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Det svenska näringslivet och i synnerhet svenska börs- och finansiella bolag är nästan 
helt mansdominerat, där Vd-positionerna utgörs av endast sex procent kvinnor. Vi vet 
fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i dessa 
bolag, vilka påverkande mekanismer som finns i de olika rekryteringsstegen och 
vilken roll dessa har för valet av en verkställande direktör. Syftet med denna studie är 
att öka förståelsen och fördjupa kunskapen för hur rekryteringsprocessen ser ut för en 
verkställande direktör i ett börs- och finansiellt bolag samt huruvida homosociala 
mekanismer och könsstereotypiska uppfattningar finns i rekryteringsprocessen. Vi vill 
vidare öka kunskapen på vilket sätt homosocialitet och stereotyping påverkar 
möjligheten för tillsättandet av likvärdigt kompetenta kvinnor. Vi har använt oss av en 
kvalitativ fallstudie metod i form av semistrukturerade intervjuer med fem börs- och 
finansiella bolag. Vår teoretiska referensram består av forskning inom 
organisationsteori, ledarskap, rekrytering och genusvetenskap och som behandlar 
huvudbegreppen rekryteringsprocessen, homosocialitet och stereotyping. Med hjälp av 
våra genomförda fallstudier har vi kunnat identifiera vilka steg i en rekryterings-
process som har använts eller inte använts för en Vd-rekrytering. Vi har vidare funnit i 
vår empiri återkommande tecken på homosociala mekanismer och könskodade 
uppfattningar i rekryteringsprocessen vilket påverkar både direkt och indirekt innan 
och under rekryteringsprocessen. Studien uppvisar att homosocialitet och könskodade 
uppfattningar i rekryteringsprocessen påverkar både direkt och indirekt innan och 
under rekryteringsprocessen, kvinnors möjligheter att rekryteras till en Vd-position 
baserad på kompetens där vikten av framförallt en öppen rekryteringsprocess 
framträder tydligt. 
 
Nyckelord: Rekrytering, homosocialitet, ledarskap, både generellt och specifikt 
kvinnligt ledarskap, genus, exekutiv rekryteringsprocess, rekryteringsprocess, 
strategisk rekrytering, stereotyper. 
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Abstract  
 
Title:  From recruit to top recruited 
Authors:  Anna Ohlzon och Desirée Nordqvist  
Course:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits 
Semester:  Spring 2018  
 
The Swedish business community and notably Swedish listed companies and financial 
companies are almost completely male-dominated, with female CEOs accounting for a 
meager six percent. We still know very little about the recruitment process of an 
Executive Director in these companies, what influencing mechanisms exist in the 
different steps of the recruitment process and what role these have in the final 
selection of a CEO. The purpose of this research paper was to increase awareness and 
provide insight in to the recruitment process, to explore if homosocial and gender 
stereotypical influences affect the recruitment process, how they are evident and 
finally how these perceptions and practices can influence competent women's 
possibilities to be recruited to a CEO position. We have used a qualitative approach 
with a case-study method in the form of semi-structured interviews with five listed and 
financial companies. Our theoretical reference framework consists of research within 
the fields of organizational theories, leadership, recruitment and gender with emphasis 
on our three main concepts, recruitment of business executives, homosociality and 
stereotyping. With help from the empirical data collected from our completed case 
studies, we have been able to identify how a recruitment process of a CEO is 
implemented and which steps in the recruitment process that have been used or not 
used. The results of our study show that there are frequent and recurring signs of 
homosocial behavior and stereotypical perceptions both directly and indirectly before 
and during the course of the recruitment process. Our study also shows that 
homosocial behavior and stereotypical perceptions affect both directly and indirectly 
women’s recruitment possibilities to a CEO position based on competence where the 
importance of, above all, an open recruitment process stands out distinctly. 
 
Keywords: Leadership, Female leadership, Executive Recruitment Process, 
Recruitment Process, Recruitment Strategy, Gender, Homosociality, Stereotyping 
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1. Introduktion  
I detta första kapitel beskriver vi vad som är uppsatsens undersökningsområde för att sätta 
området i ett större sammanhang. Detta sker genom en problematisering av det valda 
uppsatsämnet vilket utmynnar i våra forskningsfrågor som ska besvaras i uppsatsen och 
avslutas med syftesformuleringen 

 

Mediabevakningen har varit intensiv av näringslivets toppchefer och på senaste tiden, 
särskilt kvinnliga chefer som sällan når ända upp till toppen (AllBright, 2017; Wahl, 
m.fl., 2011). Detta trots att kvinnor både i laglig mening och med anledning av deras 
höga och ökande utbildnings- och erfarenhetsnivå, borde ha en reell tillgång till 
positioner på alla hierarkiska nivåer inom alla arbetsmarknadens sektorer (SCB, 2016). 
Vi vet i dag fortfarande mycket lite om rekryteringsprocessens roll och dess informella 
inslag inom området ledarskapsforskning, samt den ojämna fördelningen av kvinnor 
och män på makt- och beslutspositioner högt i hierarkin inom svenska företag. 
(Holgersson, 2004; Scholten & Witmer, 2016).   

Inom området har det framhållits att rekryteringsprocesser som inte är formaliserade 
endast tar hänsyn till mätbar kompetens, lämplighet och erfarenhet och kan innehålla 
större eller mindre inslag av okonventionella urvals- och rekryteringsmetoder 
(Holgersson, 2004). Två komponenter har undersökts och fått särskilt 
forskningsmässig uppmärksamhet. För det första, homosociala preferenser – det vill 
säga en preferens för individer av samma kön. Detta innebär kort att ”män väljer män i 
organisatoriska sammanhang” (Lipman-Blumen, 1976; Kanter; 1977) och beror på att 
män bättre torde identifiera sig med likar (andra män). Detta i sin tur ger upphov till en 
större uppskattning för det egna könets egenskaper inom organisationen (Stainback 
m.fl., 2015).  För det andra, stereotyping, kategorisering av människor i olika grupper, 
baserat på beteenden och personligheter, vilket innefattar att individer som tillhör en 
viss grupp tillskrivs egenskaper tillhörande dess grupptillhörighet vare sig dessa är 
sanna eller falska för individen eller gruppen i fråga (Alvesson & Due Billing, 2011; 
Crites m.fl., 2015; Jonsen m.fl., 2010).    

Huruvida och på vilket sätt, dessa två faktorer är förekommande inslag i 
rekryteringsprocesserna vid tillsättning av ledarpositioner inom svenska börsnoterade 
och finansiella bolag samt rekryteringsprocessens utformning utgör huvudfokus för 
denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund  
Inom flera aspekter tillhör Sverige och andra nordiska länder några av de mest 
jämställda länderna i världen idag (Fortin m.fl., 2017; Holgersson, 2013; Wahl m.fl., 
2007; Scholten & Witmer, 2017). Omfattande politiska ansträngningar har fokuserat 
på att minska ekonomiska könsskillnader och utjämna kontextuella och politiska 
ojämlikheter mellan män och kvinnor (SOU 2003:16), däribland inrättandet av 
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kvinnlig rösträtt; abortlagstiftning; barnomsorg och föräldraförsäkring. Detta har lett 
till stora övergripande framsteg i termer av könslönegap, arbetskraftsutbud, 
heltidsarbete, utbildningsnivå och likhet inför lagen (SCB, 2016; Fortin m.fl., 2017). 
Trots detta kvarstår tydliga inslag av både vertikal och horisontell segregering på 
arbetsmarknaden och skillnaderna är som störst på toppen (Boschini m.fl., 2017; Fortin 
m.fl., 2017; Regeringen, 2016/2017). Alltjämt är ledarpositioner inom näringslivet 
mycket ojämnt fördelat (AllBright, 2017; Fortin m.fl., 2017; Holgersson, 2013; SCB, 
2016; Scholten & Witmer, 2017; Wahl m.fl., 2007). I en nyligen publicerad rapport i 
SvD, framtagen av stiftelsen AllBright (2017), framgår det att kvinnor utgör knappt 
sex procent av verkställande direktörer inom svenska börsnoterade bolag och att en 
jämställd utveckling går mycket långsamt (AllBright, 2017; SCB, 2016; Scholten & 
Witmer, 2017). 

Forskare inom olika områden har ytterligare lyft fram en större och mer bekymmersam 
konsekvens av kvinnors underrepresentation på toppositionerna. I en studie över de 
senaste årens accelererande inkomster i inkomstfördelningens toppskikt (gjord i 
Kanada, Sverige och England) lyfts begreppet “swimming upstream” fram. Denna 
effekt innebär ökande könslöneskillnader, på grund av kvinnors underrepresentation i 
toppen, oaktat traditionella förklaringsfaktorer, såsom utbildning, yrkesval och bransch 
(Fortin m.fl., 2017). Inom forskningen har förslag till lösningar lyfts fram som pekar på 
att möjliga förändringar av det råa könslönegapet, kan endast ske primärt genom att 
fokusera på att öka kvinnors representation bland toppositionerna (Fortin m.fl., 2017; 
SCB, 2016).  

I ljuset av detta har några olika förklaringar till den låga kvinnorepresentationen på 
ledande positioner lyfts fram. Framträdande förklaringar har varit biologiska faktorer, 
ojämn fördelning inom den privata sfären där familjebildande och barn hindrar 
kvinnors karriär (Alvesson & Due Billing, 2011); preferensdrivna faktorer som 
medvetna yrkesval hos kvinnorna själva som en bidragande faktor (Alvesson & Due 
Billing, 2011; SOU 2014:80); diskriminering (Lipman-Blumen; 1976; Steinback m.fl., 
2015) samt senare också rekryteringens centrala roll, (Gërxhani & Koster, 2015; 
Holgersson, 2004, 2013). Kvinnors kompetens har tidigare förklarats vara ett hinder, 
men detta är inte längre ett problem, då kvinnor sedan drygt 45 år tillbaka har högre 
utbildning än männen, med 63 procent mot 37 procent uttag av examina år 2016 (SCB, 
2014; SCB, 2016). Styrelsernas nära samröre, nätverk och gemensamma intressen har 
också pekats ut som ett hinder för kvinnor. Deras möjliga stereotypa uppfattningar och 
homosociala beteenden kan ha stor betydelse för val av en verkställande direktör 
(Holgersson, 2004).  

Homosocial och könsstereotyp reproduktion visar sig när män väljer män i olika 
sammanhang i organisationen (Kanter, 1977; Lipman-Blumen, 1976). Detta beror på 
att vissa män bättre identifierar sig med likar (andra män), en slags uppskattning av det 
egna könets egenskaper inom organisationen (Stainback m.fl., 2015). Könsstereotyp 
reproduktion visar sig vid val av individer utifrån kategorisering av människor som 
indelas i olika grupper baserat på beteenden och personligheter och vilka tillskrivs 
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grupptillhörighetens egenskaper istället för att ses som individer (Alvesson & Due 
Billing, 2011; Crites m.fl., 2015; Jonsen m.fl., 2010).    

Inom dagens privatägda börsnoterade bolag och de finansiella bolagen, utgör 
sedermera tillsättningen av Vd ett riskfyllt och viktigt val som definierar dess 
utveckling och framgång på marknaden. Vd har stor makt och innehar en prestigefylld 
roll att leda företaget. Som en konsekvens av detta är processen att ta fram en sådan 
kandidat naturligt mödosam och ett felaktigt val kan bli mycket kostsamt. Det 
föreligger alltså stora incitament att minska den ekonomiska och strategiska risken av 
att fatta ett viktigt beslut under stor osäkerhet.  

Trots den inneboende karaktären i rekryteringsbesluten av de högsta cheferna, vet vi 
fortfarande mycket litet om rekryteringsprocessens olika påverkande mekanismer i de 
olika stegen och vilken roll detta har för könsskillnader inom företagens högsta 
position. Denna uppsats ämnar överbrygga detta gap.  

Vårt intresse för näringslivet och dess ledarskap grundar sig på en tydligt dominerande 
könskodning av maktpositioner (Fortin m.fl., 2017; Holgersson, 2004, 2013; Kanter, 
1977; Wahl m.fl., 2007). Vi fokuserar huvudsakligen på verkställande direktörer på 
börs- och finansiella bolag, då dessa har stor påverkan på det politiska systemet, 
stabiliteten inom det ekonomiska systemet och deras val har stort signalvärde för 
övriga bolag inom svenskt privat näringsliv.  

 

1.2 Problemdiskussionen 
 
Rekryteringen av en verkställande direktör i ett börs- och finansiellt bolag påverkas av 
olika processer och mekanismer och är central då det är i denna process som det 
faktiska valet av en verkställande direktör sker. Endast genom att studera och 
undersöka rekryteringsprocessen och dess mekanismer kan vi få en tydligare bild av 
var i denna process som valet sker, samt vilka urvalskriterier som tillämpas. Beaktat 
verkställande direktörens position i ett börs- och finansiellt företag, är rekrytering helt 
avgörande för bolagets framtid och tillväxt men även för näringslivet och Sverige i 
stort. 

Historiskt har forskning snarare fokuserat på kvinnors kompetens och egenskaper än 
på rekryteringsprocessens betydelse för kvinnors möjligheter att nå en ledande 
position. I ljuset av detta menar (Gërxhani och Koster 2015; Holgersson, 2004; 
Lipman-Blumen, 1976; Tienari m.fl.,2013; Wahl, 1992) att det inte bara är kvinnors 
brister i kompetens som avgör, utan att rekryteringsprocessen är också behäftad med 
många frågetecken. Beaktat detta menar Wahl (1992) att kvinnors kompetens blir 
outnyttjad i arbetslivet eftersom de inte blir rekryterade. Vidare finns forskning som 
visar på hur det går till när företagsledare rekryteras, hur normen för en företagsledare 
ser ut vid rekrytering och varför främst män rekryteras samt vilka hinder som uppstår i 
rekrytering av en Vd i ett företag (Gërxhani och Koster, 2015; Holgersson, 2013, 
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2004; Scholten och Witmer 2017; Tienari m. fl., 2013). Ytterligare forskning har skett 
kring uteslutning av kvinnor i rekryteringsprocessen för sökande av högsta 
ledningspersonerna med externa rekryterare (Tienari m.fl., 2013). Aktuell forskning 
visar att klyftorna och löneskillnaden ökar mellan män och kvinnor som ett resultat av 
kvinnors låga representation på högsta nivån (Boschini m.fl., 2017; Fortin m.fl., 2017; 
Scholten & Witmer, 2017). De senaste 15 åren har forskning tillkommit avseende 
homosocialitet som visar sig påverka organisationen samt interna och externa 
rekryterare (Holgersson 2004; Tienari m.fl., 2013; Wahl 1992) 

Vi ser ett outforskat område som grundar sig dels på rekryteringsprocessens 
utformning för verkställande direktörer i börs- och finansiella bolag, och vidare om det 
finns homosocialitet och stereotyping i olika delar i rekryteringsprocessen samt i 
processens olika stegen som påverkar kvinnors möjligheter att rekryteras till en Vd 
position.  
 
Genom att studera sambanden mellan homosocialitet och rekrytering av företagsledare 
visar Holgersson (2013, 2004) att rekryteringens informella och interna natur, 
motverkar kvinnors möjlighet att bli valda till toppositioner. Både genom praxis som 
att ”man inte söker en högre tjänst utan man blir tillfrågad” samt det faktum att beslut 
vilar på ett fåtal personers omdöme, öppnas för möjligheten att omdefiniera kompetens 
och vidmakthålla hierarki, vilket i sin tur resulterar i en preferens för vissa typer av 
män. Scholten & Witmer (2017) fokuserar på ”könsbestämda egenskaper” hos ledare 
vilket hindrar en kompetensbaserad syn på det svenska ledarskapet inom två 
svenskbaserade globala företag. Forskarna menar att i rekryteringen skapas en grumlig 
bred lins av vem som kan definieras som kvalificerad för en tillsättning av en 
ledarposition.  
 
Ytterligare forskare som studerat rekrytering av företagsledare med utgångspunkt i de 
externa rekryteringskonsulterna och deras involvering i rekryteringsprocessen är 
Tienari med flera (2013). Författarna finner belägg för att vedertagna processer och 
aktiviteter som genomförs i samband med rekrytering bidrar till homosocial 
reproduktion av företagsledare vilket motverkar synliggörandet och valet av kvinnor. 
Vardarıher med flera (2014), belyser vikten av att dokumentera företagets 
rekryteringsprocess i de olika detaljerade stegen för att kunna få en så effektiv process 
som möjligt för att få fram rätt person med rätt kompetens. Utöver detta fann forskare 
Gërxhani och Koster (2015) i likhet med Holgersson (2004) att företag i högre grad 
frångick en formell rekryteringsprocess vid chefsrekryteringar samt att rekryteringen i 
högre grad påverkades av sociala nätverken och informella processer. 
 
I skenet av tidigare forskning kring homosocialitet och stereotyping är områdena 
underutvecklade och visar på ytterligare behov av forskning om samspelet mellan 
formella system, informella relationer och homosociala metoder, för att förstå nya 
former av gendering (Holgersson, 2013; Scholten & Witmer m.fl., 2017; Tienari m.fl., 
2013).   
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Forskare har använt begreppet homosocialitet för att beskriva en preferens för 
relationer med individer av likhet. (Acker, 2006; Holgersson, 2013; Kanter, 1977; 
Lipmen-Blumen, 1976; Wahl, m. fl., 2011). Detta kan vara i termer av samma 
könstillhörighet, social bakgrund, utbildning med mera. I praktiken kan detta således 
visa sig genom att män som har inflytande över rekrytering har preferenser för sina 
likar, som resulterar i homosocial reproduktion (Alvesson & Due Billing, 2011; 
Holgersson, 2013; Kanter, 1977). Homosociala beteenden har observerats av ett flertal 
forskare (Acker, 2006; Holgersson, 2013; Kanter, 1977; Scholten & Witmer, 2017).      
   
Tidigare forskning visar på att könsstereotyper har underskattats som en kausal faktor i 
kvinnors långsamma takt till befordringar i ledande befattningar (Crites m.fl., 2015; 
Jonsen m.fl., 2010). Jonsen med flera (2010) förklarar att stereotyper medför risker för 
det så kallade ”spillover effekten”, det vill säga sociala könsrollers påverkan på både 
kvinnliga och manliga chefer i en organisation. Utöver detta kan stereotyper ibland 
resultera i ett “självuppfyllande profetia” ett så kallat “stereotyphot” där medlemmar ur 
gruppen agerar på ett sådant sätt som bekräftar stereotypen och kan leda till stereotyp 
reproduktion. Alvesson & Due Billing (2011 s. 99) skildrar detta genom följande citat 
”För att en kvinna ska bli chef krävs att hon överskrider den normativa kvinnorollen, 
eftersom chefskap inte är förenligt med vad som stereotypt förknippas med kvinnor”  
 
Det är av särskilt vikt att studera rekrytering av Vd till börs- och finansiella bolag då 
forskningen kring rekryteringsprocessen på dessa normgivande bolag, är tämligen 
begränsad. I synnerhet eftersom att dessa bolag kännetecknas av en begränsad 
marknad, med få reella kandidater som får stor makt och signalvärde för det svenska 
näringslivet och samhället i stort. 

Det är styrelsens ordförande som har den största påverkan att välja verkställande 
direktör i dessa typer av bolag. Tidigare studier har dock visat att rekryterings-
förfarandet är relativt ”fluffigt” och informellt, där kompetenser omdefinieras för att 
reproducera rekrytering av män. Ju högre upp i hierarkin du kommer ju mer osäker blir 
en rekrytering där nätverk och mentorer är vanligt förekommande praxis (Holgersson, 
2004) vilket genomsyrar hela rekryteringsprocessen. 

Vi ämnar här undersöka vilken betydelse styrelseordförandens homosociala 
preferenser och könsstereotypiska uppfattningar kan få, inför och under 
rekryteringsprocessens olika skeden, för rekrytering av kompetenta kvinnor till Vd 
positioner. Vi gör detta i ljuset av att vissa skeden och utformandet av processen är 
extra kritiska för homosociala och könsstereotypiska inslag och den påverkan detta kan 
få på kvinnors möjligheter att rekryteras till en position som verkställande direktör. 

 



6 
 

1.3 Forskningsfrågan 
 
1. Hur ser rekryteringsprocessen ut av en verkställande direktör i ett börs- och 

finansiellt bolag?  
2. Finns det komponenter av homosociala mekanismer och könsstereotypiska upp-

fattningar i rekryteringsprocessen och hur visar sig dessa? 
3. På vilket sätt kan dessa påverka möjligheten att tillsätta likvärdiga kompetenta 

kvinnor? 
 

1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att öka förståelsen och fördjupa kunskapen för hur rekryterings-
processen ser ut för en verkställande direktör i ett börs- och finansiellt bolag samt 
huruvida homosociala mekanismer och könsstereotypiska uppfattningar finns i 
rekryteringsprocessen. Vi vill vidare öka kunskapen på vilket sätt homosocialitet och 
stereotyping påverkar möjligheten för tillsättandet av likvärdigt kompetenta kvinnor. 

Vi tillägnar denna studie nuvarande och framtida ordföranden och styrelser, då vi 
anser rekrytering av verkställande direktörer i börs- och finansiella bolag är särskilt 
betydelsefulla. Det är i rekryteringsprocessen, valet av verkställande direktör görs 
utifrån kompetens och det är där vi ser att möjligheten att utnyttja kvinnors kompetens 
bättre och med hänsyn till den faktiska fördelningen av arbetskraften i landet ännu inte 
utnyttjas till fullo. 

 

1.5 Bidrag 
 

I inledningskapitlet visade vi på ett outforskat område som grundar sig dels på 
rekryteringsprocessens utformning för verkställande direktörer i börs- och finansiella 
bolag, och om det finns homosocialitet och stereotyping i olika delar i 
rekryteringsprocessen och de olika stegen som påverkar kvinnors möjligheter att 
rekryteras till en Vd position.  

Studien ger ett praktiskt bidrag till en ökad förståelse för, att om det vid givet 
rekryteringstillfälle föreligger homosociala preferenser och stereotypiska uppfattningar 
så kan det uppstå en fara att kompetensgrundad rekrytering inte alls kommer till stånd. 
Det kan vara fallet när män föredrar män och kvinnor föredrar kvinnor samt att 
rådande strukturer föredras för mindre kompetenta kandidater. En praktisk effekt av 
homosocialitet i rekryteringsprocessen är att det bidrar till att kompetensbaserad 
rekrytering riskerar utebli, till förmån för reproduktion av andra mer godtyckliga 
urvalskriterier. Ökad kunskapen ger insikt om faran vid rekrytering, att manliga 
nätverk innehåller få kvinnor. Givet att det fortsatt är en hög procent av informella 
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rekryteringar som bygger på manliga nätverk kommer inte kvinnor på tal, och män 
som rekryterar utgår inte från kvinnors kompetens.  

 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa denna studie till av oss identifierad interna aktören som har 
mest påverkan i rekryteringsprocessen, det vill säga styrelsens ordförande. Vi har 
vidare avgränsat oss teoretiskt mot begreppet diskriminering som sådant. Eftersom att 
vår studie fokuserar på börsbolag samt finansiella bolag verksamma i Sverige så har vi 
valt att avgränsa mot den offentliga sektorn. 

 

1.7 Disposition 
Nedan presenterar vi studiens disposition samt hur vi har valt att lägga upp samtliga 
kapitel.  

 
Figur 1: En översiktlig bild över studiens disposition. Egen konstruktion.  
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2. Metod  
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra uppsatsen. Vi beskriver 
vår grundläggande syn på hur världen är beskaffad, vilken undersökningsansats och 
datainsamlingsmetoder vi har tillämpat och för en diskussion kring databearbetning, källkritik 
samt tillförlitlighet och överförbarhet. 

 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Vår studie berör ett samhällsvetenskapligt forskningsområde och innefattar ett 
komplext ämne, varför vi har valt en kvalitativ ansats som i sin tur baseras på en 
fallstudieansats. Undersökningen tar sin utgångspunkt i en av genusforskningens tre 
huvudpunkter.  Det vill säga att vi betraktar könsrelationer som sociala konstruktioner 
vilka skapas och återskapas, inte är naturligt givna, biologiskt medfödda, objektivt 
definierbara eller inte möjliga att förändra (Alvesson & Billing, 2011). Likt Alvesson 
& Due Billing (2011) antar vi ett ontologiskt synsätt, socialkonstruktionism. 
Inriktningen stämmer väl överens med vårt forskningssynsätt, att de sociala objekten 
och kategorierna som vi studerar är socialt (re)konstruerade och befinner sig i ett 
tillstånd av ständig revidering (Alvesson & Due Billing, 2011; Bryman och Bell, 
2017). 

 

2.2 Undersökningsansats 
 
De vanligaste förklaringsmodeller som används inom forskning är induktion och 
deduktion. En induktiv ansats förknippas med ett kvalitativt synsätt och tar sin 
utgångspunkt från teorin som resultatet av gjorda observationer och eller 
forskningsresultatet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman & Bell, 2017). En 
deduktiv ansats associeras ofta med ett kvantitativt angreppssätt och tar sin 
utgångspunkt i teori och formuleringar av hypoteser för att sedan använda empiri och 
därefter bekräfta alternativt förkasta formulerade hypoteser. Vidare kan teori 
omformuleras mot bakgrund av forskningsresultatet (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Bryman & Bell, 2017). 
  
Vi har i vår studie valt en abduktiv ansats dels för att tolkande forskning förknippas 
med abduktiv tänkande, men även för att ansatsen tillåter teoretiska idéer att härledas 
från de data som samlats in (Bryman & Bell, 2017). Eftersom att våra förkunskaper 
och förförståelse för ämnet initialt var begränsat har vi funnit den abduktiva ansatsen 
som fördelaktig i vår studie. Likaledes mot bakgrund av våra forskningsfrågor som har 
huvudsyftet att förklara, djupare förstå samt tolka, finner vi den abduktiva ansatsen 
särskilt lämplig. Den abduktiva ansatsen, vilket har blivit mer vanligt inom 
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företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga discipliner och omfattar metoder som 
används inom både induktion och deduktion, är ett sätt att minska de begränsningar 
som finns inom de andra två tankebanorna och används för att öka förståelsen och 
kunskapen samt att dra logiska slutsatser om teorier om verkligheten (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Bryman & Bell, 2017). En fördel med den valda ansatsen är 
möjligheten att byta perspektiv/glasögon och/eller förbättra glasögonen under studiens 
gång, givet att undersökningen är av explorativ eller beskrivande art (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  
 
Genom inläsning av teorier, tidigare studier och forskning i den inledande fasen av 
studien, utformade vi den teoretiska referensramen utifrån våra tre huvudteman, 
rekrytering, homosocialitet och könsstereotyper i syfte att kunna besvara de av oss 
uppsatta forskningsfrågorna. Studiens intervjufrågor utformades med utgångspunkt 
från huvudtemana och dess innehåll och i syfte att besvara våra forskningsfrågor. Efter 
genomförda intervjuer och avslutad insamling av empiriska data valde vi att återgå till 
den teoretiska referensramen, för att vidareutveckla huvudtemana homosocialitet och 
könsstereotyper vilka kategoriserades därefter med sammanlagt fem underteman som 
utarbetades utifrån det vi funnit i vår empiri. Därefter strukturerades även teorin till 
underrubriker, vartefter vi kopplade tillbaka detta resultat i vår analys och tolkning.  
 

