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Svensk arbetsmarknad är snedfördelad mellan män och kvinnor. 
Tidigare forskning har visat att könsstereotypiskt språk 
(agentic/communal) kan bidra till att upprätthålla denna 
snedfördelning, skapa statusskillnader mellan kvinnor och män samt 
leda till diskriminering av kvinnor redan i en rekryteringsprocess. Med 
ett flerfaktoriellt experiment (N=194) av dubbel-blind-design med 
randomiserade deltagare undersöktes, huruvida bedömningen av en 
arbetssökande påverkas av könsstereotypiskt språk, samt vilken attityd 
deltagarna hade till pronomen Hen. Deltagare betingades med agentic 
eller communal platsannons samt en av fyra personbeskrivningar. 
Sedan skattades den sökandes agentic och communal egenskaper. 
Deltagarna svarade på frågor gällande sexism samt uttryckte sin åsikt 
om Hen. Två av studiens fyra hypoteser kunde styrkas, de övriga två 
förkastades. Studien visar att könsstereotypiskt språk har betydelse för 
hur en sökande bedöms, att Den sökande uppfattas som en man och att 
sexism predicerar negativa åsikter om Hen.  

 
Den svenska arbetsmarknaden är snedfördelad vad det gäller kvinnor och män. Av de 
trettio största yrkena är det endast kock, läkare och universitets- och högskolelärare som 
har en jämn könsfördelning, det vill säga det råder en 40-60 fördelning av könen 
(Statistiska centralbyrån, 2012). Rekryteringsprocessen kan bidra till att denna 
segregering kvarstår. Generellt brukar företag/organisationer inför en rekrytering skapa 
en platsannons. En platsannons brukar beskriva företaget/organisationen, vilka 
arbetsuppgifterna för tjänsten är, vilka förkunskaper eller utbildning som efterfrågas 
samt vilka personliga egenskaper som anses vara nödvändiga, för att klara av de 
uppgifter som tjänsten innebär. Nu för tiden är det vanligt att företag/organisationer 
använder sig utav rekryteringskonsulter i denna process. Det är ofta 
rekryteringskonsulter som skriver platsannonser samt sammanställer 
personbeskrivningar av de personer, som söker den annonserade tjänsten. Enligt Bem 
och Bem (1973) är det viktigt att en rekryteringsprocess är så fördomsfri som möjligt. 
Att nämna den sökandes kön kan påverka bedömningen av den sökande och detta bör 
därför undvikas (Bem & Bem, 1973). Istället för att använda Han och Hon när 
rekryteraren beskriver en sökande kan könsneutrala pronomen användas. Forskning 
visade redan på 70-talet att val av ord i en platsannons kan leda till diskriminering av 
kvinnor på arbetsmarknaden redan i rekryteringsprocessen (Bem & Bem, 1973). Senare 
forskning bekräftar att det förekommer en skillnad i vilka ord som används i 
platsannonser för manliga respektive kvinnliga domäner och att detta gör att kvinnor i 
mindre utsträckning känner tillhörighet med de manligt beskrivna arbetsplatserna 
(Gaucher, Friesen & Kay, 2011). Det har också visat sig att språket kan bidra till att 
skapa statusskillnader mellan män och kvinnor (Bosak & Sczesny, 2011). Språket 
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reflekterar de rådande normerna i ett samhälle och hjälper oss att sortera och förstå 
intryck från omvärlden (Prewitt-Freilino, Caswell & Laakso 2011). Ord som 
förklarar/beskriver egenskaper som är prestationsorienterade benämns agentic och ord 
som förklarar/beskriver egenskaper som är sociala och serviceorienterade egenskaper 
benämns communal (Heilman, 2001). Språket i platsannonser skiljer sig åt beroende på 
vilket yrke som annonseras (Gaucher et al., 2011).  
 
I beskrivningen av en människa eller en arbetsplats är språket centralt i och med att det 
är så människor oftast förmedlar kunskap till varandra. Det är därför intressant att 
studera hur ordval och pronomen i platsannonser och beskrivningar av en sökande till 
en tjänst kan påverkar hur den sökande bedöms.    
 
Två perspektiv på ojämlikhet 
Social dominans teori (SDT) och social roll teori (SRT) är två teorier som förklarar 
ojämlikhet mellan kvinnor och män på två olika sätt. SDT menar att ojämlikheten 
skapas och upprätthålls på institutionell nivå så som av lagar och politik. Språket skulle 
kunna vara ett sätt att förstärka existerande ojämlikheter genom att beskriva tjänster till 
ett manligt yrke på ett sätt som inte tilltalar kvinnor (Davison & Burke, 2000; Gaucher 
et al., 2011). SRT å andra sidan förklarar att ojämlikheter beror på olikheter i beteende 
hos kvinnor och män. Könsstereotyper liksom andra sociala stereotyper är reflektioner 
av människors observationer av vad människor gör i sitt vardagliga liv. (Eagly & 
Steffen, 1984). Språket kan enligt SRT inte tolkas som något institutionellt, utan som en 
effekt av observationer av kvinnor och män (Gaucher et al., 2011).  
 
Bedömning utan förutfattade meningar, går det? 
I en rekryteringsprocess ska en individs egenskaper bedömas för att predicera en 
framtida arbetsprestation. Även om rekryteraren har de godaste intentionerna om att 
göra denna bedömning så objektiv och fri från fördomar som möjligt finns det en risk 
att hen använder sig av stereotyper om hur den sökande är beroende på vilket kön den 
sökande har. Att använda sig av stereotyper är en kognitiv process som effektiviserar 
sorteringen av intryck från omvärlden. Utgångspunkten blir att människor tror att alla 
individer i en viss grupp beter sig på samma sätt (Myers, 2008). Även om människor är 
medvetna om stereotypt innehåll, så skiljer sig det mellan individer i vilken grad de 
använder sig utav dem (Cralley & Ruscher, 2005). 
 
