuteras om de agentic- och communalegenskaper i 

social role theory även kan appliceras på vår undersökningsdeltagare; att det är möjligt att de 

kvinnliga deltagarna har skattat den sökande, oavsett kön eller förekomsten av barn, överlag 

högre än vad de manliga deltagarna har gjort eftersom de själva är mer communal och 

vårdande än sina manliga motparter.  

 

Resultaten visar att kvinnor anses som mer anställningsbara än män utifrån tjänsten, trots att 

tjänsten statistiskt sett är könsneutral (SCB, 2008). Att tjänsten tycks vara könsneutral är 

viktigt då Melkas och Anker (1997) menade att könsbaserad yrkessegregering är en 

huvudfaktor till ojämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Att kvinnor 

anses som mer anställningsbara går tvärt emot Heilman och Okimotos (2008) studie, där 

agenticegenskaperna är av stor vikt när en persons kompetens och därmed anställningsbarhet 

värderas. Detta är intressant i relation till denna studies resultat då kvinnor ofta annars anses 

ha mer communalegenskaper än män (dock inte i denna studie där det för bedömningarna på 

communalegenskaperna inte finns någon skillnad för kvinnor och män).  

 

Det finns inga belägg för att förekomsten av barn påverkar deltagarnas bedömningar i någon 

nämnvärd utsträckning. En studie av Firth (1982) visade att kvinnors anställningsbarhet och 

befordringsmöjligheter påverkas negativt när kvinnor som söker tjänsten har barn. Detta är 

inget som kan bekräftas utifrån denna studies resultat, då denna inte visar på några skillnader 

för förekomst av barn. Fast Firth’s studie (1982) genomfördes för snart 30 år sedan är den 

fortfarande relevant då Hoobler et al. (2009) nyligen visade att det inte spelar någon roll om 
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kvinnan har barn eller inte, de missgynnas för vidareutveckling och befordran i vilket fall. 

Denna studie motsäger dessa resultat.  

 

Resultaten visar att kvinnor anses mer kompetenta än män vilket står i motsats till tidigare 

forskning av Cuddy et al. (2004) men i linje med en studie av Correll et al. (2007). För denna 

undersökning visar resultatet att förekomsten av barn inte spelar någon roll för hur kompetent 

kvinnan anses vara. Andra studier (Cuddy et al., 2004; Etaugh & Folger, 1998; Etaugh & 

Poertner, 1992; Heilman & Okimoto, 2008) har visat att föräldraskap påverkar kvinnors 

kompetensbedömningar negativt. Att bli förälder verkar dock inte leda till en negativ 

bedömning av kompetens för män (Heilman & Okimoto, 2008). 

 

Biernat et al. (2004) visade att kompetens bedöms utifrån hur agentic och communal som 

personen anses vara. Rudman och Glick (2001) menade att kvinnor måste visa agentic 

beteende för att bli sedda som kompetenta, något som den kvinnliga sökande i denna studie 

blev, dock utan att visa sig betydligt mer agentic än den manliga sökande. För 

personbeskrivningen valdes lika många begrepp för agentic som communal, vilket då inte bör 

ha påverkat deltagarens uppfattning om den sökande som mer agentic eller communal. Fast 

resultatet visar att kvinnor och män anses lika communal har en intressant avvikelse från 

social role theory upptäckts; kvinnor i denna undersökning bedömdes generellt sett av både 

manliga och kvinnliga deltagare som mer kompetenta än män. Detta skulle kunna bero på ett 

mer jämställt svenskt samhälle i jämförelse med USA (där social role theory utvecklades). 

Enligt ranking från World Economic Forum ligger Sverige på 4:e plats medan USA är rankad 

på 31:a plats (Hausmann et al., 2009). 

 

En annan förklaring till varför den kvinnliga sökanden i denna studie överlag skattades högre 

på kompetensskalan än den manliga sökanden skulle kunna, enligt shifting standards model 

(Biernat & Manis, 1994; Biernat et al., 1991), bero på de kriterier hon bedömdes utifrån. Den 

kvinnliga sökandes kompetens skulle i så fall kunna ha bedömts som bättre än den manliga 

sökandes kompetens enbart på grund av att hon jämfördes med andra kvinnliga sökande 

istället för en manlig sökande. Fast att kvinnor och män anses som lika communal och agentic 

bedömdes kvinnan, utifrån studiens deltagare, som mer kompetent vilket tyder på att dessa 

egenskaper värderas högre hos henne, utifrån de olika referensramar som används för män 

och kvinnor.  