2.3 Datainsamling 
2.3.1  Forskningsdesign 
 
Vår forskningsdesign är en fallstudie av kvalitativ karaktär som innebär att vi studerar 
ett fåtal undersökningsobjekt (fall), under en viss period. Fallstudieansatsen tillåter 
inte statistiska generaliseringar men däremot finns möjlighet till att genomföra så 
kallade analytiska generaliseringar, vilket innebär identifiering av generella mönster 
utifrån ett antal olika studerade fall för att skapa förståelse för och förklara samband 
(Christensen m. fl., 2016). Fallstudien är särskilt användbar vid studier av detta slag 
där komplexa sociala processer utforskas och det intressanta är, “Vad det är som 
händer, Hur det händer och Varför det händer?” (Christensen m. fl., 2016 s. 81). Den 
kvalitativa ansatsen i fallstudier präglas av en mer öppen och ostrukturerade analytisk 
logik där studiens tema styr valet av datainsamlingsmetoder, vilket stämde väl in med 
studiens syfte och behov (Christensen m. fl., 2016).  

En svaghet som ibland tillskrivs formen fallstudieansats är avsaknad av strukturerad 
och formell statistisk logik bland annat. Vi är medvetna om de begränsningar detta val 
av ansats kan medföra, att arbetet inte har några givna regler att följa och att det är lätt 
att göra misstag eller “gå fel”, att drunkna i data, eller dra förhastade slutsatser som 
saknar täckning. Vi anser dock i likhet med Christensen med flera (2016) att den 
ostrukturerade formen är en förutsättning för oss att bättre förstå och tränga in i detta 
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komplexa ämnet, och att bättre kunna förklara de olika samband och variabler vi 
finner i vår undersökning. 

 

2.3.2  Datainsamlingsmetoder 
 
Vår studie är av en kvalitativ karaktär, vilket innebär att det är undersöknings-
deltagarnas synsätt, erfarenheter och beskrivningar som ligger till grund för vår under-
sökning. Mekanismer i en rekryteringsprocess och människors föreställningar kan vara 
svåra att objektivt mäta samt vara betingade med personliga och tabubelagda synsätt 
hos respondenten. Mot bakgrund av studiens forskningsfrågor och syfte och eftersom 
att vi är mer intresserade av att förstå djupare kanaler och fenomen ansåg vi en 
kvalitativ approach bäst lämpad för oss. Vad undersökningsdeltagarna uppfattar vara 
betydelsefullt inom vår studerade ämnen blir vår utgångspunkt i studien och deras 
föreställningar, erfarenheter samt beskrivningar kommer att ligga till grund för vår 
analys och tolkning (Bryman & Bell, 2017).  

Vi har använt oss av tekniken semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
vid våra möten med respondenterna. Den upplevda fördelen med de semistrukturerade 
intervjuerna var att det gav oss möjlighet till att ställa öppna följdfrågor till 
respondenten, vilket var viktigt för oss, att kunna få en djupare förståelse för 
innebörden av svaren vi fick inom det komplexa område som vi studerade (Bryman & 
Bell, 2017). Genom intervjutekniken önskade vi studera beteenden, värderingar och 
åsikter. Eftersom att vi i förväg inte kunde veta på vilket sätt mekanismer har inverkan 
på rekryteringsprocessen genomfördes intervjuer för att ge en mer omfångsrik 
beskrivning av vilka faktorer som kunde tänkas sig påverka valet av en kandidat 
framför en annan (Bryman & Bell, 2017). Den valda intervjuformen möjliggjorde 
också att styrelsens ordförande fritt kunde beskriva vad som haft påverkan i valet av 
kandidaten men också vad som betytt mest för denne. För att undvika att 
respondenterna skulle förbereda sina svar delgavs inte frågeguiden i förväg. Detta för 
att vi önskade få spontana svar och utan tillrättaläggning. Ovanstående 
tillvägagångssätt tillämpades för samtliga respondenter förutom en som önskade 
frågorna i förväg med hänvisning till tidsaspekten.  

Intervjufrågor har konstruerats för att ge svar på forskningsfrågorna. Frågorna 
utformades dels för att kunna undersöka rekryteringsprocessen men även för att kunna 
upptäcka homosociala beteenden samt könsstereotypa uppfattningar i rekryterings-
processen. Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket hämtade vi inspiration och 
idéer om hur frågorna kunde tänkas sig utformas mot bakgrund av dels Holgerssons 
(2004) avhandling men även mot bakgrund av Bryman och Bell (2017) och 
Christensen med flera (2016) kapitlen om utformning av frågor för kvalitativa 
forskning. Frågorna konstruerades omsorgsfullt så att respondenterna själva kunde 
öppet berätta utifrån sina föreställningsbilder och erfarenheter kring rekryterings-
förfarandet, trots den personliga naturen i frågeställningarna.  
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För att säkerställa att vi skulle kunna upptäcka tecken på både homosociala beteende 
och könsstereotyp uppfattningar skapades huvudteman. Intervjufrågorna omfattade ca 
10 huvudfrågor som ställdes till varje respondent med påföljande följdfrågor. 
Intervjuerna pågick mellan 40–60 minuter. Eftersom vi identifierat ordföranden som 
den viktigaste interna aktören i en rekrytering av en verkställande direktör på börs- och 
finansiella företag ställde vi inledningsvis ett antal frågor kring ordförandens bakgrund 
för att skapa oss en uppfattning av respondenten. Respondenten ombads att beskriva 
dels vilka som var involverad i processen, hur flödet i processen såg ut och i vilken 
grad processen har varit öppen och transparent samt följde en tydlig formaliserad 
process. Frågor kring rekryteringsprocessen har vidare ställts för att kunna visa var i 
processen tecken på homosocialitet och könsstereotyper eventuellt finns.  

Några problem med intervjuformen som datainsamlingsmetod är den påverkan som vi 
själva som forskare har på undersökningsobjekt, på grund av faktorer såsom vår kön, 
ålder, personlighet samt våra egna subjektiva bedömningar baserade på egna 
erfarenheter eller bakgrund, egen kunskap och eller icke-kunskap (Bryman & Bell, 
2017). Särskilda problem med vår valda metod är att vi inte kommer att veta om våra 
slutsatser är generaliserbara, om respondenterna själva svarar efter sin egen 
könsstereotyp och så vidare. De flesta forskare är överens om att de resultaten som 
genereras vid undersökningar styrs av flera faktorer vilket påverkas av forskarens 
tidigare kunskap och erfarenhet (Bryman & Bell, 2017). Vi bedömer ändå att 
intervjuformen var en nödvändig datainsamlingsmetod för oss mot bakgrund av våra 
forskningsfrågor och vårt valda ämne. Målsättningen var att hålla intervjuerna på en 
neutral plats för att undvika onödig stress och att intervjun blir avbruten av 
verksamheten. Med hänsyn till undersökningsdeltagarnas upptagna kalendrar så visade 
det sig svårt att uppnå detta önskemål. Två intervjuer genomfördes per telefon och 
resterande på ordföranden arbetsplats. Se bilaga 1, Frågeguide och Bilaga 2, Frågor 
kategoriserat enligt tematisering. 
 

2.3.3  Datakällor 
 
Till denna undersökning använder vi fem semistrukturerade intervjuer med både 
kvinnliga och manliga styrelseordföranden inom svenska börs- och finansiella bolag. 
Dessa intervjuer genererar det som utgör primärdata vilket sedan används för analys 
genom vald analysmodell. De primära källor i vår studie blir det rådatamaterial, det 
vill säga de intervjusvar som utgör vår empiri. 

Våra sekundära källor, den teoretiska referensramen har vi använt som hjälp för att 
tolka råmaterialet. Sekundärdata har utgjorts av svensk och internationell litteratur, 
forskningsrapporter samt forskningsstudier. I utformningen av den teoretiska 
referensramen har vi läst igenom olika vetenskapliga artiklar och böcker kopplade till 
valda ämnen för att bilda oss en uppfattning om vart forskningen står i dag. Vi läste in 
oss på tidigare forskning, om bland annat genus påverkan på kvinnors möjligheter att 
nå olika positioner i samhället och näringslivet. Informationssökning har skett inom 
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ämnesområdena genus, rekrytering, homosocialitet, könsstereotyper, organisations- 
samt ledarskaps-teorier, nationalekonomi, statistik med mera. Vi har även inhämtat 
information från dagspress, affärspress och annan information som använts som 
inspiration för att söka vidare vetenskapligt. 

 

2.3.4  Urval 
 
Vi har gjort i denna undersökning ett icke-sannolikhetsurval vilket är vanligt 
förekommande vid kvalitativa undersökningen (Christensen m.fl., 2016). Urvalet av 
referensbolag baserades på börsbolag och finansiella företag verksamma i Sverige som 
har bytt Vd under de senaste tre åren. Därefter grundades urvalet på vem som 
rekryterar, det vill säga de som har störst möjlighet att påverka urvalet av kandidater 
vilket som vi tidigare nämnt identifierade som bolagets ordförande. Urvalsramen 
utgjordes därmed av ett strategiskt målinriktat urval som styrs av insikten och 
kunskapen undersökningsdeltagarna har som vi önskar ta del av. Detta gjordes 
eftersom det kan finnas individuella olikheter, personligheter, värderingar, 
föreställningar och erfarenheter som vi tror kan vara av värde för studien. (Bryman & 
Bell, 2017; Christensen m.fl., 2016). 

Sammanlagt kontaktade vi åtta stycken börs- och finansiella bolag under mars och 
april från en lista som var något längre. I den mån det har gått att ringa ordförande 
direkt för introduktion och inbokning av ett möte har detta gjorts. I andra falla har vi 
kontaktat bolagens informationsavdelningar som i sin tur kontaktat 
styrelseordföranden för introduktion och förmedling av kontakt till oss. En kontakt 
med ordföranden efterföljdes alltid av ett mail som en formell introduktion av vår 
studie och oss själva. Vi fick positivt svar utav fem ordföranden som samtliga 
intervjuades och utgör vår presentation av primärdata i denna uppsats. 

 

2.4 Forskningsetiska principer  
 
För att uppfylla informations- och samtyckeskrav som är brukliga vid empiriinsamling 
vidtogs följande åtgärder: respondenterna som avsågs intervjuas informerades om 
studiens syfte, vilka moment som ämnades undersökas samt i vilket syfte detta samlas 
in. Vidare gavs information om att deras deltagande är helt frivilligt. Vi har också 
frågat explicit om godkännande till att få ha med dem i vår uppsats. Detta är av högsta 
vikt med hänsyn till samtyckeskravet. Eftersom djupintervjuer genererar stora 
datamaterial och ställer stora krav på forskaren under intervjutillfället fanns önskan om 
att spela in intervjuerna. Vi inhämtade både skriftlig och muntlig godkännande för 
detta i samband med bokning av intervjuerna samt i början på varje intervju. I det fall 
att någon av respondenterna inte skulle ha gett sitt medgivande till inspelning hade vi 
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för avsikt att dokumentera intervjun genom anteckning. Det behövdes dock inte, då 
samtliga respondenter godkände vår förfrågan om inspelning (Bryman & Bell, 2017). 

Vid undersökning liknande vår finns anledning att tro att delar av det materialet som 
delas med oss under intervjuer kan vara föremål för företagshemligheter samt person 
uppgiftsutlämnande. Det är därför också viktigt att hänsyn tas till konfidentialitets- och 
anonymitetskrav. Samtliga intervjuer har av den anledningen avidentifierats, både i 
termer av personer och företag i vår rapport. Respondenterna har försäkrats om att 
inspelat material inte delas med tredje part, utan utgörs endast ett underlag för vårt 
arbete i egenskap av vår filosofie kandidatuppsats. Vi har enbart inhämtat information 
som är nödvändig för vår undersökning och insamlad information har uteslutande 
tagits del av oss själva i egenskap av vår forskning. I den mån då vi behövde arkivera 
och eller bevara personuppgifter fanns informationen i vår personliga besittning där 
transkriberingarna har sparats ner utan varken namn eller företagsmärkning. Genom att 
döpa dessa till Intervju 1 samt datum så har vi själva kunnat urskilja dokumenten 
varandra emellan utan att någon annan som inte har varit insatt skulle kunna härleda 
transkriberingarna tillbaka till intervjurespondenterna.  

Genom att säkerställa att uppgifter och data som samlas in om enskilda personer 
används endast för denna studie och varken utlånas eller nyttjas av någon annan för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften uppfyllde vi därmed även 
nyttjandekravet. 

 

2.5  Analysmetoder 
 
I denna studie har vi valt att använda analysmodellen “den kvalitativa analys-
processen”. Syftet med den kvalitativa analysen är att framförallt ta fram mönster, 
bestämma variabler och göra konceptuella kategorier för att kunna ge en hanterbar 
sammanfattning samt beskrivning och förklaring av insamlade data. I den kvalitativa 
analysen ska det finnas relevansen i vad de olika kategorierna beskriver och förklarar, 
fast de behöver inte nödvändigtvis benämnas till vad de kallas för (Christensen m.fl., 
2016). De största svårigheter med analys av kvalitativa data är de stora mängder 
datamaterial som ofta genereras. Det ställer höga krav på oss som forskare, att 
analytiskt ta oss fram i det omfattande material som samlas in (Bryman & Bell, 2017). 
För att möjliggöra bearbetning av vårt insamlade datamaterial, utgår vi ifrån tre 
överlappande processer: reduktions-, strukturerings- och visualiserings-processen 
(Christensen m.fl., 2016). Vi har använt den kvalitativa analysprocessen då vi först 
beslutade att bryta ner data genom reduktion, därefter strukturerade vi det reducerade 
datamaterialet för att skapa mönster som sedan kunde användas och tydliggöras 
genom visualisering som exempelvis vår analysmatris. 
 
Reduktionsprocessen: Processtegen har inneburit nedbrytning av data genom 
reduktion för att göra insamlat empiriskt data hanterbart och analyserbart. I ett första 
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steg systematiserades alla intervjufrågor och placerades ovanför de svar vi fick av 
respondenterna. Eftersom vi genomförde semistrukturerade intervjuer och 
respondenterna själva fick möjlighet att öppet berätta och beskriva samt dela med sig 
av sina erfarenheter kring rekrytering, ställdes intervjufrågorna inte alltid i den ordning 
som frågeguiden hade utformats. Genom detta förfarande kunde vi skapa oss en 
översiktlig bild av skillnader och likheter i de svar vi fått på de enskilda frågorna. 
Därefter genomfördes sammanfattning och kodning av rådata, i vårt fall 
transkriberingarna. Vi upptäckte och noterade att vissa ord och begrepp i olika 
samman-hang under analysprocessen var återkommande. Sökningarna underlättades i 
transkriberingarna genom att vi använda sökfunktionen i Word. Vi kunde även utifrån 
sammanhangen leta efter ord som användes och även leta efter liknande ord eller 
syften för att sortera all rådata (Christensen m.fl., 2016). 
 
Struktureringsprocessen: Arbetet med kategorisering av datamaterialet genomfördes 
mot bakgrund av vår förförståelse, den teoretiska referensramen och forsknings-
rapporter som vi har läst in oss på under uppsatsskrivningens gång. Kategoriseringen 
av empirin resulterade i fem underteman inom två av våra huvudteman. Mot bakgrund 
av vår tolkning av rekryteringsprocessen och respondenternas beskrivningar av 
genomförda moment i rekryteringsprocessen, har vi kunnat identifiera vilka steg som 
har använts eller inte använts samt i vilken ordning dessa används. Kodning av empiri 
genomfördes genom följande memo och mot bakgrund av vår teoretiska referensram 
(Christensen m.fl., 2016).  
 
Intervju =   I1, I2, I3, I4, I5 
Homosocialitet =  HS1, HS2, HS3, HS4 
Stereotyper =  ST1 
Rekryteringens sex steg =  S1, S2, S3, S4, S5 (S6 användes inte) 
Övrigt =   Ö 
 
Utifrån respondenternas egna beskrivningar av vad som händer i rekryteringsprocessen 
har vi kunnat identifiera var någonstans i rekryteringsprocessen homosociala 
mekanismer och könsstereotypiska uppfattningar visat sig i rekryteringsprocessens 
fem steg. Ett exempel på kodning: fynd av tecken på homosociala mekanismer som 
“trygghet och förtroende” vilket är det första undertema, lokaliserade vi till 
rekryteringsprocessens tredje steg och avsåg intervju nummer tre. Kodifierades I3-H1-
S3.  I det fall vi funnit empiriska data som inte kunnat direkt härledas till ett specifikt 
undertema, men som vi bedömt har betydelse för vår forskningsfråga och syfte har 
dessa systematiserats och kodats i underrubriken övrigt. I den mån vi funnit data som 
varit lika eller liknat varandra och som varit placerade i två olika underteman, har 
underteman kodats om och förts samman i en kategori för att undvika otydlighet, 
upprepning och underlätta vid analysering vilket även framgår av Bilaga 3, 
Analysmatris 
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Samtliga redovisade citat har kategoriserats på ovanstående sätt i denna studie, vilket 
kan härledas till en sammanställning och översikt som konstruerats och kallats 
“analysmatris”. Denna analysmatris är kodifierad med information om sidnummer 
med hänvisning till respektive transkribering vilket underlättar härledning var i 
intervjun citaten är hämtade. I alla transkriberingar är citaten även kodifierat enligt 
ovanstående kategorier för att öka transparensen i vår studie. 
  
Visualiseringsprocessen: Visualisering av datamaterial har sammanställts i en 
analysmatris, se Bilaga 3. Detta för att underlätta både för läsaren och för oss. Den ger 
en översiktlig bild av resultatet av vår insamlade empiri. Denna process genomfördes 
parallellt med struktureringsprocessen där textmatrisen omarbetades och reducerades 
ett antal gånger under genomförande av analys och slutsatsskrivandet. Textmatrisen 
gjorde det enklare för oss att analysera och dra relevanta slutsatser samt att säkerställa 
kvalitén och att den stora mängd data som genererades i vår analys hanterats 
strukturerat. 
 

2.6 Källkritik 
 
För att säkerställa källornas neutralitet, kvalitet och aktualitet behövde vi säkerställa 
att källorna som ingår i studien är tillförlitliga (Bryman & Bell, 2017). Det gjorde vi 
genom att ta ställning till ett antal beröringspunkter såsom direkthet, tid, äkthet samt 
relevans. 

Samtliga källor är högst relevanta då dessa uppfyllde våra urvalskrav utifrån ställd 
forskningsfråga. Vi har vidare fått bekräftat via intervjuerna att ordföranden har en 
avgörande roll i rekryteringsprocessen i enlighet med bedömningen som vi gjorde 
inför empiriinsamlingen. Eftersom att vi inte själva kan kontrollera vilka börs- och 
finansiella bolag som nyligen rekryterat en Vd de senaste 3 åren så anser vi att detta 
påverkar äktheten positivt för vår studie samt även uppfyller kravet på relevans.  

Det är dock svårt att säkerställa total direkthet då vi inte på förväg kan veta hur till 
exempel, våra kön, ålder, personlighet med mera påverkar respondenterna. Vi är även 
medvetna om att det finns risk för att de bolagen som väljer att svara och vara med på 
intervju med oss kan ha haft egna intressen, att de vill framstå som duktiga eller rentav 
vet med sig att de har något bra att säga till exempel. Genom att utlova anonymitet vad 
gäller både bolag och individ har vi försökt att öka respondenternas vilja att tala öppet 
och sanningsenligt med oss. Det intressanta kan ofta återfinnas i det som inte sägs, de 
svaren som vi inte får och de respondenterna som valde att inte medverka. Vi gör 
bedömningen att de intervjusvaren vi har fått har varit äkta och tillfredsställande för att 
uppnå studiens syfte och besvara vår forskningsfråga. 
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2.7 Tillförlitlighet/Överförbarhet 
 
Enligt Bryman och Bell (2017) föreslår Lincoln och Guba (1985) två grundläggande 
kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning: Trovärdighet och äkthet. 
Kriterierna, som ersätter reliabilitet och validitet, förespråkas av ett antal författare 
som menar på att det behövs alternativa kriterier för bedömning och utvärdering av 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Trovärdighet består i sin tur av fyra 
delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering/ bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). 
Nedan redogör vi för hur vi avser att uppfylla trovärdigheten i vår undersökning 
genom dessa fyra delkriterier. 

För att stärka tillförlitligheten i undersökningen har vi delgett information om studien i 
förväg för att ge respondenterna tid att förbereda sig inför intervjun, frågeguiden har 
utformats utefter forskningsfrågorna. Genom att tillämpa noggranna urval säkerställde 
vi att rätt respondent intervjuades med hänsyn till studerat ämne (Bryman & Bell, 
2017). Att respondenterna är tillförlitliga har vi säkrat upp dels genom att säkerställa 
att respondenterna faktiskt är styrelseordförande i respektive bolag, samt att bolagen 
nyligen har rekryterat en Vd inom vår valda tidsintervall. Genom att redovisa citat ur 
våra intervjuresultat vid presentation av empirin ökar vi transparensen och även 
tillförlitligheten. Två av våra genomförda intervjuer har genomförts på telefon på 
grund av tidsbrist och kostnadsaspekten. Genom att hålla dessa intervjuer på distans så 
upplever vi att vi minimerat vår påverkan på respondenterna vilket vi tror ökar 
tillförlitligheten i deras redogörelser. Genom dualitet i vår tolkning av data där var och 
en av oss tolkat resultatet var för sig för att sedan undersöka om vi kommit till samma 
resultat har stärkt oss i vår tolkning. Vi har därmed tvingats att både argumentera samt 
motivera till varandra i de fallen våra synpunkter gått isär vilket vi anser bidraget till 
ökad tillförlitlighet. 

Våra intervjuer producerar detaljerade redogörelser vilket tillåter analysen att förse 
läsaren med insikt om överförbarheten i vår undersökning. Genom att anta ett 
granskande synsätt vilket Guba och Lincoln (1985) menar krävs för att säkerställa 
pålitligheten i en kvalitativ undersökning tillåter vi analysen att förse läsaren med 
insikt om överförbarheten i vår studie genom de detaljerade redogörelser som våra 
intervjuer har producerat. Kategoriseringen och kodningssystemet är transparent och 
systematiskt uppbyggt med tydliga teman och underteman vilket underlättar för 
läsaren att härleda vart i transkriberingarna presenterad empiri kommer ifrån. Genom 
en utförlig och välplanerad datainsamling från början samt en grundlig redogörelse för 
hur empirin har samlats in ämnade vi uppnå en hög nivå av pålitlighet (Bryman & 
Bell, 2017). 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras tidigare vetenskapliga studier och 
teori på det valda problemområdet i relation till uppsatsens forskningsfråga. Teorin bidrar till 
att ge struktur åt hur vi kan tänka kring problemområdet och hjälper oss att skilja på vad som 
är väsentligt och oväsentligt att ta upp.

 
 

3.1 Genomförande av litteratursökning 
 
Den forskning som vi tagit del av är svenska- och engelskspråkiga vetenskapliga 
artiklar från databaser som Högskolan Väst Bibliotek och Google Scholar vilket 
inledningsvis var krångligt eftersom det var svårt att komma in på sökmotorn rätt. Det 
tog även tid för oss att identifiera vilka artiklar som var mer relevanta än andra. Vi 
ägnade mycket tid på en artikel som vi sedan avfärdade.  Sökningar har skett från 1977 
till och med 2017, då vi haft viss kännedom om att teoribildning av homosociala-, 
strukturer och beteenden utformades på 1970 talet av Rosabeth Moss Kanter, en 
amerikansk sociolog och nuvarande professor på Harvard Business School i 
företagsekonomi.  Kanter (1977) studerade hur individers medvetande och beteenden 
påverkas och formas av de positionerna som de har.  Kanters kritiska utgångspunkt 
utgör grunden för stora delar av organisations-, psykologi och sociologi där hon 
intresserade sig för kvinnors roll och situation i organisationer. Teorier om 
könsstrukturer utformades på 1990 talet av bland annat Anna Wahl (1992). 

Teoribildningen kring homosocialitet inte ny. Vi tar utgångspunkt i begreppen homo-
socialitet och könsstrukturer i termer av stereotyper vilka kompletteras med teorier om 
en optimal rekryteringsprocess för att säkerställa kompetensbaserad rekrytering. Det 
finns vetenskapliga artiklar som omfattar och berör ämnesområdet med något 
annorlunda fokus. Vi har i begränsad skala använt oss av att manuellt söka i 
referenslistor efter relevanta vetenskapliga artiklar och litteratur som tidigare forskare 
använt sig av inom ämnesområdet. Tillvägagångssättet har i viss mån hjälpt oss att 
hitta relevanta artiklar med mål att nå forskningsfrågan och uppfylla det definierade 
syftet. Befintliga teorier och resultat inkluderas med hänsyn till ett antal kriterier, det 
vill säga de som använder eller behandlar begreppet rekrytering, homosocialitet och 
köns-stereotyper, de som har använt sig av liknande metod samt de som tittar på 
liknande utfall, det vill säga, könsskillnader i positioner eller inkomstfördelning 
exempelvis. 

Då flera dimensioner av denna studentuppsats inkluderade nya begrepp och 
forskningsfält använde vi oss initialt av nyckelord vid utsökning av vetenskapliga 
artiklar. Dessa var följande: ledarskap, både generellt och specifikt kvinnligt ledar-
skap, genus, exekutive rekryteringsprocess, rekryteringsprocess, strategisk 
rekrytering, stereotyper, homosocial. Givet forskningens internationella relevans har 
ingen begränsning gjorts i att söka endast svenska resultat. Engelska sökord 
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motsvarigheter för dessa var: ”Leadership”, “Female leadership”, Executive 
Recruitment Process”, “Recruitment Process”, “Recruitment Strategy”, ”Gender”, 
”Homosociality” och “Stereotyping”. 