Exempel på stereotypa uppfattningar som finns om män är att de är dominanta, 
aggressiva, självständiga, rationella och uppgiftsorienterade (Eagly & Johannesen-
Schmidt, 2001). Stereotypa uppfattningar om kvinnor är att de är omhändertagande, 
snälla, varma och relationsinriktade (Gemzöe, 2010; Heilman, 2001). Stereotypa 
uppfattningar beskriver även normer om kön, det vill säga åsikter om hur män och 
kvinnor bör och inte bör vara. Dessa förväntningar kan, enkelt sagt, förklaras med 
skillnader i agentic och communal egenskaper (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001; 
Eagly & Wood, 1991). Stereotyper om män och kvinnor är inte bara olika utan ofta 
motsatser till varandra (könsdikotomisering), de egenskaper det ena könet har, saknar 
det andra och vice versa. Stereotyper har bevisats vara väldigt motståndskraftiga mot 
förändring och riskerar därför att vara felaktiga, dels på grund av att de är överdrivna 
men också för att de helt enkelt inte längre är aktuella i det nuvarande samhällsklimatet 
(Heilman, 2001). 
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Agentic egenskaper tillskrivs oftare män än kvinnor och communal egenskaper 
tillskrivs oftare kvinnor än män (Bosak & Sczesny, 2011). Agentic och communal kan 
förklaras som varandras motsatser där agentic driver mot separation, uppdelning, 
specialisering och unikhet.  Communal tenderar att driva mot samhörighet, anknytning, 
samarbete och intimitet (Gorday, 1998). Vad som är en agentic och vad som är en 
communal egenskap visade Williams och Best (1977) på i en studie där deltagare skulle 
bedöma hur väl ett adjektiv från ACL (the adjective check list) stämde överens med en 
kvinnlig respektive manlig stereotyp. Studien visade t.ex. att adjektiv som dominant, 
kraftfull och självständig förknippades med den manliga stereotypen och adjektiv som 
sympatisk, sentimental och känslomässig förknippades med den kvinnliga stereotypen. 
Studien visade även att det generellt inte finns någon favorisering av communal eller 
agentic ord (Williams & Best, 1977).  I en arbetsmiljö kan ett agentic beteende vara att 
tävla om uppmärksamhet, tala självsäkert och beslutsamt samt utöva makt över sina 
kollegor. Till skillnad från agentic beteende är communal beteende i en arbetsmiljö att 
ha förståelse för andra, tala inkluderande, undvika att dra uppmärksamhet till sig, stödja 
andra samt bidra till lösningar av personliga problem (Eagly & Johannesen-Schmidt, 
2001).  
 
Matchning mellan den sökandes egenskaper och tjänsten 
Lack of fit- modellen förklarar varför kvinnor och män blir olika bedömda i en 
arbetssituation. Lack of fit innebär att graden av hur väl individuella attribut passar ihop 
med de krav, som ställs på en post inom en organisation, antingen kan leda till 
förväntad framgång (expected success) eller förväntat misslyckande (expected failure) 
(Heilman, 2001). Beroende på hur väl en arbetsgivare anser att en arbetssökandes 
egenskaper passar ihop med kraven för den utlysta tjänsten förväntar sig hen, att den 
sökande antingen lyckas eller misslyckas i sitt arbete. Om en arbetsgivare anser att den 
sökandes individuella egenskaper passar ihop med uppställda krav är det troligt att den 
sökande får tjänsten (Shein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996). Höga poster samt manliga 
yrken beskrivs på ett manligt (agentic) sätt och detta gör att dissonansen mellan de 
könsstereotyper som finns om kvinnor och de uppställda kraven för en hög post ofta blir 
ett förväntat misslyckande (Heilman, 2001; Sczesny, Bosak, Neff & Schyns, 2004).  
 
Sexism 
Traditionellt har sexism definierats som att öppet visa en motvilja mot kvinnor. De 
senaste decennierna har dock sexism blivit mindre öppen på grund av ett starkt 
normativt tryck, att inte öppet uttrycka fördomsfulla åsikter (Sarrasin, Gabriel & Gygax, 
2012). Den nya formen av sexism (modern sexism) är mer subtil. Modern sexism 
karaktäriseras av åsikter och uppfattningar som att diskriminering mot kvinnor inte 
längre är ett problem, ett motstånd mot kvinnor som ställer politiska och ekonomiska 
krav samt agg mot idéer som speciellt gynnar kvinnor. Vidare associeras modern sexism 
med negativa attityder gentemot feminister, positiva attityder om manschauvinism, samt 
en bristande förståelse för sexistiskt språk och ojämlikheter mellan män och kvinnor 
(Watkins et al., 2006).  
 
Sexism kan predicera stereotypa åsikter om kön, minskad individualiserad uppfattning 
om kvinnor och upprörda känslor mot kvinnor som bryter mot könsstereotypiska 
normer. Personer som skattar högt på sexism tänker på ett könsstereotypiskt sätt i sitt 
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användande av pronomen. Detta visar sig genom att de använder Han för att beskriva en 
person i ett mansdominerade yrke istället för att använda ett mer inkluderande uttryck 
som t.ex. Den, Hen eller Han och Hon (Cralley & Ruscher, 2005). Watkins et al. (2006) 
menar att de som skattar högt på sexism skalor är mer benägna, än de som skattar lågt, 
att överestimera andelen kvinnor i mansdominerade yrken.  De tror också i större 
utsträckning att biologiska skillnader snarare än socialisering och diskriminering är 
anledningen till den könsuppdelade arbetsmarknaden (Watkins et al., 2006). Sexistiska 
åsikter och uppfattningar är även relaterade med negativa attityder om könsneutralt 
språk (Sarrasin et al., 2012).  
 