 

Sökanden med barn ges lika hög lön som de utan barn i denna studie. Correl et al. (2007) 

visade att kvinnor med barn har en sämre ställning vid löneförhandling då de anses mindre 

kompetenta och engagerade i förvärvsarbete än kvinnor utan barn. Eftersom kvinnor i denna 

studie anses mer kompetenta än män, skulle detta kunna vara en förklaring till att kvinnor inte 

får lägre löneskattningar oavsett förekomst av barn. Vidare menade Williams et al. (2010) att 

lönevärderingseffekten sker utifrån tumregler och stereotypa uppfattningar som delvis 

existerar utanför människors medvetande, men i denna studie verkar en sådan implicit 

lönevärderingseffekt inte ha ägt rum för de sökande utifrån kön och inte heller för förekomst 

av barn. 

 

Svagheter och förbättringar 

Värt att notera gällande de teorier som ansågs som relevanta för studien var att en av 

teorierna, social role theory, kan upplevas som utdaterad. När Eagly och Steffen (1984) 

utvecklade sin teori om hur sociala roller, och egenskaperna som tillhör de rollerna, påverkar 

hur människor upplevas vara, såg arbetsmarknaden mycket annorlunda ut jämfört med idag. 

Under de senaste 26 åren har samhället utvecklats och förändrats mycket gällande synen på 
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kvinnors förvärvsarbete, och deras deltagande i arbetsmarknaden ses numera som något 

mycket positivt och självklart (Melkas & Anker, 1997). Det kan då diskuteras hur relevant 

teorin är. I det svenska arbetslivet finns det dock fortfarande bevis på missgynnande av 

arbetstagare, särskilt för mödrar (Kugelberg, 2006) och en uppfattning om att kvinnor besitter 

fler communalegenskaper och färre agenticegenskaper än vad män besitter (Kusterer, 

Lindholm & Montgomery, 2010). Social role theory fortsätter alltså att ge en bra förklaring 

till hur det kommer sig att detta missgynnande beteende finns kvar, och teorin stöds dessutom 

av nyare forskning (Madera et al., 2009) som i vissa fall har bekräftat detta synsätt.   

 

Under ifyllandet av enkäten kommenterade några av deltagarna att svarsalternativ var svåra 

att välja eftersom den motsvarande informationen inte fanns med i personbeskrivningen. Det 

diskuterades under enkätutformningen just hur mycket som skulle berättas om de sökande 

”Anna/Daniel”, eftersom om det till exempel skrevs att hon/han upplevdes som stödjande 

eller uthållig, skulle deltagarna bara kunna ”bocka av” de egenskaperna som efterfrågades 

utifrån vad som skrevs i personbeskrivningen. Det var alltså meningen att svarsalternativen 

skulle upplevas som svåra och att deltagarna skulle behöva tänka till om frågorna passade in 

på Anna/Daniel eller inte. Dock kan denna upplevda svårighet att välja svarsalternativ vara 

anledningen till varför vissa enkäter returnerades oifyllda. Ifyllandet av enkäten skulle därmed 

kunna ha lett till en tendens att tänka och svara utifrån stereotyper, något som emellertid inte 

återfanns i resultaten då de går tvärt emot tidigare forskning (se bl.a. Cuddy et al., 2004; 

Heilman & Okimoto, 2008). Detta är alltså ett argument som styrker denna studies resultat. 

Begreppet rekryteringssituation användes i enkäterna för att uppmuntra deltagarna att göra 

sina bedömningar utifrån en arbetslivssituation. Det var följaktligen inte menat att vara en del 

av syftet, då det var snarare själva bedömningar som syftet handlade om. 

 

För samtliga hypoteser erhölls inte de skillnader som hade förväntats angående förekomsten 

av barn. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara förankrad i enkätutformningen. Vissa 

deltagare upplevde att det var arbetskonflikten, som nämndes innan beskrivningen av den 

sökandes familjeliv, och inte eventuell förekomst av barn som de fokuserade på i sin 

bedömning av den sökande. Ett sätt att kontrollera för detta skulle vara att ta bort stycket om 

arbetskonflikten och istället göra en utförligare beskrivning av den kvinnliga/manliga 

sökandes familjeliv med eller utan barn i framtida enkäter för att säkerställa att deltagare har 

det i åtanke under enkätens genomförande. Resultaten hade kanske också sett annorlunda ut 

om enkäterna hade delats ut under andra omständigheter, till exempel i en mer kontrollerad 

miljö. Enkäterna delades ut i en miljö där folk satt och köade (Passmyndigheten) eller väntade 

på sitt tåg (Stockholms Centralstation), vilket skulle kunna ha lett till upplevd stress bland 

dem som valde att fylla i enkäten. Det hade kanske gett bättre svarsfrekvens om deltagarna 

hade suttit i ett rum avsedd för ifyllande av enkäten, då de delvis skulle ha avsatt tid att fylla i 

enkäten och inte skulle känna sig lika stressade, samt att den lugnare, tystare miljön skulle ha 

lett till ökad koncentration. Detta bekräftades av några deltagare som kommenterade att 

ljudfaktorn påverkade deras förmåga att besvara frågorna.         