 

3.1.1 Motivering till valet av teorier 
 
Valda teorier är en nödvändig utgångspunkt för att kunna förstå ämnesområdet och för 
att uppfylla syftet. Mycket har skrivits och forskats inom företagsekonomi om 
rekrytering (Björkmo, 2008; Forslund, 2009; Lindmark & Önnevik; Vardarıher m.fl., 
2014) samt inom gender (Scholten & Witmer, 2017; Tienari m.fl., 2013; Wahl m.fl., 
2011;) Dock finns få tillämpade studier om rekrytering på Vd-nivå inom börs- och 
finansiella bolag i Sverige. Rekrytering av företagsledare har berörts i några studier 
kring företags ledarskiften, och matchning av företagsledare i en studie av Holgersson 
(2004) rekrytering av företagsledare. Utformningen av rekrytering av en företagsledare 
skiljer sig ifrån rekrytering av mellanchefer, där bolagets rekryteringsprocess följs mer 
eller mindre, medans rekryteringen av en företagsledare har visat sig bero mer på 
skilda betingelser som succession, en Vd säger upp sig, styrelsen säger upp sig 
(Holgersson, 2004).  

Den forskning som finns avseende teorier om homosocialitet och könsstereotypiska 
beteenden har vi funnit i varierande omfattning, där aktuell forskning bygger vidare på 
tidigare forskares teorier. Våra valda teorier kring strategisk rekrytering har också varit 
nödvändigt att beskriva för att kunna koppla detta till vad som händer och sägs i 
processen för rekrytering av en företagsledare. Vi anser inte att våra valda teorier är 
det slutgiltiga svaret på våra forskningsfrågor, utan den tidigare forskningen 
kombinerat med aktuell forskning ihopkopplat med vårt resultat i intervjuerna har gett 
oss en bättre kunskap och förståelse för hur rekryteringsprocessen av en verkställande 
direktör på börs och finansiella bolag ser ut, samt vilken påverkan homosociala och 
könsstereotypiska beteenden har i rekryteringen. 

 

3.1.2 Källkritik 
 
Information som vi samlat in och använt från tidningsartiklar anser vi vara 
tillförlitliga, då informationen som publicerats är till för att förmedla fakta som också 
stämmer väl överens med information från statens statistiska centralbyrå. Vi har 
beaktat att information som givits har publicerats för olika syften, vilket kan innebära 
att informationen är vinklad för en stor massa av människor eller olika grupper och vi 
har haft detta i åtanke när vi läst artiklarna. Alvesson och Due Billing (2011) 
poängterar att resultaten av all samhällsvetenskaplig forskning är ofta osäker och 
varnar för att vi som forskare inte kan själva undgå att styras av våra egna stereotyper, 
föreställningar och idéer som baseras på våra egna kunskaper och erfarenheter. De 
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intervjusvaren som vi har fått kan i hög grad ha påverkats av våra egna uppfattningar 
och antaganden och därmed bekräfta eller reproducera stereotyper om män och 
kvinnor varför försiktighet med generaliseringar bör tas (Alvesson & Due Billing, 
2011). 

 

3.2 Rekrytering av en verkställande direktör 
 

Styrelsen anställer och avsätter en verkställande direktör och förtroende måste finnas 
mellan parterna annars kommer tilliten och samarbetet inte att fungera. En felaktig 
rekrytering kan allvarligt skada bolagets tillväxt, utveckling och framtida möjligheter 
(Björkmo, 2008; Holgersson, 2004). Styrelsens rekryteringsprocess påverkas av ett 
fåtal aktörer, där de primära aktörerna utgörs av styrelsen/ordförande, kandidaten och i 
vissa fall interna och externa rekryteringskonsulter. Styrelsen beslutar i sin tur vilka 
personer som ska involveras i rekryteringen (Holgersson, 2004).  

Rekryteringskonsulterna främsta funktion är att koordinera processen, medla mellan 
parterna och legitimera förfarandet. Den begränsade rekryteringsprocessen kan leda 
till att styrelserna väljer kandidater som värderas för sina sociala attribut snarare än för 
sina relevanta erfarenheter och färdigheter. De sociala attributen handlar mycket om 
en stjärnglans eftersom en tillsättning med hög status med största sannolikhet kommer 
att ingjuta förtroende för företaget och omedelbart höja värdet på aktien (Holgersson, 
2004).  

Rekrytering är ett strategiskt område med många faktorer som behöver stämma 
överens för att man ska kunna identifiera, attrahera och anställa en Vd. Rekrytering är 
en stor investering och innebär att hitta lämpliga kandidater som har nödvändiga 
kvalifikationer och erfarenheter för positionen. Företaget behöver anstränga sig för att 
ta reda på var de kan hitta de optimala kandidaterna (Vardarıher m.fl., 2014). På flera 
sätt definieras en organisations framtid, framgång och utveckling av den företagsledare 
som rekryteras (Lindelöw, 2008). Det är därför av stor vikt för organisationer att 
utveckla och explicit formulera en rekryteringsstrategi som innefattar vilken typ av 
individ som behövs för att uppnå bolagets mål på kort och lång sikt. Hur man gör detta 
definieras vanligtvis i företagets personalpolitik/strategi (Forslund, 2009; Vardarıher 
m.fl., 2014). 

 

3.2.1 Rekryteringsprocessen av en verkställande direktör 
 
Företagsledares arbetsmarknad består av några utmärkande drag; ett litet antal köpare 
och säljare, en hög risknivå för styrelsen och kandidaten, samt en stark strävan efter att 
skapa legitimitet. Arbetsmarknaden för företagsledaren kan karakteriseras som sluten 
om den endast består av aktörerna styrelsen, kandidaterna och de interna- och externa 
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rekryteringskonsulter. Rykte är därför en av de huvudsakliga valutorna på den externa 
marknaden för företagsledare. Sammantaget skapar dessa kriterier en snävt definierad 
pool av kandidater (Holgersson, 2004).  

Det finns olika sociala faktorer som påverkar rekrytering av en företagsledare, starka 
kulturella krafter som verkar för konsensus inom en styrelse, en stark identifiering 
med företaget, en liten homogen grupp och strukturella effekter av att olika styrelser 
kan ha gemensamma styrelseledamöter, som i sin tur sprider värderingar och 
information inom sfären för styrelser. Det mest avgörande kriteriet på företagsledare är 
att kandidaterna måste passa in i särskilda sociala kriterier med starkt fokus på 
individuella drag (Holgersson, 2004). Några viktiga drag som Vd rekrytering består av 
är bland annat att urvalet av kandidater skapas genom en social matchningsprocess där 
de avgörande kriterierna är: 

1. Position; det vill säga valet av någon som redan är Vd, 
2. Framgång; någon från ett framgångsrikt företag,  
3. Status; valet av någon från ett företag med liknande eller högre status. 

Förekomsten av att företaget har en rekryteringsstrategi innan rekryteringen börjar är 
central, som stödjer arbetet med att förstå vilka kandidater företaget söker efter för att 
uppnå bolagets mål på kort och lång sikt (Forslund, 2009).  

Holgersson vittnade om att Vd positioner utannonserades oftast inte på grund av att 
styrelser föredrar att själva handplocka kandidater. Denna metod och brist på 
strukturer i tillvägagångssättet bidrar till att upprätthålla en homogen ledning 
(Holgersson, 2004; Tienari m. fl., 2013). Avseende näringslivets toppchefer i Sverige 
framkom det att de allra flesta, 70 procent av kvinnorna respektive 60 procent av 
männen, hade inte genomgått en öppen rekrytering, utan blivit erbjudna sin position 
som företagsledare (Göranssons, 2003). En informell rekryteringsprocess leder till 
minskade möjligheter för kvinnor och är inbäddad i en större social struktur 
(Göransson, 2003; Holgersson, 2004).  

Processen för rekrytering av Vd:ar beskrivs som fluffig eftersom den påverkas av 
åsikter från aktörer såsom aktieägare, analytiker, press och andra som egentligen inte 
är en del av processen (Holgersson, 2004). Genom att följa en rekryteringsprocess och 
dess olika steg kan individer med rätt kompetens rekryteras, risken för felrekryteringar 
minimeras, merkostnader kan motverkas samt kan det vara ett bra styrinstrument för 
framtida rekryteringar (Forslund, 2009; Lindmark & Önnevik, 2011; Lindelöw 
Danielsson, 2003). Vardarıher med flera (2014) och Lindelöw Danielsson (2003) 
beskriver vad ett optimalt aktivitetsflöde bör vara. Utifrån detta gör vi i en fri tolkning 
av de aktiviteter och processteg som finns i sex stegs modell för rekrytering. Även 
andra forskare som Holgersson (2004) har identifierat flertalet av nedanstående stegen 
för en Vd-rekrytering. 

Processens första steg – inleds med att utforma strategier och framtagning av en plan 
för rekrytering. Framtagning av situation och förutsättningar som ligger till grund för 



21 
 

vilket behov bolaget har och därmed vilken profil bolaget vill få på kandidaten för att 
passa den lediga positionen.  Till detta första steg, ställs ett antal frågeställningar, 
exempelvis vilket behov finns för rekrytering. Behövs ytterligare stöd och kompetens 
införskaffas inför rekryteringen? Vilka typer av egenskaper och kvalitéer söker bolaget 
hos den potentiella personen, vilka kompetenskrav har vi? Hur ska tjänsten/positionen 
annonseras internt och externt? Behövs ytterligare information delges till andra 
intressenter, exempelvis aktieägare med flera? Tillsättning av rekryteringsgrupp/ 
ansvarig. 

Processens andra steg - inleds med att man beskriver kompetenser och 
arbetsuppgifter för den position/tjänsten som bolaget vill tillsätta, det ska vara tydligt 
för de som rekryterar och för de som söker.  Rekryteringsgruppen i sig analyserar 
bland annat om kandidaten behöver särskild arbetsrelaterad-, eller företagsbaserad 
kompetensen. Vidare diskuteras hur ansökningar ska tas emot på bolaget, exempelvis 
via mail med mera. Beslutar och utformar om tester ska utföras och användas i 
rekryteringen.  Kontakter med en tredje part kan tas i detta steg om bolaget bedömt att 
det finns behov av ytterligare hjälp (steg1), som ett rekryterings konsultföretag. 
Annons utformas och publiceras. 

Processens tredje steg - inleds med att utifrån det som redan gjorts i steg ett och två, 
utforma ett urval av de sökande det vill säga både interna- och externa kandidater. 
Detta sker ofta i flera steg. En bruttolista tas fram som diskuteras, som man använder 
för att pröva urvalskriterier för att sedan få ner denna till en mindre lista, det vill säga 
en kortlista av kandidater.  Därefter utformas intervjuer för att fånga det som känns 
prioriterat att informera om och förhöras sig om hos kandidaterna. En inbjudan till 
intervju genomförs och skickas ut till kandidaterna. 

Processens fjärde steg - inleds med att intervjuer genomförs som kan efterföljas av 
ytterligare intervjuer för att företaget ska kunna få all den information som man har 
behov av. Efter intervjuer sker analys och bedömning, vilket innebär att kandidaterna 
utvärderas utifrån ett antal kriterier samt prioriteras och rangordnas utifrån kravbilden 
och de särskilda behov som funnits. I detta steg tas även referenser på kandidaten som 
är ett viktigt moment för att säkerställa att kandidaten är rätt för företaget. 

Processens femte steg - innebär urval, där den mest lämpliga kandidaten väljs ut. 
Upprättandet av ett arbetserbjudande och dess villkor samt position i organisationen. 
Efter att kandidaten har accepterat erbjudandet kan information gå ut till berörd 
informationsgrupp internt, eller externt till media med mera.  

Processens sjätte steg - det sista steget är att integrera den nya medarbetaren i 
företaget och målet är att få ut så mycket som möjligt av rekryteringsprocessen. 



22 
 

 

Figur 2, Fri tolkning av en sex-stegsmodell, baserad på (Lindelöw 2008) och (Vardarıher m.fl. 2014) 
 

3.2.2 Ordföranden den viktigaste interna aktören 
 

Det finns flera likheter mellan tillsättning av ledamöter i en styrelse och rekrytering av 
Vd i näringslivet. När en styrelse tillsätter nya ledamöter till styrelse har det visat sig 
att dessa tenderar att ha liknande demografiska egenskaper som majoriteten av de 
befintliga styrelseledamöterna. Detta förfarande bidrar till att många styrelser är 
homogena (Björkmo, 2008).  

Homosocial reproduktion tar avstamp ifrån att ju mer lika ledamöterna är, desto större 
förtroende och trygghet upplever de för varandra. Detta kan påverka effektiviteten 
positivt, eftersom styrelsen är mer homogen och därför snabbare kommer till viktiga 
avgörande beslut i det korta perspektivet, men kan ha en negativ påverkan i det långa 
perspektivet som ger sig i uttryck genom att den kan få väsentligt svårare att ta till sig 
information, lära nytt och anpassa sig till omvärldsförändringar. Det är inte ovanligt att 
rekryteringsprocessen uppfattas som svåridentifierad och otrygg vid rekrytering av en 
Vd vilket sannolikt kan påverka en styrelse att rekrytera en kandidat med liknande 
demografiska egenskaper som det redan finns i bolaget och i styrelsen (Davidsson 
m.fl., 2006).  

 

3.3 Homosocialitet och rekrytering 
 
Begreppet homosocialitet har använts av forskare för att beskriva och definiera olika 
sociala band mellan individer av samma kön, men har inte generellt använts i köns- 
och organisationsstudier förrän under 1970 talet (Hammarén & Johansson, 2014). 
Kanter (1977) tillsammans med Lipman-Blumen (1976) betraktas som de första att 
studera olika kopplingen mellan mäns relation och mansdominansen på ledande 
positioner i organisationer och utveckla begreppet i organisations- och genusstudier. 
Det som ligger till grund för den homosociala teorin är, att män identifierar sig bättre 
med män, varför de föredrar det egna könet i olika sammanhang (Hammarén & 
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Johansson, 2014; Susan E. Jackson m.fl., 1991). Relationer mellan manliga 
arbetskollegor i ett företag benämns för homosocialitet, vilket har visat sig genom att 
män väljer män i olika tillfällen (Hammarén & Johansson, 2014; Lipman-Blumen, 
1976) Homosocialitet som begrepp är fortfarande underutvecklad och visar på 
ytterligare behov av forskning om samspelet mellan formella system, informella 
relationer och homosociala metoder, för att förstå nya former av gendering 
(Holgersson, 2013; Scholten & Witmer m.fl., 2017; Tienari m.fl., 2013). 

Rekryteringsprocessen av företagsledare är där valet sker, om bolaget väljer en man 
eller kvinna (Holgersson, 2013; Scholten & Witmer, 2017; Tienari m.fl., 2013). I 
Holgerssons (2013) artikel “Recruiting Managing Directors; Doing Homosociality" 
utvecklar hon resonemanget kring rekrytering av ledande befattningshavare i Sverige. 
Hon menar bland annat att homosocialitet konstrueras vid rekrytering av verkställande 
direktörer, genom två huvud praxis, (re) definitioner av kompetens och skapande av 
hierarki, vilket resulterar i en aktiv preferens av vissa män och uteslutande av kvinnor. 
Detta i sig kan förklara varför många svenska manliga chefer är medvetna om de 
negativa förhållandena kvinnor står inför, samtidigt hävdar att kvinnor är likvärdiga, 
men fortsätter likväl att rekrytera män till ledande positioner. Holgersson (2004) 
menar att uteslutningen av kvinnor kan ses som en aktiv preferens för män istället för 
medveten diskriminering av kvinnor vilket delvis kan förklara, varför det är möjligt 
för homosocial praxis att råda i ett samhälle där jämställdhet är en ideologi. Enligt 
Holgersson har även andra forskare, Lindgren (1996), Essed (2004) och van den Brink 
(2009) uttalat sig om att uteslutning av kvinnor är en latent funktion av homosociala 
processer bland män. 

Lipman-Blumen (1976) utvecklade sin teori om könssegregering i organisationer som 
hon kallade “homosocial teori". Hon uttalade sig om att män var dominerade på 
maktpositioner både i organisationer och i samhället i övrigt. Detta fenomen i sig 
bidrog till att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män och därmed 
menade hon att män är homosociala. De flesta av sina behov kan män tillfredsställa 
genom andra män.  

Ledarskapet på toppnivå känns igen genom osäkerhet, kommunikation och total 
hängivelse. Osäkerheten ligger i svårigheten att förutsäga händelser vilket kan ses som 
en förklaring på varför män dominerar på toppositioner i företag och samhället och där 
utvärdering av chefer formas av subjektiva bedömningar. I brist på objektiva mått har 
därför vissa sociala kriterier, som att ha rätt bakgrund, tillhöra samma klubb, ha en 
examen från elitskolor och vara presentabel blivit ett sätt att reducera osäkerhet. Det 
mest avgörande är att passa in socialt i organisationen och vara accepterad av kollegor 
för att nå toppositioner och få vara kvar. Detta behov att starkt passa in leder till 
likformighet och överensstämmelse, vilket i sin tur leder till att ledare som grupp, 
reproducerar sig (Holgersson, 2004; Kanter 1977). De processer som resulterar i att 
kvinnor utesluts från toppositioner kallar Holgersson (2004) för “homosexuell 
reproduktion” medan Kanter (1977) refererar till “homosocial reproduktion” för att 
visa de sätt på vilka vissa ledare och män väljs ut och särskiljs i förhållande till deras 
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förmåga att möta vissa sociala kriterier (Acker, 2006; Holgersson, 2004; Holgersson, 
2013; Kanter, 1977; Scholten & Witmer, 2017). Genom att de som ansvarar för 
tillsättningen av företagsledare, reserverar positioner för personer av sin egen sort, 
förstärks bilden av att människor av just denna sort faktiskt förtjänar dessa positioner 
(Holgersson, 2013; Kanter, 1977; Wahl m.fl., 2011). Kanter (1977) konstaterade att 
osäkerhet, kommunikation och total hängivelse gör att ledarskapet blir en 
självuppfyllande profetia vilket innebär att män fortsätter att välja män. 

Det finns omfattande bevisning från tidigare utförda organisatoriska studier om att 
ledare i ett antal olika situationer är mer benägna att visa preferenser för underordnade 
i en organisation med en liknande social bakgrund för att sedan lyfta upp dessa till 
högre positioner. (Acker, 2006; Holgersson, 2013; Kanter, 1977; Scholten & Witmer, 
2017). Kanter (1977) visar på samband mellan graden av osäkerhet med en viss 
position eller ställning och homosocial reproduktion. Det vill säga urvalet av lednings 
kandidater baserade på sociala likheter som är en vital mekanism som återupprepas. 

 

3.3.1  Trygghet och förtroende 
 
Näringslivets struktur vilar på förtroende, inte bara i de processer där affärs-
transaktioner sker, utan även i rekryteringsprocessen av en företagsledare. Holgersson 
(2004) och Kanter (1977) lyfter upp att i tider då det råder viss osäkerhet vilket kan 
sägas vara vid en rekrytering ökar behovet av att känna förtroende och trygghet för de 
individer som företaget rekryterar. Wahl med flera (2001) menar att osäkerhet i sig 
ökar behovet att skapa en homogen grupp av individer och skapa trygghet. Det är i 
generellt kvinnors tal, utseende och beteende som uppfattas svårtolkat för en homogen 
grupp män som kan skapa osäkerhet. Kvinnor kan därmed hamna i en ogynnsam 
position, när det gäller att övertyga chefer och kollegor om trovärdighet och 
förutsägbarhet som är viktigt i komplexa organisationer (Alvesson & Billing, 2011). 
Osäkerhet i förhållanden på arbetet och i synnerhet på toppnivå i företaget medför ett 
vitalt behov av att känna förtroende för dem man arbetar med och att dessa personer 
tänker och agerar ungefär lika och där kommunikation är viktiga aktiviteter som 
präglar ledarens vardag (Kanter, 1977). Hon menar också att manliga chefer känner 
sig osäkra på hur kvinnor kommunicerar när de uttrycker sig, vilket bidrar till att det 
blir lättare att välja andra män som har samma språk och som förstår det de säger, 
framför valet av en kvinna. Detta har också Holgersson (2004) belyst i sin studie, 
vikten av att känna förtroende och trygghet för de individer som företaget rekryterar. 

 

3.3.2 Total hängivelse och tillgänglighet   
 
Det finns ett krav på total hängivelse och tillgänglighet hos chefer i arbetet och i 
synnerhet på toppositionerna. Det betraktas som mer lojalt och förtroendeingivande att 
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prioritera arbetet före allting annat i livet. Att arbeta mycket och vara tillgänglig och 
låta det synas är därmed en fråga om en accepterad kultur bland toppchefer snarare än 
ett prestationskrav från företaget. Det finns ett stort behov av att passa in som chef 
vilket leder till konformitet, och får till effekt att gruppen chefer reproducerar sig själv. 
Kvinnor som helt öppet visar att det finns andra viktiga åtagande i livet, som 
exempelvis barn och hushållsarbete kan därför betraktas som osäkra kort. Kvinnors 
överrepresentation i hushållsarbetet och den vardagliga barntillsynen gör det svårt för 
kvinnor att hitta tid för att bygga upp relationer och nätverk samt avsätta annan tid för 
övriga aktiviteter (Alvesson & Due Billing, 2011; Holgersson, 2004; Kanter 1977). 

Tidigare forskning tyder på att barn- och familjefrågor försvårar kvinnors möjligheter 
att göra karriär (Alvesson & Due Billing, 2011; Lipman-Blumen, 1976). Alvesson och 
Due Billing (2011, s.215) skildrar detta genom följande citat: 

[…] Djupt kulturellt inrotade antaganden och förväntningar att kvinnor har 
huvudansvaret för familjen, och särskilt för småbarnen, påverkar män och 
kvinnor på mer eller mindre uppenbara sätt. Förhållandet mellan familj och 
karriär kan på olika sätt inverka på kvinnans attityder till och intresse för 
karriär: de kan sätta barnen framför karriären (eller vice versa), eller de kan 
känna ambivalens och osäkerhet inför ett chefsjobb - eller familjesituationen 
kan bli en stressfaktor i relation till ett karriärjobb […] 

Dessa stereotypa föreställningar som kan finnas hos högre befattningshavare utgör ett 
dilemma som kvinnor ställs inför vilket kan inverka negativt på urvalsprocessen, där 
kvinnor bedöms utefter arbetsgivarens förväntningar och inte deras verkliga 
familjesituation och prioritering (Alvesson & Due Billing, 2011). 

 

3.3.3 Ledarsuccession och attraktionskraft 
 
Ledarsuccessioner kan beskrivas som en process där den äldre ledaren banar väg för 
den yngre, och den yngres ledares kamp att ta över den äldres. Den äldre ledarens och 
mentorn kan beskrivas som älskaren och fadern vars dragningskraft ligger i att han kan 
bekräfta och samtidigt ställa hårda krav (Holgersson, 2004). Dessa chefer i sin tur 
försöker legitimera sig genom att ha erfarenhet från yrket och branschen och lyfter 
fram att erfarenhet är en nödvändig egenskap för högre chefer. Det visar på att den 
äldre generationens manliga chefer försöker säkra sin position så att den yngre 
generationen inte tar över helt (Holgersson, 2004). Holgersson fann att 
styrelseledamöterna deltog bland annat i identifiering av yngre kandidater och var 
också villiga att vara aktiva i träningen av dessa unga kandidater. De tillhandahöll och 
skapade möjligheter för kandidaterna att visa prov på sin kompetens och slutligen såg 
de till att kandidaterna valdes till ledande chefspositioner i bolaget (Holgersson, 2004). 
Effekterna har bland annat beskrivits vara små av successioner, dels att efterträdaren 
saknar nödvändig kompetens, men även att efterträdaren väljs ur en homogen grupp 
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vad det gäller förmåga och värderingar, varför de inte bidrar till förändring 
(Holgersson, 2004). 

Begreppet homosocialitet döljer den attraktion som ger manliga ledares relationer dess 
särskilda energi. Detta kan beskrivas som mycket positivt laddade känslor och kan 
påverka beslutet om vem som ska efterträda vem. Detta i sig bidrar till en reproduktion 
och återskapande av manliga chefer. Ledare är själva fascinerade av denna kemi som 
ofta anspelar på energin som uppstår mellan två personer (Holgersson, 2004). Hon 
lyfte bland annat fram ett exempel i sin studie; “att en hög chef uppfattade att hans 
relation till en annan manlig ledare hade hög energinivå som följd av att kemin stämde 
som gav attraktionskraft” Holgersson (2004) refererar till att detta har kallats för 
“homosocialt begär”. 

 

3.3.4 Nätverk 
 
Individuella kontakter har en väsentlig påverkan och är en av de viktigaste 
mekanismer för att kvinnor och män ska bli framgångsrika (Göransson, 2004; Kanter, 
1977). Ledarskapet kännetecknas av risker och osäkerhet och för att motverka detta 
framträder sociala mekanismer som skydd för osäkerheten. Genom att individer har 
samma bakgrund, tillhör samma förening, organisation, kommer från samma ort eller 
samma nätverk skapar detta trygghet och socialt igenkännande vilket upplevs reducera 
risken för osäkerhet. Ledare återfinns i flertalet nätverk som blir viktiga för dem. 
Dessa nätverk återfinns både i arbetslivet och privat där män generellt har mer 
utvecklade nätverk än kvinnor (Alvesson & Due Billing, 2011; Holgersson 2014; 
Kanter, 1977). Kanter fann att framförallt kvinnors nätverk var absolut avgörande för 
deras framgång och avancemang i en organisation. Nätverk och andra informations-
kanaler används mer frekvent i yrkesgrupper som har större risker, där den som 
rekryterar behöver få mer djupgående bakgrundsinformation om kandidaternas 
kompetens och erfarenhet vilket kan vara svårt att hämta in om man sitter i positionen 
att rekrytera (Gërxhani och Koster, 2015) Författarna gör en urskiljning mellan 
användandet av formella och informella kanaler vid rekrytering av en företagsledare. 
Där formella kanaler förknippas ofta med högre fördelar i form av en större urval av 
potentiella kandidater (och därmed högre sannolikhet att hitta rätt person) men även 
högre kostnader både under och efter anställningen. Informella kanaler å andra sidan 
förknippas ofta med högre fördelar och lägre kostnader (Gërxhani och Koster, 2015). 