Könsstereotypiskt språk och sexistiska uttryck i vardagen 
Det är könstereotyperna om hur kvinnor och män är och bör vara och inte hur de 
verkligen är som bidrar till ojämnlikhet på arbetsmarkanden (Heilman, 2001). Ett sätt 
att sprida kunskap om rådande könsstereotyper och könsnormer är genom språket. 
Enligt Prewitt-Freilino et al. (2011) så har det troligtvis gjorts en språklig distinktion 
mellan kvinnor och män så länge det funnits språk. Idag finns inget språk som inte har 
ord för man och kvinna, men det finns språk (turkiska, persiska, kinesiska och swahili), 
som inte använder Hon och Han utan använder könsneutrala pronomen som t.ex. 
finskans Hän (Prewitt-Freilino et al., 2011).  
 
Sarrasin, Gabriel och Gygax (2012) definierar sexistiskt språk som ord, fraser och 
uttryck som i onödan skiljer män och kvinnor åt, eller exkluderar, förlöjligar eller 
förminskar endera av könen. Uppdelningar som t.ex. man och fru, lärare och lärarinna 
är exempel på sexistiskt språk liksom det allmänna användandet av maskulina former 
såsom Han och Man (Sarrasin et al., 2012). I enlighet med SDT menar Prewitt-Freilino 
et al. (2011) att könspronomen och andra beskrivningar av manligt och kvinnligt i 
språket är med och skapar könsstereotyper som kan leda till statusskillnader mellan 
kvinnor och män. Även Sarrasin et al. (2012) anser att språk fyller en grundläggande 
funktion i upprätthållandet av ojämlikheter mellan kvinnor och män (Sarrasin et al., 
2012). Att språk ofta utgår från det manliga som norm kan leda till att kvinnor får 
nackdelar både i privata och i jobbrelaterade relationer. Många yrken har manligt 
pronomen i sig, så som brandman, talesman, vetenskapsman och idrottsman eller 
refereras till med den maskulina formen (lärare, lärarinna). Detta kan leda till att 
kvinnor får problem med att identifiera sig med yrket och då väljer att inte söka sig till 
det. Det signalerar också att det är en man som passar till yrket (Prewitt-Freilino et al., 
2011). 
 
Historiskt sett har Han använts i svenskan som referens för både män och kvinnor 
(Milles, 2011). Hen har föreslagits som ett alternativt könsneutralt pronomen (istället 
för Den) för att ge en lösning på problemet att allmänna referenser har sin utgång i den 
manliga normen (Milles, 2011). Studier visar att maskulina former av pronomen 
avsedda att vara allmänna framförallt associeras med män (Sarrasin et al., 2012). Detta 
är intressant för den aktuella studien då vårt förväntade resultat är att Den kommer att 
uppfattas som Han. Språkrådet rekommenderar inte användandet av Hen, utan menar att 
Den ska användas för att undvika det allmänna Han (Milles, 2011). Könsneutralt språk, 
så som hen, har ännu inte blivit allmänt accepterat och användandet är långt ifrån 
normen. Motstånd till användandet av könsneutrala alternativ kan ta sig uttryck genom 
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att vägra använda ordet, men också genom att förneka att kvinnor kan bli 
diskriminerade genom språk (Sarrasin et al., 2012).  
 
Könsstereotypiskt språk och rekrytering 
Bem och Bem (1973) visade att könsstereotypiskt (agentic eller communal) skrivna 
platsannonser påverkade bedömning och bidrog till könsdiskriminering. Forskarna lät i 
den första studien 120 studenter läsa 12 platsannonser varav en tredjedel var explicit 
riktade till antingen män eller kvinnor genom att de beskrev den ideala sökande som 
antingen en man eller som en kvinna. Ett exempel på en explicit annons är följande (fritt 
översatt):  
 
”Bakom varje mans telefonsamtal finns det en kvinna. En smart kvinna. En effektiv 
kvinna. Det måste hon vara. Hon kopplar de komplexa långdistanssamtalen människor 
inte själva kan koppla” (Bem & Bem 1973 sid. 8).  
 
En platsannons som explicit riktade sig till män kunde istället se ut på följande sätt:  
 
”Vi söker en man som gillar att vara ute i naturen! Om du inte vill sitta inomhus bakom 
ett skrivbord är det här jobbet för dig” (Bem & Bem 1973 sid. 9).  
 
En tredjedel av platsannonserna i studien beskrev både män och kvinnor som önskade 
kandidater. En tredjedel av annonserna var omvänt könsstereotypiska där en man 
beskrevs som den perfekta kandidaten för ett klassiskt kvinnligt yrke och en kvinna som 
den perfekta kandidaten till ett klassiskt manligt yrke. Deltagarna fick skatta hur 
intresserade de var av att söka tjänsten. Resultatet visade att undersökningsdeltagarna 
påverkades av språket i platsannonsen och både kvinnor och män i mindre utsträckning 
var benägna att söka ett jobb när det riktades till det motsatta könet. Resultatet visade 
även att kvinnor var mer benägna att söka sig till de klassiskt manliga yrkena när den 
idealiske kandidaten till dessa yrken beskrevs som en kvinna (Bem & Bem, 1973). 
 
På grund av rådande diskrimineringslagar som finns på arbetsmarknaden är det inte 
troligt att den här typen av explicit annonsering förekommer längre som Bem och Bem 
(1973) beskriver. Gaucher et al. (2011) menar dock att trots att explicita könspronomen 
inte nämns i annonsen finns det andra sätt att signalera om det är en kvinna eller man 
som är den ideala kandidaten. De menar att agentic och communal språk i platsannonser 
är centralt för att bibehålla ojämlikhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. I 
deras första studie av fyra undersökte de 4000 platsannonser och fick resultat att det 
finns fler agentic ord i platsannonser för mansdominerande yrken (men inte fler 
communal ord i platsannonser för kvinnodominerande yrken). I den andra studien 
använder de sig av ett annat urval för att kontrollera den första studien och får fram 
samma resultat.   
 