 

Slutligen är det alltid problematiskt att använda sig av tester och enkäter som baserats på 

engelska begrepp. Svårigheter att översätta begrepp rent språkligt samt sätt att formulera 

frågor på ett identiskt vis för att på så vis fortfarande mäta samma sak uppstår. Detta blev 

dock en nödvändighet då det inte gick att hitta ett färdigutformat test på svenska som 

studerade det denna studie hade som syfte. 
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Allmän diskussion 

Resultaten i denna studie pekar på att det inte finns någon skillnad mellan hur människor i 

Sverige bedömer en kvinna jämfört med en man utifrån informationen att personen antingen 

har barn eller inte har barn. Men är det verkligen så jämställt i det svenska samhället som 

studien verkar tyda på? Sverige är i jämförelse med USA (där merparten av forskning inom 

jämställdhetsfrågan på arbetsmarknaden finns) mycket mer jämställt (Hausmann et al., 2009), 

men är med detta sagt inte helt jämställt enligt en del svensk forskning (Kugelberg, 2006; 

Melkas & Anker, 1997). Orpana (2009) menade att föräldraledigheten i Sverige i rådande 

utveckling kommer tas ut i lika stor utsträckning av män och kvinnor om 51 år. Melkas och 

Anker (1997) hade även visat att trots att kvinnor, med och utan barn, inte längre är 

hemmafruar och i allt högre utsträckning arbetar på den svenska arbetsmarknaden, ligger de 

varken på samma löne- eller anställningsbarhetsnivå som män. De menade vidare att för att 

situationen ska förändras måste könsbaserad segregering av yrke helt elimineras för att tillåta 

mer rörlighet på arbetsmarknaden. 

 

Utöver Melkas och Ankers (1997) förslag till förbättringar för jämställdheten på den svenska 

arbetsmarknaden menade Hoobler et al. (2009) att diskriminering av kvinnor i arbetslivet 

skulle kunna minskas genom att göra chefer medvetna om deras potentiella stereotypa 

uppfattningar. Detta skulle hjälpa chefer att tänka till vid bedömningar av kvinnliga anställdas 

och se huruvida deras prestation ansågs som tillräcklig motivering till befordran. Sabattini och 

Crosby (2008) föreslog dessutom att för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden 

måste  kraven  mellan arbetet och hemmet underlättas. De menade att genom arbetslivs- och 

familjevänlig politik kan en mer arbetstagarvänlig arbetsplats uppnås, en som främjar 

effektivitet i arbetslivet bland alla anställda samt en som fokuserar på att underlätta 

organisatorisk och kulturell förändring istället för att fokusera på att anpassa individuella 

anställda in i organisationen. Med en så kallad dual-agenda inställning främjas vanor som 

förstärker individuella mål samt arbetsmål vilket leder till ett bättre samarbete mellan 

privatlivet och arbetet. Sabattini och Crosby (2008) menade vidare att denna inställning kan 

leda till bättre samarbete även mellan män och kvinnor, arbetsgivare och arbetstagare samt 

mellan organisationer och samhälle.    

 

Det är även viktigt att påpeka att denna studie utgår ifrån ett perspektiv där den sökande som 

beskrivs ha barn har två småbarn. Det kan alltså inte dras några slutsatser om hur 

anställningsbarhet, löneintervall eller personegenskaper skulle bedömas om den sökande hade 

exempelvis två tonåringar. De slutsatser och resultat som diskuteras här är endast applicerbara 

på kvinnor och män med barn i ungefär samma ålder. Den sökande beskrevs med två småbarn 

just för att det antogs att, om det fanns några skillnader i bedömningar mellan personer med 

barn eller utan barn, så skulle dessa ha störst sannolikhet att kunna hittas under dessa 

premisser. Detta eftersom antagandet gjordes att två barn på nio månader samt tre år tar mer 

tid i omvårdnad (hämta/lämna på dagis, mat, blöjbyte etc.) än en tonåring som kan ta hand om 

sig själv i större utsträckning. Vidare kan inga antaganden göras om hur personer med fler 

eller färre barn än de i denna studie skulle ha bedömts. För framtida forskning skulle det vara 

intressant att studera hur personer med äldre barn samt fler och färre barn hade bedömts på 

anställningsbarhet, löneintervall, kompetens samt personegenskaper.  