 

3.4 Stereotyper och rekrytering 
 
Crites med flera (2015) menar att begreppet stereotyping används för att kategorisera 
människor i olika grupper, baserat på beteenden och personligheter. Forskarna menar 
att stereotyper uppkommer vanligtvis från historiska och kulturella normer som 
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betyder att specifika grupper av människor är mera benägna att agera på ett visst sätt 
på grund av antingen sina naturliga och eller biologiska faktorer (Alvesson & Due 
Billing, 2011; Crites m.fl., 2015). En stereotyp definieras bland annat som kvalitéer 
eller egenskaper som kan hänföras till en viss grupp av människor baserade på 
etnicitet, kön, nationalitet, ålder, religion och eller andra kännetecken för en grupp. 
Dessa kvalitéer är generaliseringar som tilldelas gruppen oberoende av de individer 
som tillfälligt tillhör denna. Oavsett om stereotyper är sanna eller falska om en grupp 
så kan den resulterande negativa effekten bli detsamma (Alvesson & Due Billing, 
2011; Crites m.fl., 2015; Jonsen m.fl., 2010). Stereotyper kan även skapas via andra 
faktorer såsom egen erfarenhet, från media och även ur ett socioekonomisk status 
(Crites m.fl., 2015). Det händer även att människor väljer att se på andra individer i en 
grupp, som en del av en grupp i stället för att se på personer utifrån individens 
utmärkande egenskaper. Stereotypa grupper kan vara utformade från exempelvis 
nationalitet, ålder och kön (Alvesson & Due Billing, 2011; Crites m.fl., 2015). 

 

3.4.1 Könsstrukturer och könsmärkning  
 
Begreppet genus förväxlas vanligtvis med begreppet kön men skillnaden i innebörden 
av dessa två begrepp är signifikant. Genus refererar oftast till “de socialt konstruerade 
roller, beteenden, aktiviteter och attribut i ett samhälle som är utformat för män 
respektive kvinnor”. Kön används oftast för att hänvisa till det biologiska könet. En 
individs kön är vad den är och genus är en stereotyp som börjar att formas så fort 
personen börjar bli medveten om världen runtomkring (Alvesson & Due Billing, 2011; 
Crites m.fl., 2015; Wahl m.fl., 2011). I Sverige används begreppen kön och genus. 
Även om det inte råder konsensus i forskningen kring dessa begrepp så kan det sägas 
innebära att manlighet och kvinnlighet är något socialt och kulturellt skapat som 
varierar i tid och rum och beroende på vem som tolkar (Holgersson, 2004; Wahl, m.fl., 
2011). 

Det finns en systematisk maktordning mellan könen via olika aspekter i samhället 
såsom arbete, politik, familjen och sexualiteten samtidigt som det är viktigt att förstå 
att biologin inte kan förklara kvinnors underordning utan ordningen är socialt skapad 
(Holgersson 2004). Oftast finns en dominerande kultur som påverkar uppfattningar, 
beteenden och åsikter om hur man ska vara för att passa in. Vardagliga händelser kan 
vara svåra att se då det är en del av det normala sättet att tänka och handla i 
organisationen. Gränsdragningen mellan vad som kan uppfattas som strukturer och 
kulturer i organisationer är inte entydig (Holgersson, 2013).  

Begreppet könsstruktur betecknar hur betydelse av kön kommer till uttryck i 
organisationer (Wahl, 1992; Wahl, 2003). Könsstrukturer skapas utifrån före-
ställningar om kön och om vad som anses passande för kvinnor och män. 
Arbetsdelningen mellan könen har visat sig vara ett problem när återskapandet av 
arbetsdelningen bygger på en uppfattning att kvinnor och män gör olika saker. Denna 



28 
 

uppfattning bidrar till att vidmakthålla tankesättet att kvinnor och män bör göra olika 
saker. För att kvinnor ska lyckas få en ledarposition måste de stå emot den kvinnliga 
stereotypen som förknippas med att kvinnor inte har lika stark karriär motivation som 
män har. Det män gör värderas ofta högre än det kvinnor gör, oavsett syssla (Alvesson 
& Due Billing, 2011; Kanter, 1977; Wahl, 1992; Wahl & Linghag, 2013). 

Begreppet könsmärkning betecknar hur position, eventuell syssla eller ett yrke 
förknippas med ett visst kön och associeras med kvinnlighet eller manlighet (Wahl & 
Linghag, 2013). Könsmärkning uttrycker på så sätt en maktrelation mellan könen i en 
organisation (Wahl & Linghag, 2013). Tienari med flera (2013) drar slutsatsen i sin 
studie, att de olika aktiviteter som ingår i en rekrytering av en företagsledare försvårar 
möjligheten för externa aktörer att hitta och föreslå lämpliga kvinnliga kandidater. 
Detta menar författarna, grundar sig i bland annat könsstereotypiska uppfattningar och 
antagande om kvinnor och män och föreställningar om ledarskap som något “manligt”, 
vilket försvårar kvinnors möjligheter att ta plats och därmed bli valda till höga 
befattningar (Tienari m.fl., 2013). En double-bind är en beteendemässig norm som 
skapar en situation individen inte kan övervinna vad den än gör. Ett exempel på detta 
är när kvinnor i ledarskapspositioner förväntas vara tuff och auktoritär för att få 
respekt men kan bli kallad för “bitch” ifall att de agerar för aggressiv (Oakley, 2000). 

Lipman- Blumen (1976) menade att kvinnor är mer splittrade som grupp eftersom de 
inte har makt och resurser och därmed tvingas orientera sig mot män, eftersom män 
har makt och kvinnor uppvisar ett heterosocialt beteende. Holgersson (2004) betonar 
att kvinnors beteende utifrån denna maktsituation inte ska ses som ett kvinnligt 
beteende. Kanter (1977) och Oakley (2000) menar på att kvinnor som befinner sig i en 
minoritetsposition och därmed är mera synliga för övriga i en organisation har oftare 
svårare att ta risker i samma omfattning vilket ibland kan vara nödvändig för att 
prestera resultat (Kanter, 1977; Oakley, 2000). 

 

3.5 Sammanfattning av teori 
 
Det är rekryteringsprocessen av en verkställande direktör i ett börs- och finansiella 
bolag som vi har valt att undersöka i denna studie. Vidare ville vi undersöka om 
homosocialitet och könsstereotypa uppfattningar finns samt påverkar rekryterings-
processen. Det är inte ovanligt att rekryteringsprocessen uppfattas som svåridentifierad 
och otrygg vid rekrytering av en Vd vilket sannolikt påverkar en styrelse att rekrytera 
en kandidat med liknande demografiska egenskaper som det redan finns i bolaget och i 
styrelsen (Davidsson m.fl., 2006). 

Ledarskapet kännetecknas av risker och osäkerhet och för att motverka detta 
framträder sociala mekanismer som skydd för osäkerheten. Detta medför att faktorer 
som att passa in socialt i en organisation och vara accepterad blir avgörande för en 
ledare. (Björkmo, 2008; Davidsson m.fl., 2006; Holgersson, 2004). 
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För oss har begreppen kön och genus samma grundläggande innebörd det vill säga att 
föreställningar om män, kvinnor, manlighet och kvinnlighet är sociala och kulturella 
konstruktioner som varierar över tid, beroende på vem som gör tolkningen. 
Strukturerade maktrelationer liksom kön, ser vi liksom flera forskare som socialt 
konstruerade via processer i organisationerna och i samhället (Holgersson, 2004). 

Trygghet och förtroende är något som går som en röd tråd genom begreppet 
homosocialitet. Varvid det finns starka krafter inom en organisation skapas 
homogenitet och likformighet bland ledare på alla nivåer, vilket förklaras med varför 
män på ledande befattningar väljer män som gärna liknar dem själva och därmed 
skapar homosocialitet (Holgersson, 2013; Kanter, 1977; Lipman-Blumen, 1976). 
Homosocialitet både kan bero på chefernas osäkerhet, och även på att organisationers 
konkurrensinriktade kulturer och manliga chefers identitetsarbete leder till att man 
söker bekräftelse hos andra likar med makt (Holgersson 2004). Det är generellt 
kvinnors utseende, tal och beteende som uppfattas som svårtolkat för en homogen 
grupp av män vilket kan få till konsekvens att män känner sig osäkra på kvinnor i 
arbetslivet. 

Total hängivelse och tillgänglighet är också viktiga aspekter av begreppet 
homosocialitet för chefer. Där det betraktas mer lojalt och förtroendegivande att 
prioritera arbetet framför något annat i livet. Att arbeta mycket visar på att man är 
accepterad i den kultur man befinner sig i det vill säga toppchefer mer än ett krav från 
arbetsgivaren. Kvinnor som helt öppet visar att de har andra intressen som hem och 
barn kan därför räknas som osäkra kort (Alvesson & Due Billing, 2011; Holgersson, 
2004; Kanter, 1977). I andra fall så kan stereotypa uppfattningar hos högre 
befattningshavare om kvinnors överrepresentation i hushållsarbetet och barntillsynen 
göra att kvinnor bedöms utefter rekryterarens förväntningar och inte kvinnornas 
verkliga familjesituation och prioritering (Alvesson & Due Billing, 2011). 

Ledarsuccession och attraktionskraft är också viktiga aspekter av homosocialitet, 
där begreppet döljer en viss attraktion som ger manliga ledares relationer särskild 
energi, som kan beskrivas som, mycket positivt laddade känslor och kan påverka 
beslutet om vem som ska efterträda vem. Detta bidrar till reproduktion och 
återskapande av manliga chefer (Holgersson, 2004). Inom begreppet mentorn ligger 
ledarsuccessioner som kan beskrivas som en process där den äldre ledaren banar väg 
för den yngre, och den yngres ledares kamp att ta över den äldres. Där den äldre ledare 
i sin tur försöker legitimera sig genom att ha erfarenhet från yrket och branschen och 
lyfter fram att erfarenhet är en nödvändig egenskap för högre chefer. (Holgersson, 
2004). Styrelseledamöterna deltar i identifiering av yngre kandidater. De 
tillhandahåller och skapar möjligheter för kandidaterna att visa prov på sin kompetens 
(Holgersson, 2003). 

Nätverken är en starkt påverkande faktor inom begreppet homosocialitet. Individuella 
kontakter har en väsentlig påverkan och är en av de viktigaste mekanismer för att 
kvinnor och män ska bli framgångsrika (Göransson, 2004; Kanter, 1977). Ledare 
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återfinns i flertalet nätverk som blir viktiga för dem, där män generellt har mer 
utvecklade nätverk än kvinnor (Holgersson 2014; Kanter, 1977). Kanter fann att 
framförallt kvinnors nätverk var absolut avgörande för deras framgång och 
avancemang i en organisation (Kanter, 1977). Nätverk och andra informationskanaler 
används mer frekvent i yrkesgrupper som har större risker, där den som rekryterar 
behöver få mer djupgående bakgrundsinformation om kandidaternas kompetens och 
erfarenhet (Gërxhani och Koster, 2015). 

Könsstrukturer och könsmärkning är en systematisk maktordning mellan könen via 
olika aspekter i samhället och det är viktigt att förstå att biologin inte kan förklara 
kvinnors underordning utan ordningen är socialt skapad (Holgersson, 2004). Utförda 
studier tyder på att både män och kvinnor visar allt större acceptans till existerande 
ojämlika könsskillnader, ju mer dessa exponeras till könsstereotyper (Göransson, 
2003; Scholten m.fl., 2017). Göransson (2003) understryker vikten av att en förändring 
av attityd bör ske i det chefsmönster som ser ledarskap som ett manligt jobb och en 
manlig egenskap. Den traditionella chefsrollen kan avskräcka kvinnor eftersom den är 
hårt knuten till en traditionell mansroll, så kallade signalering (Alvesson & Due 
Billing, 2011; Göransson, 2003). Signalering kan få till effekt att kvinnor väljer bort 
chefsjobben, därför är det viktigt hur chefsjobben skildras, i skolan och i medierna till 
exempel. (Crites m.fl., 2015; Göransson, 2003; Kanter, 1977). Gällande föreställningar 
av könsstereotyper kopplad till kvinnor och män kan ändras i takt med att antalet 
kvinnor inom ledande befattningar ökar och samhällskulturen ändras. (Alvesson & 
Due Billing, 2011; Crites m.fl., 2015; Kanter, 1977). 

 

3.6 Analys- och förklaringsmodell 
 
I detta avsnitt översätter vi de mest centrala tankegångarna för den fortsatta studien till 
applicerbara inslag i rekrytering. Vi använder den teoretiska referensramen (som 
presenterats i föregående stycke) vad gäller homosocialitet och könsstereotypiska 
beteenden, samt forskning om processen för rekrytering av företagsledare, för att 
koppla ihop detta till ett översättningsbart ramverk. Ramverket ämnar besvara våra 
primära forskningsfrågor. 

Den valda ansatsen för analysmetoden är abduktiv, vilket innebär att vi använder 
analysmodellen dels med en deduktiv ansats på den övre delen av modellen, där vi 
utgår ifrån teori för att studera rekryteringsprocessen och dess konsekvenser. Vidare 
använder vi en induktiv ansats på den nedre delen av modellen, som innebär att vi inte 
fullt ut är teoristyrda, utan vi har styrts utifrån ”hela empirin” som vi funnit. Detta för 
att fånga komponenter och uppfattningar som får påverkan för rekryteringen.  

Med avstamp i den primära forskningsfrågan och vald teori tar vi fram en 
förklaringsmodell som baseras på vår teoretiska referensram för att lägga en grund och 
bygga en begreppsapparat för att konkretisera information, kodning och data. Vi har 
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delat in teorin i tre huvudteman; rekrytering, homosocialitet och könsstereotyper. 
Rekryteringsprocessen består av sex formella steg, det sjätte steget innefattar 
introduktion av en verkställande direktör, varför vi inte konstruerat frågor kring detta 
steg.  

Modellen visar på homosociala mekanismer och stereotypa uppfattningar som finns i 
rekryteringsprocessen och påverkar ett eller flera steg. Modellen visar att homosociala 
mekanismer och könsstereotypa uppfattningar påverkar rekrytering av företagsledare 
på olika sätt i rekryteringsprocessen, samt var i processen homosociala mekanismer 
och könskodade uppfattningar finnas som beror på vilken typ av rekrytering som 
gjorts och vilka förutsättningar som funnits i de enskilda fallen. Vi har kodat tecken på 
homosociala mekanismer och stereotypa uppfattningar som visat sig och kategoriserat 
dessa under vilka underteman dessa tecken uppkommer. Fynd som vi inte kunnat 
placera i en specifik steg i rekryteringsprocessen men som vi har bedömt har en 
påverkan har samlats på särskild plats i analysmatrisen under rubriken övrigt. 
Diskussioner har förts huruvida dessa fynd är relevanta och de fynd vi funnit relevant 
har presenterats dels i empiri, analys och tolkningskapitlet under respektive 
underrubrik samt i slut-diskussionen i slutsatskapitlet.  

 

Figur 3, egenkonstruerad analys- och tolkningsmodell  
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4. Empiri, analys och tolkning 
I detta kapitel redovisas resultat, det vill säga all data som samlats in för att besvara 
forskningsfrågan och uppfylla syftet vilket vi därefter kopplar samman med det som 
presenterats i teorikapitlet. Analysen och tolkningen syftar till att undersöka samband mellan 
olika faktorer, identifiera mönster, jämföra olika tolkningar eller alternativ och utveckla ny 
teori

 

4.1 Struktur för empiri, analys och tolkning  
 
Vi redovisar i detta kapitel, hur vi arbetat med empiri, analys och tolkning som 
återfinns i ett och samma kapitel. De överväganden vi gjort har varit, på vilket sätt kan 
vi presentera empiri, analys och tolkning utan att upprepa samma information i två 
kapitel efter varandra och hur vi kan minska omfattningen i den skriftliga rapporten. 
Efter stora överväganden och omstrukturering av rapportmaterialet har vi lagt samma 
dessa kapitel för att ge läsaren en bättre och tydligare upplevelse av studien och dess 
resultat. En utmaning med den valda strukturen är att kapitlet kan upplevas något 
mindre strukturerad vilket i sig kan innebära att man kan behöva gå tillbaka någon 
gång i texten och läsa om den. En annan utmaning är att gränsdragningen mellan vad 
som är empiri och vad som är analys kan upplevas något otydligt när de presenteras i 
ett enda kapitel.  

För att motverka detta så är följande kapitel uppbyggda på ett sådant sätt att vi först 
återberättar vad respondenterna har sagt, det vill säga insamlad empiri, i styckena 
därefter kommer analyserna. Inom kvalitativa undersökningar är det relevant att veta i 
vilken kontext något har sagts, varför vi har försett presentationen av empirin med en 
sådan information, i det fall vi bedömt det nödvändig för läsförståelsen. För att tydligt 
åtskilja empirin ifrån analys och tolkning, har vi gjort en avgränsning i varje avsnitt 
för att minska risken för att två delar flyter ihop och missförstås av läsaren. 

Vi redovisar därmed i detta kapitel relevanta insamlade data för att kunna uppfylla 
studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. Insamlat material består av genomförda 
intervjuer som transkriberats och är underlag för studiens analys, tolkning och slutsats. 
All relevant data som funnits, har dokumenterats i en analysmatris och är basen för 
analysen och tolkningen som redovisas tillsammans med empirin i form av hela citat i 
studien. Mindre intressant data och information har uteslutits från den omfattande 
empirin för att behålla fokus på den röda tråden med beaktande av våra 
forskningsfrågor.  

Empirin har strukturerats i en analysmatris i form av citat utifrån analysmodellens 
teman. Utöver empirin i våra teman har vi fångat uppfattningar och mekanismer som 
inte omfattas direkt eller fullt ut av våra valda teman, men som vi gjort bedömning 
vara relevanta för ämne i denna studie. Dessa fynd har vi samlat under ett och samma 
tema ”övrigt”. Empiri finns kopplat till en respondent och steg i rekryteringsprocessen 
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som har kodats i en analysmatris (bilaga, 3), detta för att säkerställa spårbarhet till 
rekryteringsprocessens olika steg. Vi har även kodat empiri i transkriberingarna till 
respondent och processteg.  
      
Analys och tolkning underbyggs med respondenternas citat i större omfattning i 
studien för att stärka trovärdigheten i empirin och analysen. Analysen har genomförts 
individuellt av oss för att säkerställa att vi har kommit fram till samma tolkning av 
verkligheten, i det fall vi har haft olika uppfattning har en gemensam tolkning gjorts. 
Vi har valt att föra en diskussion kring några intressanta fenomen som har 
framkommit under vår studie som är värda att föra fram i ljuset av vår studie. Vi 
presenterar också de mest intressanta fynden i empiri som inte kunde härledas till våra 
fem teman.   
 
Vi har funderat på hur vi ska kunna redovisa detta kapitel på ett rättvisande sätt men 
kommit fram till att hur vi än väljer att redovisa detta, är det ett resultat av 
våra tolkningar. Verkligheten kan inte återspeglas exakt som den är, det vill säga 
neutralt. Utan det som är redovisat i denna studie är påverkade av oss som person, vår 
process, våra egna erfarenheter, vår teoretiska förståelse och våra forsknings- 
frågor. För oss har det handlat om att problematisera de utsagor som vi ödmjukt tagit 
del av i våra intervjuer vilket kan i vissa fall upplevas utelämnande, men det är de 
sociala mönster som stått i fokus för oss och inte personerna i sig. Vi vill också 
poängtera att det är förståelse vi har sökt, inte att avgöra eller bedöma om en 
rekrytering är bra eller gjorts på ett korrekt sätt. Vi tar fullt ansvar för våra tolkningar 
här nedan och vår innerliga önskan och förhoppning är att dessa inte ska upplevas som 
stötande eller kränkande på något sätt, utan att de bidrar till att skapa dialog, eftertanke 
och ökad insikt. Vi ger därför möjligheten till andra som läser vår studie att avgöra vår 
tolkningstrovärdighet, genom att återspegla och återge på vilket sätt vi har format 
empiri, analys och tolkning på ett transparant och tydligt sätt. 

4.2 Presentation av fallföretagen 
 
Samtliga medverkande respondenter har blivit lovad anonymitet tillsammans med 
deras bolag, varför vi har valt att avkoda spårbarheten i denna rapport. Genom vår 
valda kodifiering går det att härleda de presenterade citaten till respektive respondent 
men vi använder av förklarliga skäl inga namn, utan använder oss av ordförande och 
respondent. Urvalet av bolag är börs- och finansiella företag i Sverige som nyligen 
eller inom den senaste treårsperioden bytt Vd. Det finns en spridning mellan bolagen 
sett till både bransch och ort och vi har intervjuat både manliga och kvinnliga 
ordföranden. De studerade bolagen har haft skilda förutsättningar från början avseende 
anledning till Vd bytet. Nedan redovisar vi en översiktlig bakgrund för de fem 
företagen som ingår i denna studie. 

1. Företagets Vd blev uppsagd. Rekryteringen omfattar både interna och externa 
kandidater. Stöd har tillsatts av externa konsulter. 
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2. Företagets Vd har sagt upp sig. Rekryteringen omfattar både interna och externa 
kandidater. Inga externa konsulter är inblandade. 

3. Företagets Vd blev uppsagd. Rekryteringen omfattar både interna och externa 
kandidater. Inga externa konsulter är inblandade. 

4. Företagets Vd pensioneras. Rekryteringen omfattar både interna och externa 
kandidater. Stöd har tillsatts av externa konsulter. 

5. Företagets Vd får ny roll inom företaget, flyttas upp till styrelsen. Rekryteringen 
omfattar interna kandidater. Externa konsulters inblandning framgick inte. 

 

4.3 Rekrytering av en verkställande direktör 
4.3.1 Rekryteringsprocessen av en verkställande direktör 
 
De fem ordförandena har delat med sig av sin kunskap och erfarenheter av hur 
rekryteringen gått till, vilka ställningstaganden och uppfattningar de haft kring olika 
steg i rekryteringsprocessen samt om de haft några betänkligheter eller svårigheter 
avseende rekrytering av kvinnor till en Vd position. Ordförandena har även fritt fått 
uttryck sina synpunkter kring rekrytering och rekryteringsprocessen, på vilket sätt och 
i vilken ordning processen har genomförts samt även reflekterat kring vilka steg de 
anser sig vara viktigast. Genom respondenternas återberättelser kring respektive 
rekryteringsprocessen, har vi kunnat identifiera vilka steg som har använts vilket vi 
redovisar för här nedanför. 
 
Steg 1 - i rekryteringsprocessen omfattar strategi och framtagning av en plan, 
kartläggning av behov samt arbete med profilen samt val av intern eller extern 
rekrytering. 
 
Samtliga respondenter som deltog i intervjuerna verkar till synes ha investerat och lagt 
ner avsevärt med tid och resurser på att genomföra Vd rekryteringarna. Det framkom i 
intervjuerna att ordförande haft stort fokus på att leta och hitta relevanta kandidater 
som stått till marknadens förfogande, med rätt kompetens, verksamhet- och 
branscherfarenhet men även erfarenhet av tidigare arbete med Vd liknande uppdrag. 
Utifrån insamlad empiri bedömer vi att en profil har upprättats men inte i alla fallen. 
Resultaten av genomförd studie visar att bolagens viktigaste krav var bland annat, bra 
resultat det vill säga att kandidaten åstadkommit något, branscherfarenhet samt kultur 
och bolagskännedom. Utbildningsnivå tycktes inte få lika hög prioritet, i två fall 
nämndes inte utbildningsnivå i relation till kravprofilen och följdfrågor kring det 
ställdes inte heller. 

[...] “för att det kostar pengar, [...] det är väldigt dyrt i alla avseenden att byta Vd. I 
onödan” [...] (s.6, I3-Ö-S1) 
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[...] ”Erfarenhet som koncernchef/Vd eller från ledande befattning med fullt 
affärsansvar i större företag i vår bransch. Erfarenhet från X-verksamhet eller större 
koncern. Med erfarenhet från decentraliserad miljö” [...] (s. 16, I1-HS1-S1) 

[...] ”För det första så då var det ju som sagt när det gällde x profilen så var det ju som 
vi sa att det är en klar fördel med kunskap om hur det fungerar, någorlunda hum om 
det är hur man har och det bevara åtminstone x och x erfarenhet i någon blandning 
utan att vi värderade vilken som var högst så att säga, det tror jag inte att vi hade 
någon… på... djupare och dokumenterad erfarenhet av Vd eller Vd-liknande jobb var 
ju med” [...] (s. 8, I4-HS1-S1)  

[...] ”När vi tittar vad de gjort, och vilka framgångar de gjort i sina bolag” [...] (s.5, I5-
HS1-S2) 

[...] “Inget krav på utbildningsnivå flera av de bästa företagsledare har svag 
utbildningsnivå. Men nästan alla har utbildning” [...] (s.14, I1-Ö-S1) 

[...] ”Ja, alltså det vill vi ju att man alltid har högskole- eller universitet. Men, det har 
ju inte Vd:n där. Men erfarenhet är ju också viktigt [...] alltså det är bra med en 
utbildning för då har man lärt sig att tillgodogöra sig information, men det finns 
många som inte har det som ändå klarar sig väl här i arbetslivet [...] (s.5, I2-Ö-S1) 

 
Steg 2 - utgörs av beskrivning av kompetenser, avstämning om krav på arbets- eller 
företagsbaserad kompetens, utformning av tester samt beslut om användning av 
rekryteringskonsult bolag samt utformning av annons. 

Vår insamlade empiri tyder på att utformning och beskrivning av kompetenskrav 
vanligtvis görs i steg ett och inte i steg två som vår modell anger. Två bolag bestämde 
sig för att använda rekryteringskonsulter och privata nätverk och två bolag bestämde 
sig för att gå externt och söka kandidater öppet med annons både internt och externt. 
Ett bolag hann inte med planering av processen innan rekryteringen var i full igång 
och kort därefter även avslutad. Vi har inte entydig fått information om några tester 
som använts förutom i ett bolag där uppfattningen var att dessa inte alltid var helt 
pålitliga. I två av fem studerade fall har utannonsering av tjänsten skett. 