Studie tre är särskilt intressant för vår undersökning då Gaucher et al. (2011) inte bara 
visar att språket i platsannonser skiljer sig åt beroende på om de annonserar en tjänst i 
en manlig eller kvinnlig domän (studie 1), de menar även att språket har betydelse för 
hur deltagarna uppfattar tjänsten och arbetsplatsen. Fyrtiotre deltagare fick läsa sex 
stycken platsannonser, två stycken var från mansdominerande domäner, två från 
kvinnodominerande domäner och två från neutrala domäner. Av dessa platsannonser var 
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en från de manliga domänerna skriven med kvinnliga ord och en med manliga ord, 
samma sak gällde de kvinnliga och de neutrala annonserna. Resultaten visade att oavsett 
vilken domän tjänsten befann sig i trodde deltagarna, att det fanns färre kvinnor på de 
arbetsplatserna som annonserade med fler manliga ord. Den fjärde och sista studien med 
102 studenter visade att kvinnor som läste platsannonser med fler manliga ord ansåg att 
dessa arbetsplatser var mindre tilltalande. Kvinnor kände även en mindre känsla av 
tillhörighet med de arbetsplatserna som annonserades med fler manliga ord. Kvinnor 
som själva ansåg sig ha tillräcklig kompetens för en utlyst tjänst men inte kände 
tillhörighet med den framtida arbetsplatsen och kollegor, upplevde en begränsad 
motivation att söka tjänsten. Män som läst platsannonser med många kvinnliga ord 
påverkades inte lika mycket och blev inte mindre benägna att söka tjänsten (Gaucher et 
al., 2011).  
 
Vi kan alltså konstatera att det råder en snedfördelning mellan män och kvinnor på den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns belägg att tro att språk som bekräftar rådande 
könsstereotyper i en rekryteringsprocess bidrar till denna snedfördelning. Forskning 
visar att kvinnligt/manligt språk kan påverka både hur människor uppfattar 
könsfördelningen på en arbetsplats och känslan av tillhörighet. Detta påverkar i sin tur 
tjänstens attraktionskraft. Hur arbetsgivare och rekryterare uttrycker sig i platsannonser 
kan ses som diskriminering av kvinnor på institutionell nivå. Stereotypa uppfattningarna 
om att män och kvinnor inte passar ihop med kraven på en tjänst kan ge den sökande 
nackdelar. Detta drabbar framförallt kvinnor. Sexistiska värderingar bidrar ytterligare 
till diskriminering av kvinnor och predicerar negativ åsikt om Hen. Idag är det vanligare 
att använda sig av Den i en könsneutral text. Det är dock okänt om Den verkligen 
uppfattas som neutralt.  
 
Syfte och hypoteser 
Syftet med denna studie är att undersöka om bedömningen av en arbetssökande 
påverkas av könsstereotypiskt (agentic eller communal) språk i en platsannons. Vidare 
vill vi undersöka om det finns någon skillnad mellan de könsneutrala personliga 
pronomen Den och Hen och vad som predicerar en negativ inställning till Hen. 
 
I denna studie förväntas följande resultat: 
 
Hypotes 1a. När deltagarna läst agentic platsannons bedöms Han mer agentic än när 
deltagaran läst communal platsannons 
Hypotes 1b. När deltagarna läst communal platsannons bedöms Hon mer communal än 
när deltagarna läst agentic platsannons 
Hypotes 2a. Den sökande uppfattas som en man 
Hypotes 2b. Sexism predicerar negativ inställning till användandet av Hen 
   

Metod 
 

I studien gjordes ett flerfaktoriellt experiment utan kontrollgrupp med randomiserade 
undersökningsdeltagare. Studien var av dubbel-blind-design, det vill säga att varken 
undersökningsdeltagare eller vi undersökningsledare vid undersökningstillfället visste 
vem som fått vilken betingelse.   
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Undersökningsdeltagare 
I studien deltog totalt 194 personer varav 109 kvinnor, 76 män och nio personer som 
valde att inte svara på frågan. Medelåldern för undersökningsdeltagarna var 37 år med 
en standardavvikelse om 18,8 år. Urvalet var ett bekvämlighetsurval. Datainsamlingen 
skedde på Stockholms Centralstation, passmyndigheten city i Stockholm samt på 
Studentpalatset vid Odenplan i Stockholm. På Centralstationen och passmyndigheten 
tillfrågades personer som vi antog väntade på tåg eller buss respektive väntade på att få 
sitt ärende behandlat. På Studentpalatset tillfrågades personer som befann sig i 
byggnadens café samt personer som satt vid bord och studerade. Någon distinktion 
mellan vem som tillfrågades gjordes inte, mer än att undvika de som uppenbart var 
under 18 år, detta för att få en bra spridning i urvalet gällande kön, ålder och etnicitet. 
Deltagarna informerades om att studien undersökte rekrytering, att undersökningen 
skulle ta ca 15 minuter att genomföra samt att deras deltagande var frivilligt och att 
materialet behandlas konfidentiellt. De som angav skäl till att inte vara med hänvisade 
till tidsbrist samt ingen eller liten kunskap i svenska. Ett mindre antal av deltagarna på 
Studentpalatset blev erbjudna en liten chokladbit för sitt deltagande, övriga deltagare 
fick ingen kompensation för sin medverkan.  
 
Material 
Undersökningen genomfördes med en enkät som innehöll en för studien utformad 
platsannons om ett annonserat chefsjobb med tillhörande personbeskrivning av den som 
sökt jobbet. Enkätens frågeformulär bestod av 65 frågor. Platsannonsen validerades av 
ett företag som arbetar med att utforma platsannonser.  
 