 

Slutsatser och huvudfynd 

Denna studie fann att trots att manliga och kvinnliga sökande bedöms som lika agentic och 

communal, anses kvinnliga sökande som mer anställningsbara, mer kompetenta och ges något 

högre lön än manliga sökande (oavsett om de har barn eller inte). Detta går emot tidigare 

forskning (Cuddy et al., 2004; Firth, 1982; Heilman & Okimoto, 2008) som oftast pekade på 
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att kvinnorna är de som står som förlorare på arbetsmarknaden när det kommer till 

anställningsbarhet samt upplevd kompetens. Det finns en ansenlig mängd forskning som 

pekar åt, för denna studie, motsatt håll men det kan argumenteras för att detta beror på att 

arbetsmarknaden i Sverige ser mycket annorlunda ut jämfört med USA, där mycket av 

forskningen har gjorts. Ett omfattande barnomsorgssystem samt jämställdhetspolitiken har 

förändrat samhällets inställning till kvinnors förvärvsarbete och bidragit till att kvinnor, med 

och utan barn, numera arbetar i nästan lika stora utsträckning som män. Vidare ses en 

utveckling där kvinnor även har börjat finnas med i lednings- och styrelsegrupper samt bland 

de mest inflytelserika inom den svenska politiken. Alla dessa positiva utvecklingar bekräftar 

Sveriges ställning som ett land som står långt fram i utvecklingen av jämställdheten på 

arbetsmarknaden, och är i linje med den riktning som denna studie pekar mot. 
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Bilaga 

 

 

 

 

 

 

Personbedömningar i samband med rekrytering 

 

Syftet med följande undersökning är att studera hur vi uppfattar och bedömer personer 

utifrån knapp information i samband med rekryteringar. Frågeformuläret består av tre delar: 

en jobbannons, en personbeskrivning av en sökande samt frågor att besvara. Läs först igenom 

jobbannonsen och personbeskrivningen. Besvara sedan frågorna som följer utifrån ditt första 

intryck, utan att tänka för länge på varje fråga. Vissa frågor kan upplevas som svåra att 

besvara, men vi ber dig ändå att svara så gott det går på varje fråga. 

 

 

Denna undersökning ligger till grund för en C-uppsats som ingår i kursen Psykologi III vid 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Alla som deltar gör detta frivilligt och du 

har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Svaren behandlas konfidentiellt, och inga 

individer kan identifieras i resultatredovisningen. Resultaten från denna undersökning 

används endast i vetenskapligt syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Holmes (emho2464@student.su.se) 

Emma Thylin Eriksson (emth6736@student.su.se) 

 

Handledare: 

Hanna Kusterer (hanna.kusterer@psychology.su.se) 
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Jobbannons 

 

– Försäljningschef med gruppledaransvar 

 

ABA är ett mindre företag som ingår i koncernen AMI som arbetar med försäljning av 

försäkringsprodukter. Vi söker nu en försäljningschef med gruppledaransvar med placering i 

centrala Stockholm.   

 

Om arbetet 

Som försäljningschef säljer du ett antal olika försäkringsprodukter på privatmarknaden. Du 

bokar och genomför kundbesök, bearbetar kampanjer och tar fram offerter och avtal. Arbetet 

som försäljningschef innefattar också personalansvar för en grupp bestående 

av 10 medarbetare. Som gruppledare säkerställer du att försäljarna når resultat-, aktivitets- 

och kvalitetsmål. Även vidareförmedling av gruppens resultat ingår i arbetet. Du kommer att 

leda dina medarbetare i det dagliga arbetet vilket innefattar att planera, prioritera och fördela 

arbetet inom gruppen. Du kommer också aktivt att arbeta med att utveckla dina medarbetare 

genom att följa upp prestation, coacha och ge feedback samt hålla samtal angående mål, 

utveckling och lön. Vidare är du ansvarig för upprättande och uppföljning av 

verksamhetsplaner för din avdelning.  

 

Utbildning och erfarenhet 

Du har en akademisk utbildning, troligtvis inom marknad, försäljning eller ekonomi. Det är 

meriterande om du har kunskap om AMI:s försäkringsprodukter samt kunskaper om 

försäkringar via lag och avtal. Vidare har du kunskap i försäljningsteknik och 

presentationsteknik samt har förhandlingsvana med kunder. 