[...] “… naturligtvis bollade annonsering och så, hur vi skulle gå ut, vi konstaterade att 
vi hade ju dels vårt eget nätverk, hennes nätverk eller företagets nätverk och vi gick ut 
med annonsering men inte någon våldsam extern exponering för det var kanske mer 
eller mindre för att det skulle synas” [...] (s. 5, I4-HS4-S1) 

[...] “Ja, det gick ut en extern annons. Vi vill ju ha ett brett, det här är ett av de finaste 
jobb som finns i Sverige. Tycker man om x och vill vara Vd så är det ju… och jag kan 
säga att vi fick ju oerhört mycket – säkert 70–80 ansökningar” [...] (s. 6, I2-Ö-S3) 

[...] “men skulle vi inte ha tagit en intern hade vi naturligtvis fått göra en rejäl search, 
det gör vi inte själv utan i form av liknande rekryterings åtgärd” [...] (s. 4, I5-HS4-S1) 
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[...] i ösregn, i två och en halv timme, och sen när vi kom fram så var det klart. Alltså 
inga tester, inga intervjuer, ingenting alls, utan [...] (s. 5, I3-HS3-S5) 

[...] “jag tror att vi kanske gjorde några tester, några lite lättare tester – jag är ju lite 
sådär med tester. För de visar ju inte riktigt allt” [...] (s. 11, I2-Ö-S2) 

 
Steg 3 - inleds med utformning av ett första urval eller framtagning av en bruttolista 
där kandidater rangordnas i förhållande till kravprofilen. Därefter utformas och 
genomförs intervjuer med utvalda kandidater 

I fyra av fem bolag har framtagningen av det första urvalet gjorts och bruttolistan 
utformats av styrelsen. I två bolag framställdes denna uteslutet av styrelsen och i de 
andra två fallen i samarbete med rekryteringskonsulterna med utgångspunkt i även 
deras nätverk. I två av fallen var rekryteringen en öppen process där möjlighet att söka 
till tjänsten mot bakgrund av fastställd och utannonserad kravprofil fanns för 
utomstående. Detta innebär att i ett av fallen så har styrelsen och rekryteringsbolaget 
bidragit dels med egna namn till bruttolistan men det har även gått ut en annons vilket 
möjliggjort för externa sökande att ansöka om tjänsten och därmed även hamna på 
bruttolistan. 

[...] “Som baserad på de här kriterierna ska hitta en person och headhuntern börjar 
jobba och hittar kandidater genom sitt nätverk” [...] (s. 8, I1-Ö-S3)  
  
[...] “Och sen tog vi fram en bruttolista, en lång lista för oss som vi gick igenom. Jag 
tror att det var x-tiden ungefär, hade vi det och där vi plockade fram ett tiotal eller 
något liknande och sen ur den, hon hade en strategi förstår jag som ju funkade bra för 
oss i alla fall att hon plockade fram ett par kandidater ur gruppen kända för oss inom x, 
såna som hade, var lite mer okända men eller mer eller mindre okända men i området, 
man kunde säga och även en grupp med helt andra personligheter. En annan bakgrund 
och så” [...] (s.5 I4-Ö-S3) 

[...] “vi kan ha kandidaterna klart för oss, men vi har ingen lust själva driva processen 
det kan vara alldeles speciellt” [...] (s.4, I5-HS4-S3) 

[...] “så det gäller att hitta ett antal nyckelfrågor som är viktiga för företaget och sen 
när det är gjort är det rekryteraren, rekryterarens arbete att, så ger vi lite grann också 
några napp, som de kan titta på, men definitivt inte utesluter andra, utan dom måste 
arbeta brett” [...] (s.5, I5-HS4-S3)  
 

Steg 4 - genomförs intervjuer samt eventuella kompletterande intervjuer, analys och 
bedömning därefter, rangordning i ett andra steg samt referenstagning. 

Samtliga respondenter har genomfört intervjuer i olika omfattning där undersökta 
bolagen har haft en stor spridning vad gäller omfattningen av genomförda intervjuer. I 
ett av fallen hade ordföranden haft kontakt med cirka 50 talet kandidater till att en 
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annan ordförande hade haft kontakt med ett enda sökande. Därefter har dessa 
rangordnats och referenstagning skett i vissa fall formellt och i andra fall via privata 
nätverk. 

[...] “Mer än femtio intervjuer har jag gjort” [...] (s.7, I1-Ö-S4) 

[...] “och så rangordnat de på ett sätt som man nästan, skäms höll jag på att säga, det 
gör man inte i vanliga fall, man rangordnar [...] (s. 7, I4-Ö-S4) 

[...] “med vanlig ordning intervjuerna, ett par timmar per person eller vad det var, kan 
det vara någon timme per person det var något plus jag träffade, jag pratade iaf med 
den korta, den shortlistan också antingen per telefon eller personligt för att få min 
kontakt, det tyckte jag var rätt viktigt” [...] (s.6 I4-Ö-S4) 

[...] “Och så intervjuade vi de här då, de här två sista kandidater” [...] (s. 9 I2-Ö-S4) 

 
Steg 5 - genomförs urval, där den mest lämpliga kandidaten väljs ut. Upprättandet av 
ett arbetserbjudande och dess villkor samt position i organisationen. Efter att 
kandidaten har accepterat erbjudandet kan information gå ut till berörd 
informationsgrupp internt, externt media med mera.  

Ett av bolagen som endast hade en kandidat hade egentligen ingen urvalsprocess, utan 
där blev kandidaten erbjuden arbetet direkt. För de andra bolagen har det urvalet 
varierat mellan 5 - 1 kandidater som var med till sista urval.  

[...] “Så att, och det är det som är lite frustrerande för er då att, här säger jag att liksom 
när jag var jättenoggrann så blev det fel, och när jag slarvade så blev det rätt” [...] (s. 5 
I3-Ö-S5) 

[...] “Ja och då fick ju tre slutkandidater eller två hade vi, [...] och de var jättebra, de 
hade ju platsat både två”. [...] (s. 7 I2-Ö-S5) 

[...] “vi hade också en avslutande – vi fördelade på, vi hade en beskrivning om de fyra 
närmsta” [...] (s.10, I4-Ö-S5) 

 
Steg 6 - det sista steget är att integrera den nya verkställande direktören i företaget och 
målet är att få ut så mycket som möjligt av rekryteringsprocessen. 

Detta steg har vi inte ställt frågor kring eftersom att den nyrekryterade verkställande 
direktör inte hade tillträtt sin tjänst i ett flertal fall.  

 

Den bild som framkommit från det empiriska materialet är att rekryteringsprocessen 
till stor del är en social process, med få antal personer involverade och av dessa till 
övervägande del är män. Samtliga studerade bolag har följt en formell 
rekryteringsprocess med undantag för en rekrytering som var helt informell. Att 
chanserna för högre fördelar i form av större urval av potentiella kandidater och 
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därmed högre sannolikhet att hitta rätt person ökar om processens olika steg 
genomgås, tolkar vi då vi sett tecken på detta i den genomförda studien (jfr Gërxhani 
& Koster, 2015; Holgersson, 2004; Vardarıher m.fl. 2014). Det är dock inte alltid 
säkert att det går bra bara för att man använder en formell process som en ordförande 
uttryckte sig om då han vid den föregående rekryteringen, vilket visade sig vara en 
felrekrytering, hade noggrant följt en tydlig rekryteringsprocess enligt alla konstens 
regler, och nu när han ”slarvade” så blev det rätt! Samtidigt som att det är viktigt att 
förstå denna avvägning som rekryterande bolagen ställs inför, mellan högre fördelar 
och högre kostnader vilket förknippas med formella kanaler och högre fördelar och 
lägre kostnader som förknippas med informella kanaler vilket även (Gërxhani och 
Koster, 2015) tar upp.  

Mot bakgrund av insamlad empiri drar vi slutsatsen att samtliga bolag i någon form 
har eller delvis formulerat en rekryteringsstrategi om än i något fall upplevts som lite 
“fluffigt” för oss. Vår tolkning är att samtliga företag ansåg det viktigt med en 
rekryteringsstrategi (jfr Forslund 2009; Lindmark & Önnevik, 2011; Vardarıher m.fl. 
2014) Intervjuade ordförandena haft stort fokus på att leta och hitta relevanta 
kandidater som stått till marknadens förfogande, med rätt kompetens, verksamhet- och 
branscherfarenhet där stor vikt har lagts på erfarenhet av tidigare arbete med Vd 
liknande uppdrag. Vi tolkar detta som tecken på status-, positions- och framgångs 
matchning som även Holgersson (2004) har beskrivit.  

Utformningen av profilen har vi upplevt i vissa fall som grovmaskig som vi tolkar kan 
ge ordförande en möjlighet under processens gång att förfina och justera om så skulle 
behövas. Eftersom att vi endast har fått ta del av den skriftliga kravprofilen i ett av de 
fem undersökta fallen så har vi i stor grad fått förlita oss på de grundliga beskrivningar 
av ställda kraven som ordförandena återberättat för oss. Mot bakgrund av det uttalade 
kravet som merparten av ordförandena har uttryckt vad gäller erfarenhet av Vd-
positioner på liknande eller större bolag inom samma bransch och storlek tolkar vi 
detta som en möjlig bidragande faktor till den låga kvinnorepresentationen på Vd-nivå 
i dessa bolag. Genom att ställa dessa krav så utesluts kvinnor från kandidatlistan redan 
i ett tidigt skede med tanke på det rådande läget där kvinnor redan är kraftigt 
underrepresenterade på Vd-befattningar i liknande bolag.  

Det har framkommit när respondenterna själva reflekterat kring sina egna karriärvägar 
att många av dessa en gång i tiden fått sina första jobb som verkställande direktörer 
genom just dolda processer där de erbjöds sina positioner utan att dessa utannonserats. 
Vi menar att detta är talande när det kommer till tillsättning av toppositioner, att 
informella och stängda processer används i högre grad för att minska risken (jfr 
Gërxhani & Koster, 2015; Göransson, 2003; Holgersson, 2004) Vi gör tolkningen att 
en informell och stängd rekryteringsprocess leder till minskade möjligheter för 
kvinnor, då det oftast är få människors nätverk som används vid rekryteringen. 
Användning av nätverk i sig är ett homosocialt beteende vilket i sin tur bidrar till 
homosocial reproduktion. 
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Mot bakgrund av vår studies resultat drar vi vidare slutsatsen att en öppen 
rekryteringsprocess ökar chanserna till en ökad mångfald, där kvinnor ingår, och kan 
bidra till en accelerering av rekryteringsmöjligheter för kompetenta kvinnor till en 
ledande befattning. Vi har sett tecken på detta i vår studie och menar på att synliga 
rekryteringar öppnar upp möjligheter för kompetenta personer att visa sig och ha en 
ärlig chans att konkurrera om tjänsten. På så sätt ges möjligheten att visa vad man 
åstadkommit genom Cv:t och eller visa vad man kan i tester med mera. Detta även 
möjliggör en bredare rekryteringsbas för företaget att utgå ifrån och därmed ökar 
chanserna för att hitta den mest lämpliga och kompetenta kandidaten (jfr Gërxhani & 
Koster, 2015).  

Vi redovisar i följande analysmatris våra fynd sett till rekryteringsprocessen, vilka steg 
som använts, ifall att processen varit stängd eller öppen, om den har varit informell 
eller formell samt i vilka steg vi har funnit tecken på homosociala mekanismer. 

 

Figur 4, sammanställning av empiri och analys av rekryteringsprocessen. 



40 
 

4.3.2 Ordföranden den viktigaste interna aktören 
 
I alla fem bolagen initierade styrelseordförande rekryteringen via sin styrelse, där 
styrelsen varit mer eller mindre involverade i rekryteringen under processens gång. I 
alla fem fallen var det styrelseordförande som ansvarade operativt för rekryteringen 
antingen via en rekryteringsgrupp eller via styrelsen som helhet. I alla fallen var det 
ordförande som presenterade det slutliga förslaget för styrelsen som helhet.   

 

4.4 Homosocialitet och rekrytering 
4.4.1 Trygghet och förtroende 
 
Genomgående för samtliga intervjuade respondenter är vikten av trygghet i valet av en 
företagsledare avgörande. Ordförandena har berättat för oss om flera olika åtgärder 
som de har använt för att reducera risken i rekryteringsprocessen som exempelvis: 
bakgrundskontroller och referenstagning och där bland annat rykten framträder som en 
viktig komponent.  

[...] “nej alltså det som är att det här är en väldigt, vi vågar ju inte satsa på ett osäkert 
kort. Det viktigaste tycker jag ju är att man kan visa och inte bara säga, utan visa att 
jag blev chef för den här verksamheten. Divisionschef eller något sånt där och då 
tjänade den 100 miljoner... och så jobbade jag där i fem år och då ökade vi nästan till 1 
miljard... Någonting som visar att man kom, man såg, man besegrade” [...] (s. 9, I1-
HS1-S1)  

[...] “folk som är ganska högt upp i hierarkin och de har ju lämnat efter sig spår, de 
kommer ju inte från nowhere, utan de har ju gjort någonting, de har ju ett CV, och då 
är det ju väldigt lätt att se vad de har gjort, vilka roller de har haft, och hur deras 
karriär ser ut och hur länge de har suttit och hur pass brett det är och sen så har, att 
alltså när man har två kandidater senast då, tar referenserna” [...] (s. 16, I3-HS1-S4)  

[...] “där kommer den här bakgrundskontrollen, det är den som är viktig, se om 
personen har gjort innan, hur har det gått innan hur ser bolaget ut förhoppningsvis är 
det en person som redan är Vd, då har man ju sett på utfallet, då får man offerera lite 
bättre villkor, lite högre löner, det kan det vara värt om vi ser att det finns substans 
bakom” [...] (s 3, I5-HS1-S1)  

[...] “om du ska lära dig en enda sak, har folk klantat till det för sig, anställ inte. Det 
finns så enormt mycket andra begåvningar, duktiga människor, så ta inte någon som 
har klantat till det”[...] (s. 6, I3-HS1-S4) 

[...] “var det viktigt att inte anställa en person som har eller har haft eller liksom gjort 
fel saker. ”ME TOO” En s.k. 360 graders referenstagning” [...] (s 3, I1-HS1-S4) 
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[...] ”Tillit är ju … glastaket i princip. Att, tilliten har du ju för att du känner varandra, 
i flera år och alltihop” [...] (s. 21, I3-Ö6-S5) 

En ordförande var mycket medveten om förtroende och tillitens roll i rekryteringen 
men menade på att det inte alltid är det enklaste att gå utanför sin “comfort zone” när 
man rekryterar – det kan till och med slå fel trots att man genomför en regelrätt 
rekrytering enligt alla konstens regler. 

[...] “jo men, här kommer det en person, först är du skadeskjuten, för att du gjort en 
felrekrytering, då safe:ar du” [...] (s. 18, I3-HS1-S4) 

En annan ordförande berättade bland annat för oss att eftersom bolaget fungerade bra 
och inte befann sig i någon krissituation utan tvärtom, så upplevde styrelsen att det 
inte gör något om det börjar röras om lite. 

[...] “hela bakgrunden var att vi tyckte att vi hade en, ett väl fungerande bolag utan 
några på något sätt någon krissituation, utan tvärtom och det var något som kändes att, 
det gör ingenting om det börjar röras lite om du förstår vad jag menar på och att det är 
viktigt att fylla in nya signaler och det gjorde att vi” [...] (s.5, I4-HS1-S1) 

Vi har sett att matchning av Vd kompetenser har varit vanligt förekommande vid 
rekrytering av en verkställande direktör. Det har varit ett önskemål i de flesta fall och i 
vissa fall till och med ett krav med en erfaren Vd som minst haft samma ansvar för 
motsvarande verksamhet. Även branscherfarenhet har visat sig vara viktig 

[...] “man rekryterar aldrig en nyutbildad Vd Det finns inte!”[...] (s. 5, I5-HS1-S2) 

[...] “när vi tittar vad de gjort, och vilka framgångar de gjort i sina bolag” [...] (s.5, I5-
HS1-S2)  

[...] “För det första så då var det ju som sagt när det gällde x profilen så var det ju som 
vi sa att det är en klar fördel med kunskap om hur det fungerar, någorlunda hum om 
det är hur man har och det bevara åtminstone x och x erfarenhet i någon blandning 
utan att vi värderade vilken som var högst så att säga, det tror jag inte att vi hade 
någon… på ... djupare och dokumenterad erfarenhet av Vd eller Vd-liknande jobb var 
ju med” [...] (s. 8, I4-HS1-S1)  

[...] “även om vi hela tiden sa att det klart att det enklaste och tryggaste är ju med en 
rekrytering, är ju med en person som har god kompetens som vet hur x gruppen 
fungerar och alla de här bitarna. Så det var en tydlig huvudinriktning [...] (s.5 och 6, 
I4-HS1-S2) 

[...] “vi försöker att undvika att ta vice Vd:ar i våra bolag de kan säkert vara mycket 
duktiga, men de har inte visat att de kan sköta en affär, och som andre man att ersätta 
med första mans totalansvar, är något helt annat.” [...] (ss.3, 6, 7, I5-HS1-S1) 

 [...] “om man kommer utifrån eller internt och går vidare så vet styrelsen vem man är, 
så har man ett bättre utgångsläge”[...] (s.3, I5-HS1-S1)   
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[...] “de externa sökande det är ju helt klart att de försöker naturligtvis ge en bild av 
”pryster” man ska ju sälja sig själv, men som sagt om man inte hittar en intern som 
gått externt, det är ett vågspel det kommer man inte ifrån har sett många 
felrekryteringar i fina stora bolag har blivit kostsamma” [...] (s.2, I5-HS1-S3)  

[...] “Erfarenhet som koncernchef eller Vd eller från ledande befattning med fullt 
affärsansvar i större x-verksamhet [...] (s.9, I1-HS1-S1) 

[...] “Erfarenhet från liknande verksamhet eller större x-koncern. OBS! viktigt att 
personen arbetat i decentraliserat miljö (typ x, x,x)”. (s.9) (I1-HS1-S1) 

[...] “Till och med det största jobbet efter Vd, är Land-chef på (kandidatens förra jobb, 
reds anm.) – det är en kvinna som har. Så att, x har massa av de sakerna som jag 
tycker är viktigt att ha gjort [...] (s. 9, I1-HS1-S2)  

Samtliga intervjuade ordföranden har antingen haft en arbetsrelation med 
slutkandidaten alternativt haft kännedom om eller känt till slutkandidaten. 

[...] “så jag har ju känt x eller vetat vem x är i 20 år” [...] (s. 4, I1-HS1-S3) 

[...] “var ju känd av många i styrelsen så när (kandidaten reds. anm.) namn kom upp, 
då var det ju många som sa ju jaja jag känner ju x från det och det” [...] (s. 7, I1-HS1-
S3) 

[...] “Först och främst, ska jag säga att om en Vd säger upp sig så tittar man, allra först 
på vilka interna kandidater, så den gyllene regeln har man en intern kandidat som är 
bara till 80 procent på pappret är lika bra som en extern sökande så tar man den 
interna, den är ju beprövad” [...] (s.2 I5-HS1/HS3-S3) 

[...] “träffat (kandidaten reds. anm.) några gånger i de här sammanhangen just den som 
så småningom blev och även eftersom vi kommer från samma, x är uppvuxen i 
området där jag, vi finns. Det var inte så att vi var bekanta men jag visste ju något om 
vem x var och vad x hade för bakgrund och såg att där fanns ju anledning att tro att det 
här var någonting bra” [...] (s. 6 och 7, I4-HS1-S4) 

[...] “jag söker det här jobbet som efterträdare till X”. - jaha sa jag ja jag vet ju precis 
vem du är men vi kan träffas, vi kan ta en promenad”[...] (s. 5, I3-HS1/HS4-S3) 

[...] “Men x som idag har jobbet hade faktiskt jobbat på x och då suttit på x-bolag i 
STH-bolaget. Och eftersom att vi har mycket utmaningar framåt med företagets roll 
och gruppen och kundmöte och allt sånt där, så valde vi x” [...] (s. 7 I2-HS1-S5) 

En annan ordförande tog upp och reflekterade över att kvinnor kan ge ett osäkert 
intryck, eftersom att de har ett annat sätt att uttrycka sig och menade på att detta kunde 
påverka en styrelseordförande att välja en man över en kvinna i en rekryterings-
process. 

[...] “oftare ger ju män en tryggare intryck vid… de kanske svarar mer precist, kvinnan 
har ju ett annat sätt att uttala sig, det blir ju oftare mer ordrika när man blir nervös och 
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alltså, åker in på något annat som inte riktigt har med saken att göra. Alltså, så är det 
ju!” [...] (I2-Ö6-S5)  

Samma ordförande går vidare för att likna valet av en man mot valet av en kvinna som 
riskminimering. 

[...] “Det är ju så mycket lättare att välja en man. Det är ju ingen sport! Trygg och bra. 
Kan allt! Och du riskerar ingenting för att det är en osäkerhet” [...] (I2-Ö6-S5) 

 

Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att rekryteringarna av verkställande direktörer har 
varit förenat med osäkerhet. Kandidaterna i fråga ska passa in i bolagets kultur, kunna 
driva bolaget framåt, ha ledarskapsförmåga, erfarenhet från liknande jobb och skapa 
ett förtroende vid rekryteringen. Ordförandens osäkerhet ligger i, att veta hur en 
företagsledare ska kunna hantera framtida händelser. En företagsledare uttryckte sig så 
här “vi vågar ju inte satsa på ett osäkert kort”. Vi tolkar att osäkerheten ökar vid 
rekrytering av en verkställande direktör och behovet att skapa en homogen grupp av 
individer och skapa trygghet får därmed större betydelse.  

I vår studie kunde vi förstå att yrkesgruppen verkställande direktör var förenat med 
större risker än många andra yrken, vid rekrytering av en verkställande direktör, vilket 
visat sig i form av ett antal berättelser och utsagor (jfr Gërxhani & Koster, 2015). 
Styrelser söker aktivt att reducera risken och osäkerheten, vilket påverkar 
rekryteringsprocessen, exempelvis: en ordförande menade “tilliten har du ju för att du 
känner varandra”. Vi ser detta som ett tecken på homosocialitet, användning av egna 
nätverk som omfattar en begränsad mängd människor, där personerna är kända. 
Nätverken används för bakgrundskontroll av personer de har förtroende för och 
därmed hanteras osäkerheten. Vikten av att känna förtroende och trygghet för de 
individer som företaget rekryterar har även Holgersson (2004) sett. Vi tolkar det som 
att otryggheten i sig skapar homosociala beteenden.  

Vi noterade att ordet trygghet och andra syftningar på ordet användes i flera olika 
sammanhang med olika effekter beroende på i vilket sammanhang den nyttjades och vi 
menar att vikten av trygghet kan fungera på olika sätt beroende på situationen. 
Ordföranden som berättade för oss att den senaste rekrytering inte hade genomförts 
“by the book” förklarade detta genom att likna sig själv med att vara skadeskjuten. 
Mot bakgrund av en felrekrytering som för övrigt genomfördes enligt alla konstens 
regler, men ändå visat sig bli fel hade denne därför “safe:at” och valde att gå vidare i 
rekryteringsprocessen med den enda kandidaten utan att ta in andra möjliga 
kandidater. Vi tolkar att i detta fall var det osäkerheten i att den föregående Vd:n inte 
höll måttet som drev på känslan att det vore bättre att lita på magkänslan den här 
gången, istället för att genomgå ytterligare en öppen och formell rekryteringsprocess. 
Vi ser detta som tecken på ett homosocialt beteende, att ta in någon som stämmer helt 
in i mönstret, som får tjänsten utan konkurrens. Det finns inget som indikerar att 
kandidaten som rekryterades till Vd-posten inte var kompetent eller lämplig som Vd. 



44 
 

Vi vill dock framhålla att när tillsättningar av Vd positioner tillåts få den här gången 
finns risk för att kvinnors möjligheter att få en ärlig chans att tävla om Vd positionen 
kraftigt försämras och som i det här fallet till och med uteblir.  

Vår tolkning av situationen där styrelseordföranden hade ett “väl fungerande bolag 
utan någon som helst krissituation”, är att eftersom att bolaget befann sig i en stabil 
och trygg fas så bedömdes det som ett bra läge att gå utanför invanda mönster och att 
rekrytera en kvinna till Vd-posten. Detta anser vi kan tyda på vikten av trygghet i 
relation till kvinnors möjligheter att bli rekryterad till en ledande befattning. Det vill 
säga, trygghet kan å andra sidan möjligtvis bidra till en ökad chans för kompetenta 
kvinnor att komma på tal och slutligen bli vald i en rekryteringsprocess. 

Vi kunde även se tecken på att trygghet spelar en stor roll när ordföranden i undersökta 
bolagen gör sina analyser där kunskap om bransch och bolag verkar spela en mycket 
viktig roll. Att kraven eller önskemålen allt som oftast innefattar erfarenhet av en Vd-
tjänst inom samma eller liknande bolag sett till både bransch och storlek samt mot 
bakgrund av den numerära underrepresentationen av kvinnor på VD-poster i börs och 
finansiella bolag anser vi redan här att kvinnors möjligheter att nå ända fram kan 
kraftigt påverkas. 

Ordföranden som berättade för oss varför en man väljs framför en kvinna genom att 
likna det som en riskminimering anser vi vara ett bevis på kvinnors annorlunda sätt att 
uttala sig vilket inte ger ett lika tryggt intryck som när männen uttalar sig. Vi menar att 
osäkerheten som uppstår när kvinnor har andra sätt att kommunicera kan få till effekt 
att kvinnor hamnar i en ogynnsam position och detta kan även påverka 
rekryteringsprocessen och det slutliga valet (jfr Alvesson & Billing 2011; Kanter, 
1977; Wahl 2001). I samband med sökandet efter trygghet kommer invanda mönster 
och reproduktion av ledare till stånd och därmed även homosociala mekanismer. 

 

4.4.2 Total hängivelse och tillgänglighet  
 
Det framkommer i studien att total hängivelse och tillgänglighet är något som mer 
eller mindre förväntas av en verkställande direktör. En ordförande berättade att denne 
ansåg att det var särskilt viktigt för kvinnor att förstå att det var många saker man 
måste välja bort om man ville nå en position som verkställande direktör. En annan 
ordförande uttryckte det som att jobbar man inte på, kan man inte befinna sig på denna 
nivå.  

[...] “och då sa ja, ja det är ju tufft att göra karriär. Det vet ju ni tjejer och det vet ju 
jag. Man måste försaka träning, man måste försaka kompisar, kanske släkten, man 
måste kanske inte hinna vara med barnen så mycket som man vill och ja det finns 
liksom många saker” [...] (s.10, I1-HS2-S1) 



45 
 

[...] “Lojala, jobbar som tusan och levererar. Och det gör man på den här nivån om 
man är kvinna, annars så är man inte här” [...] (s. 3, I2-HS2-S1)  

[...] “men det var ju jobbigt kortsiktigt. Man får investera för att få någonting 
långsiktigt, även tjejer då” [...] (s. 6, I1-HS2-S2) 

[...] “troligtvis så behöver x lite utbildning, men visat att denne finns, kan och beredd 
att ta ansvar. Det kan ibland vara svårt, oftast är det en familjesituation också. En Vd 
är ju kanske, ideal-Vd är mellan 43–50 det är ju där man har sin … har man den 
kompetensen skulle det räcka till att bli Vd. Jag tror som sagt att det kommer att lösa 
sig” [...] (s. 7, I5-HS2-S4) 

En ordförande pekade på både biologiska- och strukturella skillnader som finns i 
invävda i organisationer och samhället, vilket gör att kostnaden för kvinnor att göra 
karriär är långt högre än för män. Samma ordförande menade att, förutom karriär, vill 
de flesta karriärkvinnor även ha en “jämlik partner” vilket många män i karriären inte 
haft. Ordförande menar att utmaningen med en likvärdig partner är att mannen också 
har en karriär, vilket innebär att barn och familjesituationen blir svår med alla dess 
prioriteringar.  