Könsstereotypiskt språk i platsannons 
Tjänsten, krav på den sökande och önskade egenskaper beskrevs på antingen ett agentic 
eller communal sätt. Exempel på krav från platsannonsen där samma mening är 
formulerad med antingen agentic eller communal ord är:  
 
Agentic:  
 
Försäljningschef med vinnarinstinkt 
 
”Självklart krävs det också att du är självsäker, och när det behövs, en hård 
förhandlare.” 
 
”Framförallt har du som försäljningschef förmågan att påverka andra samt en stor 
instinkt för att leta reda på och vinna stora affärer.” 
 
Communal:  
 
Försäljningschef med passion för människor 
 
”Självklart är det också viktigt att du är hjälpsam och kan coacha dina medarbetare.” 
 
”Framförallt har du som försäljningschef förmågan att förstå andra samt känsla för att 
skapa ett sammansvetsat team.”  
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Pronomen i personbeskrivning 
Personbeskrivningen gjordes i fyra varianter. I dessa beskrevs personen identiskt 
förutom en manipulation av pronomen i personbeskrivningen (Han, Hon, Hen eller Den 
sökande).  
 
Bedömning av agentic och communal egenskaper 
I enkäten fanns 14 frågor för att skatta den fiktiva sökandes egenskaper. Fem av 
egenskaper hade agentic karaktär (målmedveten, dominant, tydlig, självsäker, drivande) 
och fem hade communal karaktär (stödjande, coachande, lyhörd, samarbetsorienterad, 
känslosam). Fyra neutrala egenskaper användes som utfyllnad. Skattningen skedde på 
en sjugradig skattningsskala (1=stämmer inte alls – 7=stämmer helt och hållet).  
 
Sexism   
I enkäten fanns åtta frågor som mätte modern sexism (Ekehammar, Akrami & Araya, 
2000). Svaren på frågorna kunde skattas från ett till fem där 1=stämmer inte alls och 
5=stämmer helt. Ett högt värde på skalan visar på sexism. Två av frågorna var 
reverserade men detta kontrollerades för när frågorna slogs ihop till en skala. Ett 
exempel på en fråga från enkäten där högt skattade värden är en indikation på sexism är 
”Diskriminering mot kvinnor är inte längre ett problem i Sverige” Ett exempel på en 
reverserad fråga där låga värden är en indikation på sexism är ”Det är lätt att förstå 
kvinnogruppers synpunkter”.   
 
Procedur 
Deltagarna blev tilldelade ett häfte som innehöll ett försättsblad med information om 
studien, en av de två versioner (agentic eller communal) av platsannonsen samt en av de 
fyra (Han, Hon, Hen, Den sökande) personbeskrivningar av den fiktivt sökande. 
Häftena hade en sifferkod som visade vilken betingelse platsannons och 
personbeskrivning hade. Häftena blandades och delades ut slumpmässigt. Efter att 
deltagarna läst häftet fick de lämna ifrån sig det och istället fylla i en enkät med frågor. 
Vid överlämnandet av häftet matchades häftets kod med en likadan kod på enkäten, 
detta för att det inte skulle uppstå osäkerhet kring vilken manipulation som deltagaren 
utsatts för. 
 

Resultat 
 
Först gjordes reliabilitetsprövningar av skalorna. Agentic-skalan hade ett Cronbachs 
alfa på 0,76. Communal-skalan hade ett Cronbachs alfa på 0,83. Variansanalyserna 
gjordes med de beroende variablerna agentic och communal-skalorna. 
Regressionsanalysen gjordes med åsikt om Hen som beroende variabel. En alfanivå på 5 
% användes vid alla signifikansprövningar.  
 
Hypoteserna testades med hjälp av variansanalyser (flervägs oberoende ANOVA), 
korstabeller och en regressionsanalys.  
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Skattning på agentic- och communal-skalan (hypotes 1a)  
En 2 (könsstereotypiskt språk i platsannons: agentic/communal) X 4 (pronomen i 
personbeskrivning: han/hon/hen/den sökande) flervägs variansanalys med agentic-skala 
som beroende variabel visade inte på någon huvudeffekt av platsannons. Att läsa 
agentic platsannons resulterade inte i att Han skattades högre på agentic-skalan jämfört 
med att ha läst communal platsannons (F(1,193)=0,540 p=0,463). Det fanns inte heller 
någon huvudeffekt av personbeskrivning (F(3,193)=0,570 p=0,636). 
 
Det fanns däremot en interaktionseffekt av platsannons och personbeskrivning 
(F(3,193=4,511 p=0,004 n2=0,068). För att se var effekten fanns gjordes enkla effekter 
för agentic och communal platsannonser var för sig. Resultaten visade att det fanns 
signifikanta skillnader i gruppen som läst communal platsannons (se Tabell 1). Han 
skattades högre på agentic skalan än både Hon och Hen (p=0,008). Han skattades med 
marginell signifikans högre än Den (p=0,056). Gruppen som läst agentic platsannons 
skattade Hen högre på agentic skalan än Han (p=0,028).  
 
Tabell 1. Skattning på agentic-skala efter att UD läst agentic/communal platsannons 
Platsannons   Pronomen i personbeskrivning 
  Han Hon Hen Den sökande 
    	  	   	  	   	  	   	  	  
Agentic  4,30 (1,014) 4,61 (0,831) 4,87 (0,782) 4,40 (0,927) 
      
Communal   5,07 (0,686) 4,43 (0,799) 4,44 (0,960) 4,60 (0,682) 
Not: (Sd inom parantes, UD=Undersökningsdeltagare) 
 
Skattning på agentic- och communal-skalan (Hypotes 1b) 
En 2 (könsstereotypiskt språk i platsannons: agentic/communal) X 4 (pronomen i 
personbeskrivning: han/hon/hen/den sökande) flervägs variansanalys med communal-
skala som beroende variabel visade inte på några huvudeffekter eller några 
interaktionseffekter. Att läsa communal platsannons resulterade inte i att Hon skattades 
högre på communal-skalan jämfört med att läsa agentic platsannons (F(1,192=0,094 
p=0,760). Det fanns inte heller någon huvudeffekt av personbeskrivning 
(F(3,192=0,929 p=0,428), eller någon interaktionseffekt (F(3,192=0,775 p=0,509). Av 
medelvärdena (se tabell 2) går det dock att utläsa att en marginell kontrasteffekt uppstod 
dvs. att Hon skattades mer communal vid agentic platsannons och Han mer communal 
vid communal platsannons. 
 