  

Personliga egenskaper 

Vi söker dig som är självständig och som samarbetar bra med andra människor. Du är 

bestämd i ditt arbete och jobbar aktivt för att nå dina egna mål. För att lyckas i tjänsten krävs 

att du är flexibel och stresstålig. Dessutom visar du förståelse för dina medarbetare vid 

svårhanterliga situationer samt stödjer och hjälper dem i deras vidareutveckling.  

 

Välkommen att skicka in din ansökan - med CV och personligt brev - till personal@ABA.se 

senast den 7 april 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Personbeskrivning 

 

Anna/Daniel är 32 år och har en examen i marknadsföring från civilekonomprogrammet vid 

Stockholms universitet. Hon/Han har arbetat inom försäljning i sju år, varav de senaste 2 åren 

också som chef. På sitt nuvarande jobb ansvarar hon/han för en försäljningsgrupp på fyra 

personer samt arbetar aktivt med försäljning av bostadsförsäkringar. I hennes/hans 

arbetsuppgifter ingår att boka in och genomföra kundmöten, utföra uppföljningssamtal med 

kunder samt följa upp försäljningsstatistik och resultatutveckling inom arbetsgruppen. 

Dessutom jobbar hon/han tillsammans med marknadschefen för att ta fram och genomföra 

kampanjstrategier för att bearbeta nya kunder. 

 

Anna/Daniel söker tjänsten som försäljningschef på ABA efter en konflikt inom 

arbetsgruppen på sin nuvarande arbetsplats. Konflikten uppstod i samband med att 

Anna/Daniel varit föräldraledig/tjänstledig och konkurrens om ledarrollen hade uppstått i 

gruppen. Konflikten löstes med hjälp av en konsult.  

 

Efter detta känner Anna/Daniel ett behov av att vidareutvecklas på en ny arbetsplats, då 

hon/han inte anser att möjligheterna finns på det nuvarande företaget. Även om Anna/Daniel 

inte har någon befintlig kunskap om AMI:s försäkringsprodukter ser hon/han tjänsten på ABA 

som ett utmärkt sätt att fördjupa sin kunskap inom branschen. 

 

På fritiden gillar Anna/Daniel att åka skidor, umgås med vänner, resa samt träna. Anna/Daniel 

är gift med Daniel/Anna sedan 5 år tillbaka och de har två barn: Julia, som är 9 månader, och 

Robin som är 3 år/de har inga barn/inget nämns. De bor i en lägenhet i Huddinge. 

Anna/Daniel pendlar till sitt arbete i centrala Stockholm där en vanlig arbetsdag sträcker sig 

mellan klockan 8-17. 
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Markera hur väl följande egenskaper passar in på Anna/Daniel genom att ringa in den siffra 

som bäst stämmer överens med din bedömning.  

 

 

Självständig 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Stödjande 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Flexibel 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Målmedveten 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Samarbetsinriktad 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Tydlig 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Kompetent 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Effektiv 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Varm 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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Lyhörd 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Bestämd 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Coachande 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Kall 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Pålitlig 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Känslosam 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Drivande 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Tillmötesgående 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Empatisk 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Självsäker 

 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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Stresstålig 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

Dominant 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

 

 

 

Nedan följer några frågor om hur du bedömer Anna/Daniel i relation till den utlysta tjänsten. 

Markera ditt svar genom att ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din 

bedömning.  

 

 

1. Skulle du kalla Anna/Daniel till intervju? 

 

Nej, absolut inte  1 2 3 4 5 6 7  Ja, utan tvekan 

 

 

2. Anser du att Anna/Daniel passar för den sökta tjänsten? 

 

Nej, absolut inte  1 2 3 4 5 6 7  Ja, utan tvekan 

 

 

3. Skulle du anställa Anna/Daniel till tjänsten hon sökt? 

 

Nej, absolut inte  1 2 3 4 5 6 7  Ja, utan tvekan 

 

 

4. Anser du att Annas/Daniels kvalifikationer är tillräckliga för att lyckas i den sökta tjänsten? 

 

Nej, absolut inte  1 2 3 4 5 6 7  Ja, utan tvekan 

 

 

5. Månadslönen för den sökta tjänsten ligger vanligtvis mellan 27 600 - 33 700 kronor. Vilken 

lön skulle du föreslå för Anna/Daniel? 

  

____________ kronor 
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Bakgrundsfrågor 

 

Kön:   

 Man   

 Kvinna 

 

Ålder: _____ 

 

Senaste yrke:_______________________ 

 

Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Eftergymnasial utbildning 

 Universitet/Högskola 

 

 

 

Har du några kommentarer till specifika frågor eller frågeformuläret som helhet? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