[...] “Men kortfattat – ni kvinnor får försaka mer än vi män för att göra karriär. Se hur 
många kvinnor i karriären som har noll eller ett barn, medan männen har fyra. Denna 
orättvisa består inte bara på grund av fysik (vi kan inte föda barn) eller att männen är 
ojämlika. Det beror också på att begåvade kvinnor ofta ej vill ha obegåvade män” [...] 
(s.14, I1-Ö-S)  

[...] “Det finns ju i samhället, ni kan ju – ni får ju skaffa er någon snygg snickare över 
någon jättebegåvad kärnfysiker”[...] (s. 11, I1-Ö-S) 

En ordförande berättade för oss, att det inte är ovanligt att det finns 
föreställningsbilder om kvinnor som arbetar på toppnivå och gör karriär, att det är lätt 
att få epitet, och bli kallad för olika saker.  

...] ”jag sitter bredvid xx som var x och han säger till mig när jag sitter där, att jag 
tycker inte om kvinnor som dig. Och då säger jag sådär lite lugnt, hur menar du då? 
Och då sa jag att, nu är du felinformerad sa jag. Därför att jag har både barn och man” 
[…] (s.2, I2-HS2) 

[...] “kvinnor som är, kvinnor får väldigt lätt epitet, dem blir kallad, de blir så här… ja, 
om man har kommit så här långt så har man ingen familj och inga känslor och 
ingenting” [...] (s.13, I2-HS2-S1) och (s.2, I2-HS2-S2) 

Vidare har vi fått återberättat för oss om ett beteende som en ordförande iakttagit i 
dennes yrkeskarriär.  
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[...] “och problemet som jag upptäckte var ju ofta att kvinnor, de väntar tills de har fått 
barn och börja träna. Och så får de, ska de ha ett högt jobb, jag kan återkomma till det 
här, utan att ha tränat. Männen tränar hela tiden, där finns det inga spärrar, där är ju 
inte barnen begränsning utan… men kvinnor har något slags inbyggt, jag har ju tiden, 
det kommer sen efter och sådära” [...] (s.1, I2-HS2) 

 

Med insamlad empirin menar vi att “total hängivelse och tillgänglighet” är något som 
implicit förväntas av en verkställande direktör, vilket både kan ligga dolt i 
kravprofilen eller formuleras vid urvalsprocessen. Vi gör tolkningen och att kravet inte 
alltid uttalas men att det inte heller behövs eftersom det är förankrat och accepterat av 
chefer och framförallt i toppen av organisationshierarkin. Innebörden av “total 
hängivelse och tillgänglighet” innebär implicit att någon annan behöver ta ett större 
ansvar för hem och barnomsorg. 

En ordförande berättade för oss att denne ansåg att det var särskilt viktigt för kvinnor 
att förstå att det var många saker som måste välja bort, om kvinnor ville nå den 
absoluta toppen som verkställande direktör. Vidare berättar en annan ordförande för 
oss, att en Vd måste jobba på ”som tusan” och levererar och naturligtvis även kvinnor 
på dessa positioner, annars innehar de inte dessa Vd positioner. Ordförande menade att 
fokus måste vara på arbetet och inte på det som fanns runtomkring vilket vi ser som ett 
uttryck för “total hängivelse och tillgänglighet”.  

Respondenten menade att kvinnor behöver inse och om möjligt planera bättre för en 
realistisk helhetslösning, om kvinnan ska lyckas hela vägen upp till en topposition 
genom att exempelvis acceptera en mindre jämställd partner tolkar vi som ett synsätt 
att kvinnan inte nödvändigtvis behöver vara den som har det huvudsakliga ansvaret för 
barn och hushåll, men omsorgen måste lösas praktiskt. I och med det outtalade kravet 
på total hängivelse och tillgänglighet finns inget utrymme att inte vara fokuserad. 

Vidare menade denne att genom att välja en “ojämlik partner” kan det praktiska kring 
hem och barnomsorg lösas där mannen kan ta det huvudsakliga ansvaret istället. Att 
respondenten menar att kvinnor har en större utmaning än män med hem och 
barnomsorg och detta kan många gånger ligga hos kvinnorna anser vi visa på att det än 
idag är socialt accepterat och finns antaganden och förväntningar på att kvinnan ska 
och kommer att ta det större ansvaret hemma vid familj och barn. Detta försvårar 
kvinnors möjligheter att göra karriär (jfr. Alvesson & Due Billing, 2011). Vi ser detta 
som ett tecken på homosocialitet, reproduktion av ledarskapet, där föreställningar och 
kultur inom den högsta toppen kan försvåra kvinnors möjligheter att göra karriär (jfr 
Alvesson & Due Billing; Holgersson, 2004; Kanter 1977).    

Ordföranden som berättade för oss om synsättet att “om du kommit så här långt så har 
man ingen familj, inga känslor och ingenting” kan vara ett tecken på en 
föreställningsbild som framkommer när kvinnor avviker från mönster och den 
“accepterad” kulturen (jfr Holgersson 2004; Kanter 1977).  
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Angående det kvinnliga beteende som en ordförande iakttagit i dennes yrkeskarriär, att 
kvinnor “väntar tills de får barn för att träna på ledarskap” kan tolkas som ett 
ställningstagande från kvinnors sida. Vi menar att kravet på total hängivelse kan bli ett 
hinder och bidra till en ambivalens hos kvinnor inför en chefsposition vilket kan få 
negativa konsekvenser i en rekryteringsprocess, när kvinnor bekräftar ordförandens 
synsätt och därmed även sin egen “stereotyp” Vi kan å andra sidan även tolka detta 
citat som ett exempel på när kvinnor öppet visar att det finns andra viktiga åtagande i 
livet, som exempelvis barn och hushållsarbete vilket skapar osäkerhet inför kvinnans 
möjlighet att kunna uppfylla kravet på “total hängivelse och tillgänglighet” och 
därmed även komma på tal för en chefsposition (jfr Alvesson & Due Billing, 2011). 

Sammanfattningsvis gör vi tolkningen att samtliga respondenterna var väl medvetna 
om kvinnors utmaningar. Där majoriteten lyfter upp, på ett eller annat sätt, familj och 
barn i förhållande till karriär på toppositioner. Vi menar på att det fortfarande är socialt 
accepterat att familj och då i synnerhet barn, inte ligger i konsensus med den totala 
hängivelsen och tillgänglighet som krävs av både de männen och kvinnorna som 
befinner sig på toppositionerna. I den mån detta synsätt finns hos ordförandena och 
även hos rekryteringskonsulter, vilka har betydande makt att bestämma vem som är 
lämplig och mindre lämplig för en Vd position redan i urvalsprocessen kan det få en 
negativ påverkan på kvinnor i rekryteringsprocessen i urvalet (jfr Alvesson & Due 
Billing, 2011). 

4.4.3  Ledarsuccession och attraktionskraft 
 
I ett av studiens bolag genomfördes en intern succession där samma bolag har en 
uttalad strategi som går ut på att interna rekryteringar går före externa. 

[...] “Först och främst, ska jag säga att om en Vd säger upp sig så tittar man, allra först 
på vilka interna kandidater, så den gyllene regeln har man en intern kandidat som är 
bara till 80 procent på pappret är lika bra som en extern sökande så tar man den 
interna, den är ju beprövad” [...] (s. 2, I5-HS1/HS3-S3) 

[...] “Så vi tittar alltid först om det finns några interna och i så fall kan man behöva 
utbilda den personen i fråga menar att har man en vice Vd det är inte samma jobb som 
att vara Vd, man får se vad som fattas i dennes profil då kan man analysera om man 
kan skicka på personen i fråga lite mer utbildning eller, går det inte det, det finns inte, 
det är inte bra, det kan vara personen i övrigt som man inte tycker den person är bra, 
då får man gå ut och titta, man få skannar marknaden och ser vad som finns man vet 
vilken profil, i vårt fall är det x (likvärdiga bolag i branschen reds anm.) bolag man 
tittar på” [...] (s. 2 & 3, I5-HS3-S1) 

[...] “nu har vi gjort bedömningen att x som han heter är kompetent, vi har satt upp en 
utbildningsplan, så att x är mycket kompetent vad gäller x men behöver komplettering 
på finansiella sidan då har vi satt in lite utbildningsresurser där ... när han gått igenom 
detta är han fullfjättrad” [...] (s.4, I5-HS3-S5) 
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En ordförande närmar sig möjlighet till pensionering och diskuterade kring möjliga 
kandidater.   

[...] “Jag har två kandidater om jag skulle sluta. För nu när jag rekryterar, jag fyller ju 
60 nästa år, så har jag ju hela tiden att de ska kunna utvecklas, så det här är ju bra 
träning... det kan man helt ärligt säga att både x och x är jättestarka, de behöver träna 
lite. Men de är ju jättestarka kandidater till mitt jobb. För det ingår, det tycker jag 
ingår i ens chefsarbete att se till att det finns” [...] (s. 12, I2-HS3-S1) 

En ordförande fick en spontanansökan och kom därför aldrig i gång med en formell 
rekryteringsprocess.   

 [...] “och sen så då skulle vi sätta igång processen, och då hörde x av sig, han hade 
varit Vd för x i massor med år, jag har sett att han hade uttalat sig för branschen, allt 
det jag sett i pressen och tyckte var så himla bra. - Jamen, okej då, jag söker det här 
jobbet som efterträdare till X. - Jaha sa jag. Ja jag vet ju precis vem du är, men vi kan 
träffas, vi kan ta en promenad” [...] (s. 5, I3-HS3-S1-5) 

[...] “i ösregn, i två och en halv timme, och sen när vi kom fram så var det klart. Alltså 
inga tester, inga intervjuer, ingenting alls, utan” [...] (s. 5, I3-HS3-S3)   

 [...] “och sen så blev det då att (kandidaten, reds. anm.), den där helgen då 
naturligtvis, självklart, och alla var saliga va. Och sen så kom x in då i firman, och 
liksom, det var ju liksom som om x hade kommit.” [...] (s. 5, I3-HS3-S3) 

 

Ledarsuccession ligger oftast inbäddat i organisationen som en företagskultur. Vi 
menar att successioner är i de flesta fall interna manövrar och kan vara ett tecken på 
homosocialitet (jfr citaten: “så den gyllene regeln, har man en intern kandidat som är 
bara till 80 procent på pappret är lika bra som en extern sökande, så tar man den 
interna, den är ju beprövad”).      

I samma bolag genomfördes en intern ledarsuccession som vi menar visar på 
homosociala beteenden och där processen kan beskrivas kort: som att en äldre manliga 
ordförande ska pensioneras, och styrelsen och ordförande bereder plats för den något 
yngre manliga Vd:n som tidigare rekryteras av honom själv, till att efterträda honom i 
styrelsen som styrelseordförande. Vidare bereder den erfarne Vd:n plats för den yngre 
interna chefen till Vd positionen i bolaget. Styrelsen har bedömt denne kompetent men 
behöver något mer utbildning. Detta görs genom ytterligare utbildning och träning i 
kompetensområden som behövs för att kunna agera som en Vd för företaget. Genom 
detta förfarande bereds plats för chefer som passar in i mönstret som förtjänat att 
rekryteras. Detta menar vi kan vara ett tecken på ett homosocialt beteende och 
möjliggör inte för andra att konkurrera om Vd positionen. Vi drar liknelser till det 
Holgersson (2004) beskriver, att erfarenhet är ett av de viktigaste dragen för högre 
chefer för att säkra sin position som mentor och ledaren för den yngre ledaren. Vi 
tolkar detta som ett tecken på att både ordförande och styrelsen legitimerar 
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handlingarna i denna ledarsuccession, i stället för att öppna upp rekryteringsprocessen 
och söka efter en mer fulländad verkställande direktör (jfr Holgersson, 2004) 

Vi fann i studien belägg för att vissa chefer särskilt tränas för att kunna ta över vid en 
eventuell succession, (jfr citat: “de är ju jättestarka kandidater till mitt jobb”) Givet att 
dessa chefer bereds en högre tjänst i organisationen, bevaras och reproduceras utvalda 
chefer till den kompetens och erfarenhet som den äldre ledaren önskar, det vill säga 
vad mentorn vill återskapa. Vi menar att beredning av plats för sina likar innebär ett 
homosocialt beteende vilket skapar hinder och stänger ute för andra kompetenta 
personer att söka lediga tjänster.    

I fallet där en ordförande inte hann sätta igång rekryteringsprocessen i enlighet med 
det som var tänkt eftersom en kandidat hörde av sig och därför togs beslutet att träffa 
kandidaten snabbt för att inte tappa denna attraktiva kandidat har vi tolkat att det 
uppstått en särskild energi, en attraktionskraft i mötet mellan styrelseordföranden och 
kandidaten. Det positivt laddade mötet, känslor, givetvis kompetens och personens 
status tolkar vi ha påverkat ordförandens beslut om val av verkställande direktör. Vi 
menar att detta är ett homosocialt beteende, där kandidaten särskilt passade in i 
mönstret och skapade en attraktionskraft. Holgersson (2004) har beskrivit detta 
fenomen som en relation till en annan manlig ledare av en hög energinivå. Vi menar 
att denna attraktionskraft resulterade i att rekryteringsprocessen begränsades genom en 
informell promenad till ett formellt möte med ledning och styrelse på mycket kort tid, 
vilket också innebar att inga andra kandidater konkurrerade med denna enda kandidat. 
Rekryteringen var helt dold och till viss del informell.  

Sammanfattningsvis har det inte framkommit fler utsagor om “attraktionskraft” i de 
övriga rekryteringarna. Vi menar att attraktionskraften kan leda till att stängda och 
informella rekryteringsprocesser används i högre utsträckning vilket försvårar för 
kompetenta kvinnor att söka tjänsterna. Vidare anser vi att succession är en 
homosocial process mot bakgrund av att successioner till stor del begränsas till enstaka 
individers nätverk och bedömningar. Successioner är oftast stängda processer och hör 
till rekryteringsprocesser som är informella. Båda dessa praktiker kan få konsekvenser 
på möjligheten att rekrytera kvinnor baserat på kompetens i högre utsträckning, givet 
att kvinnor är kompetenta. Genom att individuella känslor som attraktionskraft och 
individuella beslut fattat av ett fåtal individers bedömning ligger till grund för vem 
som får tillträda en avgående Vd så finns risk för att kvinnor hindras i dessa processer. 
Långsiktigt kan detta få ännu större konsekvenser nationalekonomiskt och då är alla 
förlorare. 

4.4.4 Nätverk 
 
Samtliga ordföranden har refererat till nätverk i generella termer vid diskussion av 
respektive rekrytering. Individuella kontakter och nätverk verkar till synes vara av 
betydelse när identifiering av kandidater görs. Studiens alla fem ordföranden har 
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refererat till dels sina egna nätverk, styrelsens nätverk, samt andra kollegors eller 
vänners nätverk när de letat efter en lämplig kandidat.  

[...] “så att vad jag gjorde var att jag började damma av på den där listan …försöka 
tänka själv och fundera på vilka personer som det skulle kunna vara, prata med folk 
och ja” [...] (s.6, I1-HS4-S1) 

[...] “och därför blev det att jag kände ju till de flesta namnen på gott och ont. Alltså 
val av headhunter hade kanske inte blivit det viktigaste i det här fallet” [...] (s.8, I1-
HS4-S3) 

[...] “...hade jobbat här. Men inte med den typen av jobb, så vi visste också vem x var. 
Så både kände vi till” [...] (s.7, I2-HS4-S3) 

[...] “och då skulle vi precis sätta igång med en process, och då hörde x av sig, som var 
första Vd:n i x, ”... jag har hittat din nya Vd” och då sa jag till honom ”ja, men x, det 
var inte alltid som du gjorde de bästa rekryteringarna, så jag är lite skeptisk när du 
kommer farande med någon här, men jag träffar (kandidaten reds. anm.) jättegärna, 
självklart.” Och sen träffades vi och så var den saken klar” [...] (s.16, I3HS4-S4) 

[...] “många påtryckningar i nätverket, från bekanta och kollegor som ville prata för 
sina kandidater” [...] (s. 6, 21-HS4-S3) 

[...] “naturligtvis bollade annonsering och så, hur vi skulle gå ut, vi konstaterade att vi 
hade ju dels vårt eget nätverk, hennes nätverk eller företagets nätverk och vi gick ut 
med annonsering men inte någon våldsam extern exponering för det var kanske mer 
eller mindre för att det skulle synas” [...] (s. 5, I4-HS4-S1) 

[...] “är lite grann så jag ska inte säga så, men ungefär som en center skjuter bollen i 
mål, som han kan det utan det går inte att instruera det känns som när man letar efter 
Vd:ar man letar efter någon som har det medfött alltså det är ingen som säger att det är 
en bättre människa för, det just detta kan de, det är just det som är svårt att hitta, de är 
ju personligheter som är svåra identifiera, man går tillbaka till referenser, någon som 
man känner som kan lämna lite andra svar än det som kommer i CV. Men jag kan ha 
fel det var min egen påfyllnad av reflektion [...] (s. 2, I5-HS4-S4). 

Samtliga fem ordförande har rekryterat personer som fanns antingen direkt eller i 
utkanten av det egna nätverket. I samtliga fall var slutkandidaterna kända för 
ordförandena, delar av styrelse och eller delar av personalen. Tre av kandidaterna 
arbetade eller hade arbetat i bolaget som skulle tillsätta en verkställande direktör och 
gjort sig ett namn inom sin bransch, en person fanns inom bolagsgruppen och var 
redan känd och i det sista fallet genomfördes en succession inom bolaget. 

[...] “det var ju för 20 år sen. För x var ju på X när jag började där 2001. Så jag har ju 
känt x eller vetat vem x är i 20 år” [...] (s4, I1-HS4-S2) 
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[...] “hade jobbat här. Men inte med den typen av jobb, så vi visste också vem x var. 
Så både kände vi till” [...] (s.7, I2-HS4-S3)  

[...] “jag söker det här jobbet som efterträdare till X”. - jaha sa jag ja jag vet ju precis 
vem du är men vi kan träffas, vi kan ta en promenad”[...] (s. 5, I3-HS1/HS4-S3) 

[...] “styrelsen har stor erfarenhet utav just vår bransch så vi diskuterade det 
naturligtvis i styrelsen det lite varför, vi känner alla som egentligen som kan komma i 
frågan vi ser inga dark horses som springer ute på fältet, vi har det väl kontrollerade, vi 
har fått, våra konkurrenter och kollegor varit och ryckt i vår personal så det är klart att, 
så är marknaden, men skulle vi inte ha tagit en intern hade vi naturligtvis fått göra en 
rejäl search, det gör vi inte själv utan i form av liknande rekryteringsåtgärd” [...] (s. 4, 
I5-HS4-S1) 

[…] “men jag kände ju, alltså träffat x nu några gånger i de här sammanhangen just 
den som så småningom blev... och även eftersom vi kommer från samma, x är 
uppvuxen i området där jag, vi finns. Det var inte så att vi var bekanta men jag visste 
ju något om vem x var och vad x hade för bakgrund och såg att där fanns ju anledning 
att tro att det här var någonting bra om man säger så [...] (s. 6 och 7, I4-HS4-S4) 

 

Resultatet av denna studie tyder på att nätverk har en aktiv roll vid en rekrytering av 
en verkställande direktör. Vi tolkar detta förfarande som ett sätt att återskapa och 
likforma chefer i rekryteringen. Vi menar att nätverk i sig är homosociala då de 
stänger ute stora grupper av människor, och väljer ut enskilda individer via de privata 
nätverken. Personliga nätverk, vänners nätverk samt externa konsulters nätverk har 
nyttjats för att motverka felaktiga rekryteringar och skydda sig mot osäkerheten, 
genom att ta “bakgrundskontroll” och förhöra sig (jfr Gërxhani & Koster, 2015).  

Ledarskapet kännetecknas på denna nivå av stor osäkerhet och det är svårt att 
utvärdera ledaregenskaper på ett objektivt sätt. Eftersom personerna har en bakgrund i 
respektive bolag kan man säga att de har rätt bakgrund, de hör till det gemensamma. 
Genom att personer som redan “passar in” tillsätts, leder detta till likformighet och 
överensstämmelse. Detta får till effekt att personer som sitter på makt att rekrytera, 
reproducerar sig själva.  

Med beaktande av den högre koncentrationen av män på höga befattningar, där en stor 
del av makten ligger i vem som blir rekryterad, så anser vi detta kan få till effekt att 
männen har lättare att bli aktuella för Vd-positionen än kvinnorna vilket vi menar leder 
till homosocialitet. Detta är även i överensstämmelse med vad Holgersson (2004) och 
Kanter (1977) sett, att en av de mest avgörande för att nå toppositioner och få vara 
kvar är att passa in socialt i en organisation och vara accepterad av kollegor.  
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Att samtliga fem ordförande har rekryterat antingen personer som fanns direkt eller i 
utkanten av deras nätverk tolkar vi som ett tydligt tecken på att nätverken är av mycket 
stor betydelse för att bli rekryterad till en kommande Vd position (jfr Gërxhani & 
Koster, 2015; Göransson, 2004; Holgersson, 2013; Kanter, 1977) Vi vill även påstå att 
genom ordförandens ansvar för rekryteringen av kandidaterna, ser vi tecken på att 
positioner reserveras för personer av den sort som liknar dem själva det vill säga sin 
egen sort, vilket även Holgersson (2013), Kanter (1977) och Wahl med flera (2011) 
uttalat sig om. Därmed förstärks och upprätthålls bilden av att dessa människor som 
valts ut faktiskt förtjänar dessa positioner. 

Mot bakgrund av denna studies resultat drar vi slutsatsen att användande av endast 
privata nätverken och externa konsulternas nätverk är stängda sammanslutningar. Det 
finns därmed risk för att dessa kan direkt motverka och stänga kompetenta kvinnor ute 
från möjligheten att söka positioner som verkställande direktörer. Själva 
reproduktionen av män resulterar i att kvinnor utesluts från toppositioner (jfr 
Holgersson, 2013; Kanter, 1977) Vår studie visar på att för de två bolag som hade 
öppna, transparenta och formella rekryteringsprocesser återfanns kompetenta kvinnor 
som fick möjlighet att söka positionen som verkställande direktör. Trots en relativt 
mansdominerad bransch och spår av homosocialitet så anställdes kvinnor som 
verkställande direktörer i båda dessa bolag. 

 

4.5 Stereotyper och rekrytering 
4.5.1 Könsstrukturer och könsmärkning 
 
Ordförandena har delat med sig av sina erfarenheter och observationer kring bland 
annat kvinnors olika yrkesval, iakttagna kvinnliga beteenden som de har stött på med 
mera inom ramen för deras yrkeskarriärer.  

[...] “men tyvärr när man tittar runt och då på den typen av bolag som har stora x...men 
min erfarenhet är i alla fall att tyvärr har vi inte så mycket kvinnor i den typen av 
bolag.” [...] (s.5, I1-ST1-S1)  

[...] “Och är de i den typen av bolag, då är de HR-chef eller CFO eller marknadschef. 
Inte affärsområdeschef. Jag generaliserar nu men ni får ju stå ut [...] (s. 5, I1-ST1-S1)  

[...] “Inte bara att vara HR-chef, det är inget fel på det, det är jätteviktigt. Men ska du 
bli Vd, jag brukar fråga de här tjejerna: vill du bli Vd någon gång? Ja det vill ju de 
flesta. Okej, då måste du ta ett aktivt beslut, som jag gjorde” [...] (s.5, I1-ST1-S2)  

[...] Han upptäckte väldigt tidigt att kvinnor är väldigt leveranssäkra, vill vara duktiga, 
behöver inte ha så bra betalt, ja men så är det ju. Utan är glada för att ha de här 
jobben!” [...] (s. 3 I2-Ö-S5) 
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[...] “Min uppfattning i det här är när det börjar strula ... kvinnor är sämre, är mindre 
fördragsamma än män när det strular, krisar!” [...] (s. 15, I4-ST1-S1) 

[...] “Och sen kan det också vara, i firmor som är väldigt expansiva, att, ja men jag har 
ju fördomar för kvinnor, mot kvinnor eller för kvinnor. Att kvinnor är mer försiktiga 
och eftertänksamma och det märker vi på X (vårt bolag, reds. anm.), att vi ser en 
kvinnlig portfölj och en manlig portfölj, alltså, det finns inga kvinnor som köper 
Fingerprint Card alltså, det är bara tokiga män som gör det. Och då gäller det att ta den 
rollen, och det är därför jag tror att det är så få kvinnliga entreprenörer” [...] (s. 17, I3-
ST1-S1)  

Respondenten menade på att männen tar mycket högre risker och att det är både bra 
och dåligt men att många affärer lever på risk. På svar på följdfrågan: Är det risk du 
pratar om? De (kvinnor, reds. anm.) tar för lite risk? [...]”Ja, inte för lite. De är mer 
riskaverta”… ”Och kloka. Men i ett litet företag så tar man ju i allmänhet rätt stora 
risker och riskerar ibland hela företaget. Jag försöker för mig själv, liksom, ”varför har 
jag inte lyckats?” Då tror jag att kvinnor passar bättre i större företag.” [...] (s. 17, I3-
ST1-Ö) 

[...] “Jo men sen är det så, jag har hört från rekryterare så att du har två stycken, en 
kille och en tjej, Cv:t ser exakt likadant, allt är lika. Och sen säger du till killen då, att 
ja ”du får jobbet”. ”Åh, vad roligt, det ska bli jätteroligt för jag kan ingenting om det 
här, det ska bli jätteroligt.” Och tjejen säger ”Oj, jag är enormt, tack snälla för att du 
frågade men, jag kan ingenting om det, jag kan inte ta det här.” Och det är tydligen 
väldigt typiskt. Så att, och där är det väl att vi har någon sorts skygglappar, jag vet inte 
vem som har försett oss med dem men vi har ju då, det ser jag när vi pratar med 
entreprenörer också, det spelar ingen roll vilket kön det är att, om en entreprenör 
skulle vara problemorienterad så skulle man aldrig starta ett bolag” [...] (s. 19, I3-ST1-
S2)  

En ordförande beskrev sin nyrekryterade Vd enligt följande citat: 

[...] “jag tyckte att hon var lite kall men tuff. Och det är det intrycket som hon gör när 
man inte känner henne så väl. Så det är det första intrycket hon ger” [...] (s. 8, I2-ST1-
S2)  

Ordföranden går vidare för att förtydliga för oss att kandidaten inte är de facto kall och 
tuff, men att det är intrycket man får om man inte känner henne. 