Tabell 2. Skattning på communal-skala efter att UD läst agentic/communal platsannons 
Platsannons   Pronomen i personbeskrivning 
  Han Hon Hen Den sökande 
    	  	   	  	   	  	   	  	  
Agentic  4,53 (0,869) 4,85 (0,639) 4,71 (1,016) 4,28 (0,865) 
      
Communal   4,71 (0,871) 4,61 (0,926) 4,65 (0,948) 4,58 (1,307) 
Not: (Sd inom parantes, UD=Undersökningsdeltagare) 
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Den sökande och Hen (hypotes 2a) 
För att testa hypotesen om att Hen och Den sökande skiljer sig åt som neutrala 
pronomen gjordes en korstabell, som visade vilken personbeskrivning (Hen eller Den 
sökande) deltagarna faktiskt läste och vad deltagarna trodde att personen i 
personbeskrivningen hade för kön (man, kvinna, hen eller vet ej).  
 
 
Gruppen som läst personbeskrivningen med Hen angav i över hälften av fallen, att de 
trodde att personen i personbeskrivningen var refererad till som Hen. Ett litet antal 
angav att de inte visste vilket kön personen hade. Mindre än en tredjedel trodde att de 
läst om en man. Gruppen som läst en personbeskrivning där personen benämns som 
Den sökande angav en stor majoritet, att de trodde att personbeskrivningen beskrev en 
man (se Tabell 3).   
 
Tabell 3. Vad UD tror att de läst för personbeskrivning (%) 
Vad UD har läst Vad UD tror de läst 
    Man  Kvinna Hen Vet ej 
      
Hen  28,6% 14,3% 51,0% 6,1% 
      
Den sökande   69,6% 17,4% 2,2% 10,9% 
Not: (UD=Undersökningsdeltagare)  
 
Sexism predicerar negativa åsikter om Hen (hypotes 2b) 
En regressionsanalys med sexism som oberoende variabel och åsikt om användande av 
Hen som beroende variabel visade på ett linjärt negativt samband mellan sexism och 
inställning till användandet av pronomen Hen (se tabell 4).  
 
Tabell 4. Samband mellan åsikt om Hen och sexism   

Not: (R2 = 0,185 (adj.) * p < 0,005)  
 
Ju högre deltagarna skattade på sexismskalan desto sämre tyckte de om användandet av 
Hen. 
 

Diskussion 
 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka om bedömningen av en arbetssökande 
påverkas av könsstereotypiskt språk (agentic eller communal) i en platsannons. Vi har 
även undersökt om det finns någon skillnad mellan de könsneutrala personliga 
pronomen Den och Hen och vad som predicerar en negativ inställning till dem. Män 
skattas mer könsstereotypiskt när deltagarna läst communal platsannons och kvinnor 

 
B SE B Β 

(Konstant) 6,251 0,537   
Sexism -1,458 0,223 -0,436* 
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skattas inte mer könsstereotypiskt när deltagarna läst samma annons. Resultaten visar 
att Hen uppfattas som neutralt i anseende att deltagarna uppger att de inte vet om Hen 
refererar till en kvinna eller man. Den sökande uppfattas däremot som en man. 
Deltagare som skattar högt på den moderna sexismskalan har en negativ uppfattning om 
användandet av Hen som könsneutralt pronomen. Diskussionen är disponerad så att 
varje hypotes tas upp för sig och diskuteras utifrån resultat, tidigare forskning och teori. 
I diskussionen tolkas Hon som en kvinna och Han som en man, agentic tolkas som 
könsstereotypiskt manligt och communal som könsstereotypiskt kvinnligt.  

 
Han bedöms mer agentic när deltagarna läst agentic platsannons (hypotes1a) 
Hypotes 1a kunde inte styrkas i våra resultat. Den förväntade primingen uteblev och 
resultatet visade snarare på ett kontrastförhållande där män istället bedömdes som mer 
könsstereotypiskt (manligt) när deltagarna läst communal platsannons (samma tendens 
fanns bara marginellt i bedömningen av kvinnor). Detta kan bero på att deltagarna ansåg 
att jämförelsevis med communal platsannons var män mer manliga (agentic) än 
kvinnor. Vid insamlandet av data fick vi några kommentarer från deltagare som 
reagerade negativt på agentic platsannons. Deltagarna reagerade på de hårda värden 
som premierades i agentic platsannons och påpekade att jobbet krävde fler personer för 
att klaras av eller passa till en robot och inte en människa. Dessa kommentarer gjordes 
uteslutande när deltagarna läst en agentic platsannons och en personbeskrivning som 
beskrev en man. Deltagarna menade vidare att mannen i personbeskrivningen inte alls 
verkade lika hård utan var en mjuk man som därför inte bedömdes högt på agentic-
skalan. Gaucher et al. (2011) visar att deltagare uppfattade att det fanns fler män på en 
arbetsplats som annonseras med en platsannons med många manliga ord. Arbetsplatsen 
blir alltså manligare efter att ha läst något agentic vilket gör våra resultat om att män 
inte anses manligare vid samma manipulation oväntade. Att inte kunna styrka hypotes 
1a i våra resultat skiljer sig därmed från tidigare forskning.  
 
Hon bedöms mer communal när deltagarna läst communal platsannons (hypotes 1b) 
Inte heller hypotes 1b kunde styrkas av den aktuella studiens resultat. Den marginella 
kontrasteffekten tror vi beror på samma faktorer som i hypotes 1a. I tidigare studier har 
inte communal ord gett lika stora skillnader som agentic ord. Gaucher et al. (2011) visar 
upp resultat som visar att det fanns fler agentic ord i yrken där det arbetar många män 
men ingen skillnad i antal communal ord för arbetsplatser med många kvinnor. Utifrån 
reaktioner från deltagarna verkar det som att communal platsannons uppfattades mer 
neutral än agentic platsannons. Vid insamlingen av data fick vi många negativa 
komentarer på agentic platsannons men bara en kommentar på communal platsannons 
och det var en fråga om deltagaren fick behålla annonsen för att hen tyckte att den var 
bra skriven. Kanske är det platsannonsens neutralitet som gör att kvinnor inte bedöms 
mer könsstereotypiskt.    
 
Matchning och alternativa förklaringar till hypotes 1a och 1b 
The lack of fit model beskriver att det verkar lättare få en anställning om stereotyperna 
om den sökande matchar egenskaperna som krävs för tjänsten. Den aktuella studien 
visar att agentic egenskaper inte tenderar att kopplas samman med manlighet och de 
communal egenskaperna med kvinnlighet. Vi har dock inte tittat på huruvida deltagarna 
anser om den sökande passar för tjänsten. Detta skulle vara intressant att göra i framtida 
forskning för att bättre kunna jämföra resultaten med the lack of fit model. Resultaten 
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från den aktuella studien skulle kunna tolkas som att språket inte spelar så stor roll trots 
att Bem och Bem (1973) samt Gaucher et al. (2011) hävdar att så är fallet. Studien av 
William och Best (1977) har 35 år på nacken och det kan vara så att agentic och 
communal ord helt enkelt har förändrats. Både mans- och kvinnorollen har förändrats 
drastiskt sedan 70-talet och detta kan leda till att de ord som kopplades ihop med 
kvinnlighet respektive manlighet då har förändrats fram till idag. Bosak och Sczesny 
(2011) bidrar till två alternativa förklaringar till att platsannonsen men inte pronomen i 
personbeskrivningen gav några signifikanta resultat i studien. Den första är att även om 
människors värderingar och tankar om kvinnor och män är jämlika och deltagarna är 
benägna att kalla den sökande till intervju har forskning visat att när det väl gäller 
(anställningsögonblicket) så väljs en man till höga poster i ett företag (Bosak & 
Sczesny, 2011).  Detta har vi inte undersökt i den här studien. Den andra alternativa 
förklaringen är att det har visats i tidigare forskning (Bosak & Sczesny, 2011). Kvinnor 
bedöms generellt mindre agentic än män, men när både kvinnor och män beskrivs som 
ledare (försäljningsansvarig i personbeskrivningen) så bedöms kvinnor lika agentic som 
män. Detta kan vara en förklaring till att vår studies resultat visar på att kvinnor inte 
bedöms mer communal och män mer agentic. Bosak och Sczesny (2011) forskning visar 
även på att om någon beskrivs som en ledare anser deltagarna att hen passar till ett 
ledaryrke, oavsett kön. En tredje förklaring på att kvinnor och män inte bedöms mer 
könsstereotypiskt efter att ha läst antingen communal eller agentic text är, att 
könstereotypiskt språk inte påverkade bedömningen av den sökande. Detta skulle 
medföra att vi måste försöka förstå snedfördelningen på arbetsmarknaden med andra 
verktyg och att språket i platsannonsen inte spelar roll. Denna förklaring är dock svår att 
argumentera för då platsannonserna trots allt gav signifikanta skillnader i bedömningen 
av den sökande men på ett oväntat sätt.     
 
Den sökande är en man (hypotes 2a) 
Studiens resultat visar att deltagarna i högre utsträckning tror att personen i 
personbeskrivningen var en man när de har läst en personbeskrivning med Den sökande 
än när deltagarna har läst en personbeskrivning där personen benämns som Hen. 
Resultaten styrker hypotes 2a, den sökande är en man.  
 
”Den” som könsneutralt pronomen verkar vara neutralt i den mening att deltagarna inte 
kommer ihåg vad de läst och därmed inte verkar lägga någon vikt eller uppmärksamhet 
vid formuleringen Den sökande. Fler än hälften av deltagarna som läst 
personbeskrivningen Den sökande tror att den sökande är en man vilket kan tolkas som 
att Den som könsneutralt pronomen inte är så neutralt trots allt. Vi har av en lärare på 
psykologiska institutionen blivit rekommenderade att undvika Hen som pronomen i den 
löpande texten i den här studien med hänvisningen att det stoppar upp flödet i 
läsningen. Den här typen av rekommendationer av lärare på universitet kan göra att 
studenter väljer att inte använda Hen i akademiska texter där Hen hade varit användbart. 
Detta är ett exempel på hur ojämlikheter upprätthålls på institutionell nivå (SDT). Att 
Den sökande uppfattas som en man är även ett tydligt exempel på hur könsstereotypiska 
uppfattningar och mannen som norm påverkar språket då ett neutralt pronomenen 
uppfattas som manligt. Vi skulle även kunna förklara våra resultat med SRT och att 
människor ser fler män än kvinnor som är försäljningschefer. Det är då troligt att om 
tjänsten som söktes befann sig i ett kvinnodominerat yrke (sjuksköterska) så hade den 
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uppfattas som kvinna på grund av att vi traditionellt ser fler kvinnor som är 
sjuksköterskor. 
 