Ett flertal respondenter ansåg att sociala strukturer kunde ha en viss påverkan på 
utfallet i arbetslivet. 

[...] “Jag vet inte men jag har ju sagt att det ändrar sig väl efterhand… men det är sega 
processer” [...] (s.14, I4-Ö) 
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[...] “Jag undrar om det inte trots allt är inbyggt i systemet på något vis... kvinnorna 
har det tuffare enkelt uttryckt i synnerhet när det börjar krångla” [...] (s. 14, I4-Ö) 

[...] “...de var inte aktuella de som sökte, om man tittade närmare av andra skäl och jag 
det är mycket som är subtilt i de här sammanhangen jag undrar om det inte trots allt 
tyvärr säger jag absolut verkar det finnas bromsar inbyggda i systemet på något vis 
mot... kvinnorna har det tuffare enkelt uttryckt och i synnerhet när det börjar krångla 
till sig. Och det här att kvinnor åker tidigare ... är ju slående, jag är dålig att se de här 
mönstren så det går ju inte att undra, men man märker att så funkar det och finns 
fortfarande väldigt många som reagerar över” [...] (s.14, I4-Ö) 

[...] “vad det handlar om vet jag inte riktigt, allt från att få ihop sitt civila kanske till 
några djupt liggande värderingar om att gå fram och ställa sig först i kön, det har varit 
mannen av tradition och det och så ibland kan jag väl känna det gäller att göra detta på 
ett lagom sätt då det finns en del, är man överambitiös antingen man är man eller 
kvinna, och det kanske är kvinnorna då man kände sig att man måste ta till extra, extra 
duktig, då kan man ofta fastna i en fälla upplever jag, män och kvinnor beter sig, det 
finns ju också sådana alltså mönster då, där man känner att hon hålls tillbaka i det 
läget, det är inte enkelt att veta hur man ska hantera detta, jag tror” [...] (s 15, I4-ST1-
S2)  

[...] “Det finns ju i samhället, ni kan ju – ni får ju skaffa er någon snygg snickare över 
någon jättebegåvad kärnfysiker.” [...] (s. 11, I1-Ö-S) 

[...] Men ändå inte, man måste ändå våga sticka fram, när tillfället bjuds. Det är 
slående hur många gånger tänker på att man hör att det är kvinnor som säger att de här 
är jag inte påläst på. Det ska man aldrig säga, det vet jag. Det är bara att köra på [...] (s. 
15, I4-ST1-S3)  

[...] “Jag tror det här hade jag önskat att flickorna tar för sig, jag ser på mina barnbarn, 
de hämtar jag på förskolan, pojkarna springer och lever rövare, skriker och armbågar 
sig, flickorna håller sig på sin kant. Jag hade önskat att liksom det hade varit lite 
rövare hos flickorna också. Man måste, flickorna har lite nackdel liksom lite mer, kan 
man säga… pojkarna saknar ibland det här med självinsikt, ibland är jag inte så bra 
som jag är, tror att jag är, så jag är nog bra, men inte så bra ändå, så att det tror jag nog 
varit välgörande redan från början och varit med tidigt.  De måste visa att de är duktiga 
och kan, de har oftast bättre utbildning men måste visa att de har lite skarpa armbågar 
och sen ska jag säga att de som har visat att de har skarpa armbågar, de visar lite för 
mycket. Så det gäller att få en balans där... Men att man talar om att här kommer jag. 
Det är en stor fråga jag är inte expert på detta. Det kommer säkert också visa att de kan 
visa sig att de kan också. Det finns inget motstånd i styrelsen mot kvinnor.” [...] (s. 7, 
I5-ST1-S5) 
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Vi har med den insamlade empiri som berör könsstrukturer, könsmärkning och 
könsstereotyper haft svårare att direkt härleda samt direkt placera ut dessa i 
rekryteringsprocessens specifika steg. Vi menar att de föreställningar, erfarenheter och 
iakttagelser som våra respondenter har kring ämnet är centralt för rekryterings-
processen och kvinnors möjligheter att bli valda mot bakgrund av att 
styrelseordföranden har stor makt i egenskap av sin position att rekrytera och avsätta 
verkställande direktörer. Om det föreligger föreställningar och stereotyper hos 
ordförandena kan det få en stor påverkan på hela processen och det slutliga valet.  

Att kvinnor och män väljer olika yrken och positioner med olika lön och prestige och 
därmed även skilda framtida möjligheter till karriär i organisationer har vi sett tecken 
på i vår empiri (jfr Wahl & Linghag, 2013). Att kvinnor oftare väljer stabs positioner 
som inte leder till Vd-positioner menar vi är tecken på kulturella och strukturella 
normers påverkan både i valet av yrke men även på vilket sätt man beter sig inom 
organisationen. Detta anser vi vara en orsak till att det uppstår käppar i hjulen när det 
uppkommer diskussion om Vd-uppdrag, som i sin tur bidrar till uppfattningen att 
kvinnor inte är lika lämpade för en Vd-position. Återskapande av arbetsdelningen som 
bygger på en uppfattning att kvinnor och män gör olika saker vidmakthålls därmed 
genom dessa beteenden och processer (jfr. Alvesson & Due Billing, 2011; Kanter, 
1977; Wahl, 1992; Wahl & Linghag, 2013)  

Anmärkningen på att kvinnor generellt “vill vara duktiga och behöver inte ha så bra 
betalt” utan är glada för att få ha en Vd-position menar vi kan tolkas som ett tecken på 
“swimming uppstream” effekten (jfr Fortin m.fl., 2017) Vi anser även detta vara ett 
tecken på effekten av den större acceptansen som ojämlika könsskillnader faktiskt får 
då vi exponeras för detta dagligen (jfr Göransson, 2003; Scholten m.fl., 2017). En 
ordförandens uppfattning om att kvinnor var “mindre fördragsamma när det strular” 
kan tolkas som tecken på beteendet kvinnor som befinner sig i underlägsna situationer 
eller maktlösa positioner i en organisation kan uppvisa (jfr Kanter, 1977) vilket får till 
effekt att kvinnorna bekräftar sin egen stereotyp. Vi menar dock att detta beteende 
utifrån maktsituationen inte ska ses som en generell kvinnligt beteende (jfr 
Holgersson, 2004) utan snarare ett tecken på individens situationsanpassad beteende 
(jfr Kanter, 1977).  

Presenterade citaten tolkar vi som att kvinnors underrepresentation på Vd-positioner 
behöver inte nödvändigtvis handla om att kvinnors kunskap och utbildning är 
otillräckligt, utan snarare på respondenternas uppfattningar och erfarenheter av att 
tjejer/kvinnor inte är lika duktiga på att marknadsföra sig själva, tro på sig själva samt 
ta risk och att detta får en faktisk påverkan på kvinnorna i rekryteringsprocessen. Att 
kvinnor i överlag tar mindre risker i dessa verksamheter ser vi i likhet med det både 
Kanter (1977) och Oakley (2000) sett, kunna vara en direkt effekt av kvinnors 
minoritetsposition eller höga grad av synlighet vilket vi anser kan påverka individens 
vilja och benägenhet till att ta risker. Vi vill hävda att det inte är ovanligt att det finns 
en dominerande kultur som påverkar uppfattningar, beteenden och åsikter om hur män 
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och kvinnor ska vara för att passa in samt att denna kultur i hög grad kan påverka 
kvinnorna i organisationen att bete sig på ett visst sätt.  

Beskrivningen av sin nytillträdda Vd som “kall och tuff” kan tolkas som ett tecken på 
det så kallade ”spillover effekten”, som Jonsen med flera (2010) uttalat sig om, det vill 
säga sociala könsrollers påverkan på både kvinnliga och manliga chefer i en 
organisation vilket kan få till effekt att det krävs av en kvinna att anamma en “kall och 
tuff” yttre för att rekryteras till en topp ledande position. Vi ser detta som ett tecken på 
kvinnans sätt att hantera den manliga “normen” vilket än idag förknippas med 
ledarskaps och chefspositioner (jfr. Alvesson & Due Billing, 2011; Göransson, 2003) 

En del av respondenternas intervjucitat angående sociala strukturers påverkan på 
kvinnor kan tolkas som tecken på det så kallade “double-bind” vilket kvinnor som vill 
komma fram i karriären ofta råkar ut för (jfr Oakley, 2000). Det förväntas att de visar 
skarpa armbågar eller visar sig vara duktig och ambitiös men det gäller dock att göra 
detta på “rätt” sätt genom att inte visa för skarpa armbågar och inte vara 
“överambitiös” då detta får till en negativ effekt för kvinnorna och deras karriär vilket 
ordförandena reflekterat över. Detta menar vi skapar ett moment 22 där kvinnorna dels 
inte kommer på tal för en ledande befattning för att dessa inte marknadsför sig 
tillräckligt, arbetar på fel position, det vill säga inte visar sig tillräckligt kompetenta 
och eller inte arbetar tillräckligt hårt nog. När de väl gör det så blir de inte heller 
önskvärda då de har visat för mycket och varit för ambitiösa. Vi anser även detta vara 
ett tydligt tecken på hur kulturella och strukturella normer påverkar dels kvinnornas 
val och beteenden i en organisation men även styrelseordföranden och övriga 
involverad i rekryteringens syn och föreställning om hur en kvinna ska bete sig för att 
anses vara en ”lämplig” kandidat. Enligt vår mening så visar vår empiri tydligt hur 
double-binds faktiskt kan påverka kvinnors möjligheter att rekryteras till en 
topposition/Vd-post. 
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5. Slutsats 
I slutsatskapitlet återknyter vi till uppsatsen forskningsfråga och syfte, för att visa att de har 
besvarats respektive uppfyllts. Slutsatskapitlet syftar vidare till att ge en snabb överblick över 
uppsatsens innehåll och dess huvudsakliga budskap

 

5.1 Slutsats  
 
I denna studie har vi undersökt hur rekryteringsprocessen ser ut av en verkställande 
direktör i ett börs- och finansiellt bolag, om det finns komponenter av homosociala 
mekanismer och könsstereotypiska uppfattningar i rekryteringsprocessen och hur 
dessa visar sig. Vi har även undersökt på vilket sätt dessa kan påverka möjligheten för 
det rekryterande företaget att tillsätta likvärdiga kompetenta kvinnor.  
 
Våra fallstudier har uppvisat återkommande tecken av homosociala mekanismer och 
könskodade uppfattningar både direkt och indirekt, innan och under rekryterings-
processen. Vidare uppvisar studien att homosocialitet och könskodade uppfattningar i 
rekryteringsprocessen påverkar både direkt och indirekt möjligheten för kvinnor att 
rekryteras till Vd positioner baserad på likvärdig kompetens. Detta motverkar kvinnors 
möjligheter att både söka Vd positioner men också bli valda som Vd kandidater. En 
ytterligare påverkan är att större delen av Vd rekryteringarna i dag är osynliga och 
slutna och i kombination med privata nätverk stängs kvinnor ute, då de inte i större 
utsträckning ingår i mäns nätverk.    
 
Vår studie uppvisar utifrån fem bolags rekrytering att tre bolag (60 procent) var helt 
slutna och i dessa tre bolag tillsattes tre män som verkställande direktörer. Slutna 
rekryteringar är vanligt förekommande och ett socialt accepterade beteende hos 
rekryterare (ordföranden) vilket hindrar en stor krets kandidater med kompetens att 
söka eller ens veta att det pågår en rekrytering av en verkställande direktör. Vidare kan 
vi konstatera att av fem bolags rekryteringar var två bolag (40 procent) helt öppna och 
resulterade i att det tillsattes två kvinnliga verkställande direktörer till dessa bolag. 
Resultatet i denna studie är talande, öppna rekryteringar öppnar upp för kvinnor att 
söka eller väljas, stängda rekryteringar motverkar rekrytering av kvinnor.       
 

5.2 Reflektion över studiens genomförande 
 
Genom vald fallstudiemetod som innefattade fem företag från olika branscher har vi 
fått en omfattande empiri som vi haft möjligheten att analysera i vilken utsträckning 
det funnits komponenter av homosociala mekanismer och könskodade uppfattningar i 
rekryteringsprocessen samt hur dessa visat sig. Vi har också fått möjlighet att 
analysera rekryteringsprocesserna som bolagen använt sig av vid rekrytering av en 
verkställande direktör. Metodvalet har även möjliggjort analysering av vilken 
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påverkan detta kan få på möjligheten att rekrytera kvinnor baserat på kompetens i 
högre utsträckning.  
 
Fördelen med fallstudieansatsen var att den var lämplig för studiens småskalighet om 
fem bolag och att vi kunnat begränsa ansträngningarna till ett fåtal intervjuplatser. 
Metoden har även underlättat användandet av flera datakällor för att fånga in och 
noggrant undersöka den komplicerade verkligheten. Vi har kunnat gå djupare med 
våra intervjuer för att få mer detaljerade kunskaper än vad vi kunnat få vid exempelvis 
en undersökning via ”surveymetoden”.  
 
Studiens begränsningar har bland annat varit att avsatt tid för intervjuerna har styrts av 
respondenternas fullbokade kalendrar där vi har fått förhålla oss till en tidsåtgång på 
högst en timme. Det kan ha inneburit att vi gått miste om djupare information och 
kunskap som kan vara av värde för oss i vår studie. En svaghet med metodvalet är 
avsaknaden av generaliserbara fynd varför vi redovisat en stor omfattning av empiri 
för att öka trovärdigheten. Eftersom att vår valda ansats är av kvalitativ karaktär som 
kännetecknas av en hög grad subjektivitet så innebär detta att resultatet och tolkningen 
från intervjuerna inte kan återges helt neutralt och återspegla verkligheten till fullt ut, 
även om det har varit vår ambition så långt det har varit möjligt. 
 
Respondenterna kan ha undvikit att delge information som vi efterfrågat eller svarat 
direkt på en fråga. Viss osäkerhet har uppstått när vi inte kunnat ta del av alla 
respondenternas dokumenterade krav på kandidater och önskade profiler. På grund av 
begränsat med tid utnyttjade vi endast en respondents möjligheter till att ställa 
följdfrågor efter intervjuerna. Detta i sig kan ha påverkat resultatet. Efterbehandling av 
intervjumaterialet det vill säga transkriberingarna som skrevs ner ordagrant men 
omfattade flera veckors arbete satte oss i en viss tidsnöd. Emellertid har vi i efterhand 
bedömt att detta var nödvändigt för att kunna få ett detaljerat, tydligt och säkert 
resultat. 
 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi tror att vår studie kan inspirera till intressanta frågeområden och problematiseringar 
för rekrytering av företagsledare i svenskt näringsliv. Där vi ser att en fortsatt 
forskning med fördel kan ske utifrån resultatet av vår studie, med fokus på att ta in och 
studera rekryteringsprocessens transparens, öppenhet, annonsering, curriculum vitae 
(CV), omfånget av brutto- och nettolistor av kandidater samt brister i eller avsaknaden 
av formella processer vid rekrytering. Vi ser att en bredare jämförande studie med 
större omfattning av bolag som exempelvis delas upp på storlek, sektorer och 
branscher, kan uppvisa mer generella slutsatser om skillnader mellan branscherna och 
visa på lärdomar som kan delas mellan bolagen. Både branscher och organisationer 
kan belysas, jämföras, diskuteras, analyseras och skillnader kan bli synliga för hela 
näringslivet. Ett ytterligare förslag är att studera kvinnor och deras karriärval samt val 
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av utbildningsinriktning, för att förstå om och i så fall varför kvinnor väljer i högre 
grad, stabs positioner och yrken utan resultatansvar. 
 

5.4 Slutdiskussion  
 
Resultatet av studien och dess konsekvenser visar att rekryteringsprocessen för en 
verkställande direktör innebär högre risker och större osäkerhet vilket omgärdar 
förfarandet. Vikten av trygghet och förtroende, hängivelsen, ledarsuccession och 
nätverken samt även rådande könsstrukturer spelar en stor roll vid rekrytering och 
visar sig i rekryteringsprocessens olika delar. Men även att interna och externa 
rekryterare själva har den största påverkan i olika delar i processen. Det är viktigt att 
förändra Vd:s rekryteringsprocesser eftersom kvinnors kompetens kommer att tillföra 
värde för företagen, samhället och ekonomin. 
 
Av våra genomförda intervjuer framkom information och uppfattningar som vi anser 
påverkar rekryteringsprocessen, som vi har haft svårt att placera direkt i ett 
rekryteringssteg. Vi redogör för en diskussion kring dessa här nedanför. 
 
Externa rekryterare: Vi har i denna studie avgränsat oss från externa rekryterare och 
dessa har därmed inte omfattats i denna studie. Det framkom dock att dessa kan 
påverka ordförandena i stor utsträckning, dels genom sina nätverk men även möjligtvis 
genom sina uppfattningar. Att rekryteringskonsulter låter sig utnyttjas, för att bolagen 
ska legitimera sina rekryteringar på ett eller annat sätt är ett problem som framkommit. 
Rekryteringskonsulter bidrar genom sina nätverk och ska ha en bild av hela 
marknaden. Vi har fått bilden av att en del externa rekryteringsbolagen bidrar till ett 
homosocialt beteende genom att framlägga en homogen grupp av kandidater genom 
deras egna “gammalmodiga kontaktnät”. Detta agerande förstärker och återskapar 
homosocialitet i rekryteringsprocessen. Vi tolkar detta vara ett stort problem, att vissa 
externa rekryterare låter sig bli en homosocial mekanism i bolagets rekryterings-
process, vilket i sig påverkar kvinnors, minoriteter och andra kandidaters möjligheter, 
som inte finns i de privata nätverken. Vi har å andra sidan även fått berättat för oss om 
andra fall där rekryteringskonsulter har bidragit till en större omfattning kandidater 
vilket vi upplevt var uppskattad av ordföranden. 
 
Det finns ett annat sätt att tolka den bilden vi har fått utav styrelseordföranden, att 
ansvaret ligger hos rekryteringsfirmorna att lägga fram ett större urval av kandidater 
och inte endast kandidater ur sina egna “gammalmodiga kontaktnät” En risk som vi 
ser med detta är att ansvaret för att arbeta för att få fram en bredare kandidatpool 
skjuts över till en extern part. Rekryteringskonsulter är högst beroende av att lägga 
fram namn som i slutänden väljs till tjänsten för att få betalt. Vi anser att även om det 
är viktigt att både externa och interna rekryterare arbetar för att få fram en så bred 
urval som möjligt så verkar det saknas förståelse hos en del respondenter vilken roll de 
själva spelar och vilken makt som de själva besitter. Styrelseordföranden är i slutänden 
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den aktören som tordes ha störst påverkan i valet av slutkandidat varför vi anser det 
viktigt att denna ställer kraven på de externa parterna om de vill se en förändring.   
 
Rekryterares förståelse för vikten av att använda en formell och öppen 
rekryteringsprocess: Mot bakgrund av genomförda fallstudier vill vi påstå att det 
finns förståelse för att rekryteringsprocessen är viktig hos samtliga undersökta 
respondenter. Att det är bra för Sverige, välfärden och organisationerna om kvinnors 
kompetens används tycks samtliga vara överens om också. Det har framkommit att 
Vd-rekryterare vet att kvinnor är högre utbildade än män. Vi finner oss därför något 
konfunderad kring varför inte fler kvinnor innefattas i kandidatlistorna och varför Vd 
rekryterare envisas med att använda så begränsade sätt att rekrytera?  
 
Genom att ordförande väljer att använda informella och slutna rekryteringar motverkas 
kvinnor från att omfattas som kompetenta och relevanta kandidater, då de förekommer 
i mindre utsträckning i mäns nätverk. Genom att utforma kravprofilen till att väga 
tyngre på erfarenhet än kompetens, lång erfarenhet från branschen, samt en önskan om 
att vederbörande redan är Vd, motverkas kvinnors möjligheter eftersom de generellt 
har högre utbildning än lång erfarenhet från branschen vilket styrks av faktumet att det 
endast finns sex procent kvinnor i toppen av näringslivet att välja från. Det blir alltså 
svårare att hitta ett urval av kvinnor i och med kravet på Vd-erfarenhet. Invanda 
mönster och beteenden är svåra att förändra, men trots att samtliga var väl medvetna 
om vikten av en formell och öppen rekrytering så verkar det likväl saknas full 
förståelse för hur pass mycket stereotypa uppfattningar och homosociala beteenden 
faktiskt får en påverkan på hela rekryteringsprocessen och det särskilt i kombination 
med informella och stängda rekryteringsprocesser. Vi tror att om respondenterna var 
medvetna om detta så skulle en större vikt läggas på att öppna upp processen för att nå 
sina mål på att få in flera kompetenta kvinnliga kandidater.  
 
Trygghetsparadoxen: I vår studie har vi belyst homosociala mekanismer som ger sig 
i uttryck på ett antal olika sätt, vilket vi kunna visa direkt eller indirekt påverkar 
rekryteringsprocessen av en verkställande direktör. Behovet av trygghet är en av de 
mest framträdande anledningar till att homosociala mekanismer uppstår. Samtidigt har 
det även kommit fram att kvinnors lägre riskbenägenhet och klokhet kan vara ett 
hinder för kvinnor i karriären då många bolag lever på risk. Denna tvetydighet som 
framträder och som också baseras på stereotypa uppfattningar kan utgöra ett dilemma 
för kvinnor i karriären, där ordförandena inte vill ta risker vid rekrytering. Paradoxen 
uppstår när kvinnor som anses vara mindre riskbenägna väljs till förmån av en man 
som anses ta högre risker för att minimera risken. Vi hoppas att vi har genom denna 
studie belyst och ökat förståelsen och insikten för betydelsen av en öppen och formell 
process samt även hur homosociala och könsstereotypiska uppfattningar får utslag på 
rekryteringsprocessen. Först när kunskap och förståelse finns kring detta finns 
möjlighet att arbeta för att motverka detta.  
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Bilaga 1, Frågeguide 
 
Vi delar in frågeguiden i fyra huvudområden:  

1. Interna aktörer– Vilka personer är involverade och deras erfarenheter  
2. Rekryteringsstrategier -  vad söker styrelsen? Vilken kunskap krävs? 
3. Rekryteringsprocessen - Vilka krav ställs på kandidaterna? Vad söker 

styrelsen?  
4. Kvinnor som företagsledare - Varför rekryteras få kvinnor till företagsledare?  

 

1. Interna aktörer   
• Berätta om din bakgrund (sociala bakgrund, utbildning och skolor) H 
• Berätta om din yrkeskarriär (viktiga vägval, arbetsbyten, slumpen) H 
• Har du haft mentorer eller relationer med personer som givit dig stöd i din 

karriär genom att tex. förmedla kontakter och arbetsmöjligheter? (har du sökt 
eller blivit erbjuden arbeten) H/R 

  
2. Rekryteringsstrategi (profil) 
• Har ni specifika krav på en Vd och hur dessa sett ut? H/K 
• Vad söker ni efter hos en Vd, Vilka kompetenser, kunskaper och egenskaper 

anser du är mest avgörande (utbildning erfarenheter osv) Varför?  
• Tar man hänsyn till Vd kandidatens familjeförhållanden? K (utgick efter första 

intervjun) 
• Berätta kort om de slutliga kandidaterna. (utbildning, erfarenhet, bakgrund) På 

vilket sätt kom du i kontakt med den de två slutliga kandidaten första gången? 
Varför blev det xx? Gick det ut en annons? 

• Vilken profil blev inte valda? Varför? (Blev en följdfråga efter första intervjun) 
  

3. Rekryteringsprocessen 
• Vem initierar processen och vilka personer är involverade (roll i bolaget och 

förnamn, styrelsens omfattning) R/H   
• Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen har sett ut? (kravprofil, 

dold/öppen, var sker arbetet, intern/externt, nätverk, analys, urval). R/H/K  
• Vilka anser du vara de viktigaste stegen? R 

  
4. Kvinnor 
• Upplever du några särskilda utmaningar förknippad med rekrytering en kvinna 

till en Vd post eller svårigheter att hitta lämpliga kvinnor till en Vd post?  

• Varför tror du att så få kvinnor rekryteras till Vd-poster? 
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Bilaga 2, Frågor kategoriserat enligt tematisering  
 
Inledande frågor till Styrelseordförande  

1. Berätta om din bakgrund 
2. Berätta om din yrkeskarriär 
3. Har du haft mentorer eller relationer med personer som givit dig stöd i din 

karriär genom att tex. förmedla kontakter och arbetsmöjligheter? 
4. Vem initierar rekryteringsprocessen och vilka personer är involverade? (Vilka 

personer är överhuvudtaget involverad, blir processen synlig eller osynlig – har 
den inslag av homosocialitet? Interna/externa) 

5. Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen har sett ut? Gick det ut en annons? 
Se tecken på fluffighet eller om processen är välbeskrivet. 

 
1.   Homosocialitet 
1.1 Trygghet och förtroende 

1.1.1  Har ni specifika krav på en Vd och hur har dessa sett ut? 
(Matchningsprincipen) 

1.1.2 Vad söker ni efter hos en Vd? Vilka kompetenser, kunskaper och egenskaper 
anser du är mest avgörande. Varför? 

1.1.2 Berätta kort om de slutliga kandidaterna. På vilket sätt kom du i kontakt med 
de slutliga kandidaterna första gången? Varför blev det xx? 

1.1.4 Vem initierar rekryteringsprocessen och vilka personer är involverade? 
Vilka personer är överhuvudtaget involverad, blir processen synlig eller 
osynlig – har den inslag av homosocialitet? Interna/externa 

1.1.5  Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen har sett ut? Gick det ut en 
annons? Se tecken på fluffighet eller om processen är välbeskrivet. 

1.1.6  Vilka av ovanstående stegen i processen anser du vara de viktigaste? 
 
1.2  Total hängivelse/tillgänglighet 

1.2.1  Har ni specifika krav på en Vd och hur har dessa sett ut? 
(Matchningsprincipen) 
1.2.2  Vad söker ni efter hos en Vd? Vilka kompetenser, kunskaper och 
egenskaper anser du är mest avgörande. Varför? 

 
1.3  Mentorer och attraktionskraft 

1.3.1 Vem initierar rekryteringsprocessen och vilka personer är involverade? Vilka 
personer är överhuvudtaget involverad, blir processen synlig eller osynlig – 
har den inslag av homosocialitet? Interna/externa 

1.3.2  Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen har sett ut? Gick det ut en 
annons? Se tecken på fluffighet eller om processen är välbeskrivet. 