Den aktuella studien visar att när deltagarna läst en text med Hen kommer de ihåg att 
det är Hen de läst. Detta gör att texten förblir könsneutral men kanske inte neutral på 
andra sätt på grund av den pågående debatten om Hen. Ordet har fått politiska och på 
andra sätt icke-neutrala associationer vilket gör att Hen som könsneutralt pronomen 
kanske inte passar för alla typer av texter. Vi som skriver om Hen har självklart valt att 
använda Hen i den aktuella studien. Ett exempel på att Hen är ett laddat ord är att fyra 
deltagare avstod att fylla i enkäten när de upptäckte att personen i personbeskrivningen 
benämndes som Hen. En anledning var att ”Vi är väl inga hönor!”. Deltagarna menar 
förmodligen att Hen skulle skapa förvirring då hen betyder höna på engelska. Med detta 
resonemang borde vi kanske fundera på att sluta använda oss av orden kock, kiss och 
barn. Även på svenska kan ord ha fler betydelser men detta skapar sällan problem då 
kontexten gör att vi förstår innebörden. Påståendet ”om du tvättar dig blir du ren” 
förstås knappast som att du blir ett fyrfotat klövdjur med horn om du tvättar dig.  
 
Sexism predicerar negativ inställning till Hen (hypotes 2b) 
Vi kan i den aktuella studien visa på att sexism kan predicera åsikterna om Hen vilket 
styrker hypotes 2b. Det negativa förhållandet mellan deltagare som skattar högt på den 
moderna sexismskalan (Ekehammar et al., 2000) och Hen kan bero på att Hen ses som 
ett hot mot de rådande normer om kön och genus som finns i samhället. Watkins et al. 
(2006) menar att de som skattar högt på den moderna sexismskalan är oförstående till 
att språk överhuvudtaget kan vara sexistiskt och därmed är ett könsneutralt pronomen 
överflödigt. Om utgångspunkten dessutom är att det dels bara finns två kön och att 
dessa kön bör vara separerade från varandra finns det rimligtvis ingen anledning till att 
vara positiv till användandet av Hen. Resultatet i den aktuella studien är samstämmigt 
med Sarrasin et al. (2012) som menar att sexism är relaterat till negativa attityder mot 
allt könsneutralt språk, inte bara Hen som i den aktuella studien. Det går dock inte att 
utifrån denna studies resultat likställa att vara negativt inställd till Hen är detsamma som 
att vara sexistiskt i andra avseenden, då det kan finnas även andra faktorer som också 
påverkar uppfattningar om användandet av Hen.  
 
Validitet och reliabilitet  
I ett försök att mäta hur könsstereotypiskt språk påverkar bedömningen av en fiktivt 
arbetssökande kan vi inte vara helt säkra på att det verkligen är det könsstereotypiska 
språket (oberoende variabel) som har påverkat deltagarnas bedömning av den sökande. 
Bakomliggande variabler kan vara ett för dagen dåligt humör, vilket kan ha lett till en 
mer negativ bedömning av den sökande. Tidigare åsikter om yrket eller den sökandes 
utbildning kan även ha påverkat bedömningen. Bakomliggande variabler som vi haft 
anledning att tro påverkar deltagarnas svar och som vi har kontrollerat för är sexism, 
social önskvärdhet samt om deltagarna var extroverta eller introverta. Resultatet från 
undersökningen skulle förmodligen ha blivit det samma i en annan liknande situation 
(hypotetisk och teoretisk) men vi skulle inte gå så långt som att generalisera det till en 
mer verklighetstrogen miljö med en situation som byggde på reellt handlande 
beträffande faktiskt rekrytering. Tankar och värderingar kan skilja sig från spontant 
handlande. I och med att studiens enkätfrågor bygger på av forskare bekräftade och 
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välanvända skalor anser vi att studiens reliabilitet är hög. Vi har i studien mätt det vi 
avsett att mäta och hade ett litet bortfall.  
 
Allmän diskussion 
Så som nämnts i metod delen kodades de olika betingningar med sifferkoder för att veta 
vilken betingning som deltagarna utsatts för. Vid denna inkodning av vilka deltagare 
som läst vilken manipulation (pronomen i personbeskrivningen) kodades Han som 1, 
Hon som 2, Hen som 3 och Den sökande som 4. Inkodningen blev lite av ett 
internskämt och vi är väl medvetna om att det skulle ha gått utmärkt att skriva Hon=1, 
Han=2. Under arbetet med den aktuella studien har vi upptäckt att vi nästan 
genomgående skrivit om Han och agentic först och Hon och communal efter. Detta kan 
ses i tabellerna och i den löpande texten. Kan det vara så att vi färgats av inkodningen? 
Och varför kodade vi som vi gjorde? Även när det finns en medvetenhet och kunskap 
om rådande könsnormer och stereotyper är det lätt hänt att skriva enligt normen; det 
manliga kommer först och det kvinnliga på andra plats så som vi lärt oss av samhället 
och som reflekterats över i mycket litteratur, t ex Det andra könet av Simone Beauvoir. 
Det kan ses som en petitess att skriva Han före Hon men vår utgångspunkt är att ord 
påverkar synen på människan och detta borde även gälla meningsbyggnader och vad 
som alltid kommer först och vad som alltid kommer på andra plats. Vi har trots allt valt 
att inte ändra ordningen på Hon och Han, agentic och communal. För framtida 
forskning kan det vara intressant att undersöka om Han oftare benämns före Hon i 
vetenskapliga texter och vilken betydelse detta kan ha för läsarens uppfattning om 
texten.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att könsstereotypiskt språk har betydelse för hur 
deltagarna uppfattar den sökande men i en oväntad riktning. När deltagarna har läst 
communal platsannons skattas män mer könsstereotypiskt och kvinnor mindre 
könsstereotypiskt. Resultaten visar att Hen uppfattas som neutralt på så sätt att 
deltagarna uppger att de inte vet om Hen refererar till en kvinna eller man. Den sökande 
uppfattas däremot som en man. Deltagare som skattar högt på den moderna 
sexismskalan har en negativ uppfattning om användandet av Hen som könsneutralt 
pronomen.  
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