1.3.3  Vilka av ovanstående stegen i processen anser du vara de viktigaste? 
1.3.4  Berätta kort om de slutliga kandidaterna. På vilket sätt kom du i kontakt med 

de slutliga kandidaterna första gången? Varför blev det xx? 
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1.4   Nätverk  
1.4.1 Vem initierar rekryteringsprocessen och vilka personer är involverade? 

Vilka personer är överhuvudtaget involverad, blir processen synlig eller 
osynlig – har den inslag av homosocialitet? Interna/externa 

1.4.2  Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen har sett ut? Gick det ut en 
annons? Se tecken på fluffighet eller om processen är välbeskrivet. 

1.4.3 Vilka av ovanstående stegen i processen anser du vara de viktigaste? 
1.4.4 Berätta kort om de slutliga kandidaterna. På vilket sätt kom du i kontakt med 

de slutliga kandidaterna första gången? Varför blev det xx? 
 
2. Könsstereotyper 

2.1    Kön som en struktur 
2.1.1 Upplever du några särskilda utmaningar förknippad med rekrytering av en 

kvinna till en Vd post? Har du upplevt svårigheter att hitta lämpliga kvinnor 
till en Vd post? (skillnader i yrkesval synlighet/osynlighet, sätt att 
kommunicera, grupp eller individ) 

2.1.2 Varför tror du att så få kvinnor rekryteras till Vd-poster? 
 

Med dessa frågor ville vi få fram om det fanns könsstereotypiska uppfattningar hos 
Styrelseordföranden. Om dessa personer som sitter på mycket makt att påverka och 
bestämma vilka som får Vd-jobben så kan finnas risk för direkt eller indirekt påverkan 
på kvinnors möjligheter att komma fram. 
  
Avslutningsvis har du något som du vill lägga till eller berätta för oss som vi inte har 
frågat om idag? 
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BILAGA 3, ANALYSMATRIS 

Intervju 1  
Rekryterings-processens 
5 steg 

Genomförda steg i 
rekryterings-
processen 

HS 1 
Trygghet & 
förtroende 

 

HS 2 
Total tillgänglighet 

och hängivelse   

HS 3 
Ledarsuccession 

och 
attraktionskraft 

 

HS 4 
Nätverk  

Övrigt, egna rekryteringar, få kvinnor, externa 
rekryterares ansvar m.m. 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram 
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 
 
 

Informellt sökarbete 
startas innan rekrytering 
är formell. 
 
Ej öppen rekrytering  
 
Extern konsult 
Söka kandidater/ 
legitimitet  
 
Bedömt att plan finns i 
diskussionsform i 
styrelsen  
 
Finns en substutionsplan 
Sid 7 transkriberingen 
 
Utskott för rekryteringen 
 
 
 
 
 
 

1) Nej alltså det som 
är att det här är en 
väldigt, vi vågar ju 
inte satsa på ett 
osäkert kort. ...det 
viktigast tycker jag 
ju är att man kan 
visa och inte bara 
säga utan visa att 
jag blev chef för den 
här verksamheten.  
Divisionschef eller 
något sånt där och 
då tjänade den 100 
miljoner och så 
jobbade jag där i 
fem år och då ökade 
vi nästan till 1 
miljard. Någonting 
som visar att man 
kom, man såg, man 
besegrade. (s. 9) (I1-
HS1-S1) 
 
 
1) Erfarenhet som 
koncernchef/VD 
eller från ledande 
befattning med fullt 
affärsansvar i större 
x-verksamhet ej 
med i rapporten 
här(I1-HS1-S1) 
Erfarenhet från 

  1) Så att vad jag 
gjorde var att jag 
började damma av på 
den där listan 
…försöka tänka själv 
och fundera på vilka 
personer som det 
skulle kunna vara, 
prata med folk och ja 
(s.6) (I1-HS4-S1) 

Och då sa ja, ja det är ju tufft att göra karriär. Det vet ju ni 
tjejer och det vet ju jag. Man måste försaka träning, man 
måste försaka kompisar, kanske släkten, man kanske inte 
hinna vara med barnen så mycket som man vill och ja det 
finns liksom många saker. (s.10) (I1-Ö-S) 
 
Inget krav på utbildningsnivå, flera av de bästa företags- 
ledarna har en ”svag utbildningsnivå”. Men nästan alla har 
utbildning (s.14) 
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liknande 
verksamhet eller 
större x-koncern. 
OBS! viktigt att 
personen arbetat i 
decentraliserat miljö 
…(s.16) (I1-HS1-S1) 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas 
fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

 
 
Beskrivning finns grovt  
 
 
Via headhunting söker 
upp kandidaterna 
 
Inga  

2.) Tom det största 
jobbet efter vd, är 
X-chef på (hans 
förra jobb, reds 
anm.) – det är en 
kvinna som har. Så 
att, han har massa 
av de sakerna som 
jag tycker är viktigt 
att ha gjort (s. 9) (I1-
HS1-S2) 

  ...det var ju för 20 år 
sen. För X var ju på …X 
bolaget när jag 
började där 2001. Så 
jag har ju känt X eller 
vetat vem X är i 20 år 
(s4, I1-HS4-S2) 

2) Det finns ju i samhället, ni kan ju – ni får ju skaffa er 
någon snygg snickare över någon jättebegåvad kärnfysiker. 
(s. 11) (I1-Ö-S) 
 
2) Men det var ju jobbigt kortsiktigt. Man får investera för 
att få någonting långsiktigt, även tjejer då (s. 6) I1-HS2-S2 
 
 

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

 
 
Oklart  
 
Lång lista och kort lista 
finns  
 
 
 
Intervjuer görs separat  

3.) var ju känd av 
många i styrelsen så 
när hans namn kom 
upp, då var det ju 
många som sa ju 
jaja jag känner ju X 
från det och det (s. 
7) (I1-HS1-S3) 
 

  3) Och därför blev det 
att jag kände ju till de 
flesta namnen på gott 
och ont. Alltså val av 
headhunter hade 
kanske inte blivit det 
viktigast i det här 
fallet. (s.8) (I1-HS4-S3) 
 
(Val av headhunter ej 
så viktig i 
sammanhanget pga 
styrelsens samlade 
nätverk)  

Som baserad på de här kriterierna ska hitta en person och 
headhuntern börjar jobba och hittar kandidater genom sitt 
nätverk (s. 8) (I1-Ö-S3) 

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  

Kandidater rangordnas 
och utsorteras  
 
 
 
Inga tester  

4.) …var det viktigt 
att inte anställa en 
person som har eller 
har haft eller liksom 
gjort fel saker. ME 
TOO En s.k. 360 

   Mer än femtio intervjuer har jag gjort. (s.7, I1-Ö-S4) 
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Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

 
 
Omfattande 
referenstagning kring etik 
mm 
ME TOO, Samt tidigare 
medarbetare  

graders 
referenstagning (s 
3) (I1-HS1-S3) 
 

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

      Men kortfattat – ni kvinnor får försaka mer än vi män för 
att göra karriär. Se hur många kvinnor i karriären som har 
noll eller ett barn, medan männen har 4. Denna orättvisa 
består inte bara pga fysik (vi kan ej föda barn) eller att 
männen är ojämlika. Det beror också på att begåvade 
kvinnor ofta ej vill ha obegåvade män (s.14) 

Intervju 2 
Rekryterings-processens 
5 steg 

Genomförda steg i 
rekryterings-

processen 

HS 1 
Trygghet & 
förtroende 

 

HS 2 
Total tillgänglighet 

och hängivelse  

HS 3 
Ledarsuccession 

och 
attraktionskraft 

 

HS 4 
Nätverk  

Övrigt, egna rekryteringar, få kvinnor, externa 
rekryterares ansvar m.m. 

 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 
 
Kravprofil och krav  
 
Erfarenhet komplexa 
verksamheter ledarskap  
 
Externrekrytering med 
annons  

 1.) Lojala, jobbar som 
tusan och levererar. 
Och det gör man på 
den här nivån om man 
är kvinna, annars så är 
man inte här. (s.3) 
(I2-HS2-S1) 

1.) Jag har två 
kandidater om jag 
skulle sluta. För nu när 
jag rekryterar, jag 
fyller ju 60 nästa år, så 
har jag ju hela tiden 
att de ska kunna 
utvecklas, så det här 
är ju bra träning... det 
kan man helt ärligt 
säga att både x och x 
är jättestarka, de 
behöver träna lite. 
Men de är ju 
jättestarka kandidater 
till mitt jobb 
För det ingår, det 
tycker jag ingår i ens 
chefarbete att se till 
att det finns (s. 12) 
(I2-HS3-S1) 

 Ja, alltså det vill vi ju att man alltid har högskole- eller 
universitet. Men, det har ju inte vd:n där. Men erfarenhet 
är ju också viktigt... alltså det är bra med en utbildning för 
då har man lärt sig att tillgodogöra sig information, men 
det finns många som inte har det som ändå klarar sig väl 
här i arbetslivet 
(s.5 & 6) (I2-Ö-S1) 



4 
 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas 
fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

     Och det ligger ju i generna men det förstärks av 
gammalmodig rekryterings (firmor) med gammalmodiga  
kontaktnät. (s. 14) 
 
jag tror att vi kanske gjorde några tester, några lite lättare 
tester – jag är ju lite sådär med tester. För de visar ju inte 
riktigt allt. (s. 11) (I2-Ö-S2) 

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

    3. Många 
påtryckningar i 
nätverket från 
bekanta och kollegor 
som ville prata för sina 
kandidater.  
(s. 6) (21-HS4-S3) 
 
Nja, X hade jobbat 
här. Men inte med 
den typen av jobb, så 
vi visste också vem X 
var. Så både kände vi 
till  
(s.7) (I2HS4-S3) 
 

Ja, det gick ut en extern annons. Vi vill ju ha ett brett, det 
här är ett av de finaste jobb som finns i Sverige. Tycker 
man om x och vill vara vd så är det ju… och jag kan säga att 
vi fick ju oerhört mycket – säkert 70–80 ansökningar. (s. 6, 
I2-Ö-S3) 

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 

     Och så intervjuade vi de här då, de här två sista kandidater. 
(s. 9 I2-Ö-S4) 
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Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 
Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

 5) Men x som idag 
har jobbet hade 
faktiskt jobbat på x 
och då suttit på X-
bolag i Stockholm ... 
Och eftersom att vi 
har mycket 
utmaningar framåt 
med företagets roll 
och gruppen och 
kundmöte och allt 
sånt där, så valde vi 
henne. (s. 7)  
I2-HS1-S5 
 

   Han ville ha någon som han visste garanterat levererade. 
Och han hade hittat ett koncept, nämligen duktiga flickor. 
Därför att jag trodde att jag var ensam men det var jag ju 
inte alls! … och när vi tre träffades så var det ju som att 
träffa liksom kopior (s. 3) (ovanstående berör sin egen 
rekrytering, tecken på homosocialitet, samtliga kvinnor på 
toppen – likadana allihopa) 
 
Nej, men man tänker trygghet. Trygghet, trygghet, 
trygghet. Så mycket lättare (s. 14)  
 
Det är ju så mycket lättare att välja en man. Det är ju ingen 
sport! Trygg och bra. Kan allt! Och du riskerar ingenting för 
att det är en osäkerhet. Alla väljer en (mansnamn reds 
anm.), trygg och säker och kan allt och sådär. Det är klart 
att man väljer en man. Det är mycket mycket lättare. Det 
är det ju för mig också. (s. 14, I2-Ö-S5) 
 
Det är ju bara det att oftare ger ju män en tryggare intryck 
vid… de kanske svarar mer precist, kvinnan har ju ett annat 
sätt att uttala sig, det blir ju oftare mer ordrika när man blir 
nervös och alltså, åker in på något annat som inte riktigt 
har med saken att göra. Alltså, så är det ju! (s.14)(I2-Ö-S5) 
 
Han upptäckte väldigt tidigt att kvinnor är väldigt 
leveranssäkra, vill vara duktiga, behöver inte ha så bra 
betalt, ja men så är det ju. Utan är glada för att ha de här 
jobben (s. 3 I2-Ö-S5) 
 
Men för att han såg mig, och satsade på mig – och det var 
ju ingen intervju, inga tester och ingenting utan han sa 
bara så här att det här är ditt jobb. Vill du ha det så ta det... 
han handplockade ju mig (s.3) 
 
Ja och då fick ju tre slutkandidater eller två hade vi, två 
kvinnor, och de var jättebra, de hade ju platsat både två. (s. 
7 I2-Ö-S5) 
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Intervju 3 
Rekryterings-processens 
5 steg 

Genomförda steg i 
rekryterings- 

processen 

HS 1 
Trygghet & 
förtroende 

 

HS 2 
Total tillgänglighet 

och hängivelse  

HS 3 
Ledarsuccession 

och 
attraktionskraft 

 

HS 4 
Nätverk  

Övrigt, egna rekryteringar, få kvinnor, externa 
rekryterares ansvar m.m. 

 
 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 
 
Plan fanns 
 
 
 
 
Kravprofil  
 
Viss strategiska önskemål 
fanns 
 
Blev extern rekrytering, 
om fanns tanke kring 
extern/intern vet ej 
 

    För att det kostar pengar, det är (hör ej) tempo, det är 
väldigt dyrt i alla avseenden att byta VD. I onödan. (s.6) (I3-
Ö-S1) 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas 
fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

      

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 

 jag söker det här 
jobbet som 
efterträdare till  X”, 
”jaha” sa jag, ”ja jag 
vet ju precis vem du 
är men vi kan 

  [...] “jag söker det här 
jobbet som 
efterträdare till X”. -
  jaha sa jag ja jag vet 
ju precis vem du är 
men vi kan träffas, vi 
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sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

träffas, vi kan ta en 
promenad t ….” (s. 
5) (I3-HS1/HS4-S3) 
 

 

kan ta en promenad t 
…”[...] (s. 5, I3-
HS1/HS4-S3) 

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

 ...folk som är ganska 
högt upp i hierarkin 
och de har ju lämnat 
efter sig spår, de 
kommer ju inte från 
nowhere, utan de 
har ju gjort 
någonting, de har ju 
ett CV, och då är det 
ju väldigt lätt att se 
vad de har gjort, 
vilka roller de har 
haft, och hur deras 
karriär ser ut och 
hur länge de har 
suttit och hur pass 
brett det är och sen 
så har, att alltså när 
man har två 
kandidater senast 
då, tar referenserna  
(s. 16) (I3-HS1-S4) 
 
Om du ska lära dig 
en enda sak, har folk 
klantat till det för 
sig, anställ inte. Det 
finns så enormt 
mycket andra 
begåvningar, 
duktiga människor, 
så ta någon som 
inte har klantat till 
det. (s. 6) (I3-HS1-

 ...och sen så blev det 
då att han, den där 
helgen då naturligtvis, 
självklart, och alla var 
saliga va. Och sen så 
kom Xin då i firman, 
och liksom, det var ju 
liksom som om X hade 
kommit. (s. 5) 
(I3-HS3-S3) 
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S4) 
…jo men, här 
kommer det en 
person, först är du 
skadeskjuten, för att 
du gjort en 
felrekrytering, då 
safe:ar du. (s. 18) 
(I3-HS1-S4) 

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

    ... i ösregn, i två och 
en halv timme, och 
sen när vi kom fram så 
var det klart. Alltså 
inga tester, inga 
intervjuer, ingenting 
alls, utan... (s. 5) (I3-
HS3-S5) 
 
Och sen så då skulle vi 
sätta igång processen, 
och då hörde x av sig, 
han hade varit VD för 
x i massor med år, jag 
har sett att X hade 
uttalat sig för 
branschen, allt det jag 
sett i pressen och 
tyckte var så himla 
bra, ”jamen, okej då, 
jag söker det här 
jobbet som 
efterträdare till X ”, 
”jaha” sa jag, ”ja jag 
vet ju precis vem du är 
men vi kan träffas, vi 
kan ta en promenad  
…” (s. 5) (I3-HS3-S1-5) 
 
Steg 1 tom 5 i ett enda 
telefonsamtal & möte 

 

 Tillit är ju fan glastaket i princip. Att, tilliten har du ju för att 
du känner varandra, i flera år och alltihop... och därför är 
den där tilliten inte bara bra. (s. 21) 
 
Så att, och det är det som är lite frustrerande för er då att, 
här säger jag att liksom när jag var jättenoggrann så blev 
det fel, och när jag slarvade så blev det rätt. (s. 5 I3-Ö-S5) 
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Intervju 4 
Rekryterings-processens 
5 steg 

Genomförda steg i 
rekryterings- 

processen 

HS 1 
Trygghet & 
förtroende 

 

HS 2 
Total tillgänglighet 

och hängivelse  

HS 3 
Ledarsuccession 

och 
attraktionskraft 

 

HS 4 
Nätverk  

Övrigt, egna rekryteringar, få kvinnor, externa 
rekryterares ansvar m.m. 

 
 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 
 
Plan fanns 
 
 
 
 
 
 
Kravprofil  
 
Behövde någon utifrån  
 
 
 
Extern rekrytering med 
annons  
 
Extern hjälp utifrån  

... hela bakgrunden 
var att vi tyckte att 
vi hade en, ett 
välfungerande bolag 
utan några på något 
sätt någon 
krissituation utan 
tvärtom och det var 
något som kändes 
att, det gör 
ingenting om det 
börjar röras lite om 
du förstår vad jag 
menar på och att 
det är viktigt att 
fylla in nya signaler 
och det gjorde att 
vi.. (s.5) 
(I4-HS1-S1) 
 
 
För det första så då 
var det ju som sagt 
när det gällde x 
profilen så var det ju 
som vi sa att det är 
en klar fördel med 
kunskap om hur det 
fungerar, 
någorlunda hum om 
det är hur man har 
och det bevara 
åtminstone x och x 
erfarenhet i någon 
blandning utan att 
vi värderade vilken 

  …naturligtvis bollade 
annonsering och så, 
hur vi skulle gå ut,  
vi konstaterade att vi 
hade ju dels vårt eget 
nätverk, hennes 
nätverk eller 
företagets nätverk och 
vi gick ut med 
annonsering men inte 
någon våldsam extern 
exponering för det var 
kanske mer eller 
mindre för att det 
skulle synas (s. 5) (I4-
HS4-S1)) 
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som var högst så att 
säga, det tror jag 
inte att vi hade 
någon… på 
...djupare och 
dokumenterad 
erfarenhet av vd 
eller vd-liknande 
jobb var ju med  
(s. 8) 
(I4-HS1-S1) 
 
 
 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas 
fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

 …även om vi hela 
tiden sa att det klart 
att det enklast och 
tryggaste är ju med 
en rekrytering är ju 
med en person som 
har god kompetens 
som hur x gruppen 
fungerar och alla de 
här biten. Så det var 
en tydlig 
huvudinriktning.  
(s. 5 & 6) (I4-HS!-S2) 

  .  

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

     Och sen tog vi fram en bruttolista, en lång lista för oss som 
vi gick igenom. Jag tror att det var midsommartiden 
ungefär hade vi det. Och, där vi plockade fram ett tiotal 
eller något liknande och sen ur den, X hade en strategi 
förstår jag som ju funkade bra för oss iaf att hon plockade 
fram ett par kandidater ur gruppen kända för oss inom x, 
såna som hade, var lite mer okända men eller mer eller 
mindre okända men i området, man kunde säga och även 
en grupp med helt andra personligheter. En annan 
bakgrund och så… (s.5 I4-Ö-S3) 
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Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

 Träffat X några 
gånger i de här 
sammanhangen just 
X som så 
småningom blev och 
även eftersom vi 
kommer från 
samma, hon är 
uppvuxen i området 
där jag, vi finns. Det 
var inte så att vi var 
bekanta men jag 
visste ju något om 
vem x var och vad x 
hade för bakgrund 
och såg att där 
fanns ju anledning 
att tro att det här 
var någonting bra  
(s. 6 & 7) 
(I4-HS1-S4) 

 
 

  men jag kände ju, 
alltså träffat X nu 
några gånger i de här 
sammanhangen just X 
som så småningom 
blev och även 
eftersom vi kommer 
från samma, X är 
uppvuxen i  
området där jag, vi 
finns. Det var inte så 
att vi var bekanta men 
jag visste ju något om 
vem x var och vad x 
hade för bakgrund och 
såg att där fanns ju 
anledning att tro att 
det här var någonting 
bra om man säger så.  
(s. 6 & 7) (I4-HS4-S4) 

Jag vet inte men jag har ju sagt att det ändrar sig väl 
efterhand… men det är sega processer. (s.14 I4-Ö-S) 

 
Jag undrar om det inte trots allt är inbyggt i systemet på 

något vis... kvinnorna har det tuffare enkelt uttryckt i 
synnerhet när det börjar krångla. (s. 14) (I4-Ö-S) 

 
...de var inte aktuella de som sökte, om man tittade 
närmare av andra skäl och jag det är mycket som är subtilt 
i de här sammanhangen jag undrar om det inte trots allt 
tyvärr säger jag absolut verkar det finnas bromsar inbyggda 
i systemet på något vis mot... kvinnorna har det tuffare 
enkelt uttryckt och i synnerhet när det börjar krångla till 
sig. Och det här att kvinnor åker tidigare ...är ju slående, 
jag är dålig att se de här mönstren så det går ju inte att 
undra, men man märker att så funkar det och finns 
fortfarande väldigt många som reagerar över…(s.14) (I4-Ö-
S) 
 
och så rangordnat de på ett sätt som man nästan, skäms 
höll jag på att säga, det gör man inte i vanliga fall, man 
rangordnar (s. 7, I4-Ö-S4) 
 
med vanlig ordning intervjuerna, ett par timmar per person 
eller vad det var, kan det vara någon timme per person det 
var något plus jag träffade, jag pratade iaf med den korta, 
den shortlistan också antingen per telefon eller personligt 
för att få min kontakt, det tyckte jag var rätt viktigt. (s.6 I4-
Ö-S4) 

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

     vi hade också en avslutande – vi fördelade på, vi hade en 
beskrivning om de fyra närmsta…(s.10, I4-Ö-S5) 

Intervju 5 
Rekryterings-processens 
5 steg 

Genomförda steg i 
rekryterings- 

processen 

HS 1 
Trygghet & 
förtroende 

 

HS 2 
Total tillgänglighet 

och hängivelse  

HS 3 
Ledarsuccession 

och 
attraktionskraft 

 

HS 4 
Nätverk  

Övrigt, egna rekryteringar, få kvinnor, externa 
rekryterares ansvar m.m. 

 
 

Steg 1  
 

Vi försöker att 
undvika att ta vice 

 Så vi tittar alltid först 
om det finns några 

Styrelsen har stor 
erfarenhet utav just 

Så kan man säga…det är möjligt att rekryteringsföretaget 
sätter in en annons, men det är väldigt väldigt sällan vi är 
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Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 
Plan finns  
 
 
Kravprofil  
 
 
Internrekrytering så långt 
det går  
 
 
Ej öppen  
 
  

vd:ar i våra bolag de 
kan säkert vara 
mycket duktiga, 
men de har inte 
visat att de kan 
sköta en affär, och 
som andre man att 
ersätta med första 
mans totalansvar, är 
något helt annat. 
(s.3) (s. 6 & 7) 
(I5-HS1-S1) 
 
 
Om man kommer 
utifrån eller internt 
och går vidare så vet 
styrelsen vem man 
är, så har man ett 
bättre utgångsläge. 
(s.3) (I5-HS1-S1) 
 
 
Där kommer den 
här bakgrunds-
kontrollen, det är 
den som är viktig, se 
om personen har 
gjort innan, hur har 
det gått innan hur 
ser bolaget ut 
förhoppningsvis är 
det en person som 
redan är Vd, då har 
man ju sett på 
utfallet, då får man 
offerera lite bättre 
villkor, lite högre 
löner, det kan det 
vara värt om vi ser 
att det finns 
substans bakom (I5-

interna och i så fall 
kan man behöva 
utbilda den personen i 
fråga menar att har 
man en vice vd det är 
inte samma jobb som 
att vara Vd ,man får se 
vad som fattas i 
dennes profil då kan 
man  analysera om 
man kan skicka på 
personen i fråga lite 
mer utbildning eller, 
går det inte det, det 
finns inte, det är inte 
bra,  det kan vara 
personen i övrigt som 
man inte tycker den 
person är bra , då får 
man gå ut och titta , 
man få skannar 
markanaden och ser 
vad som finns man vet 
vilken profil, i vårt fall 
är det x (likvärdiga 
bolag i branschen reds 
anm.) bolag man tittar 
på (s. 2 & 3) I5-HS3-S1 
 

vår bransch så vi 
diskuterade det 
naturligtvis i styrelsen 
det lite varför, vi 
känner alla som 
egentligen som kan 
komma i frågan vi ser 
inga dark horses som 
springer ute på fältet, 
vi har det väl 
kontrollerade, vi har 
fått, våra 
konkurrenter och 
kollegor varit och 
ryckt i vår personal så 
det är klart att, så är 
marknaden, men 
skulle vi inte ha tagit 
en intern hade vi 
naturligtvis fåt göra en 
rejäl search, det gör vi 
inte själv utan i form 
av liknade 
rekryteringsåtgärd (s. 
4) (I5-HS4-S1) 
 

inte det mest offentliga bolag kan man säga så man måste 
inte. (s.5) 
 



13 
 

HS1-S1) 
 
 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas 
fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

 …som vi tittar på, 
och går igenom 
dom, om sen någon 
ser extra intressant 
ut, vilket jobb dom 
har i dag, (s.3) (I5-
HS1-S2) 
 
 
Man rekryterar 
aldrig en nyutbildad 
Vd Det finns inte! (s. 
5) (I5-HS1-S2) 
 
 
När vi tittar vad de 
gjort, och vilka 
framgångar de gjort 
i sina bolag, (s.5) (I5-
HS1-S2) 

 

    

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

 Först och främst, 
ska jag säga att om 
en vd säger upp sig 
så tittar man, allra 
först på vilka interna 
kandidater, så den 
gyllene regeln har 
man en intern 
kandidat som är 
bara till 80 procent 
på pappret är lika 
bra som en extern 
sökande så tar man 
den interna, den är 
ju beprövad (s.2) 
(I5-HS1-S3) 
 

 Först och främst, ska 
jag säga att om en vd 
säger upp sig så tittar 
man, allra först på 
vilka interna 
kandidater, så den 
gyllene regeln har 
man en intern 
kandidat som är bara 
till 80 procent på 
pappret är lika bra 
som en extern 
sökande så tar man 
den interna, den är ju 
beprövad (s. 2) I5-HS3-
S3 

.. vi kan ha 
kandidaterna klart för 
oss, men vi har ingen 
lust själva driva 
processen det kan 
vara alldeles 
speciellt... (s.4) 
(I5-HS4-S3) 
 
...så det gäller att hitta 
ett antal nyckelfrågor 
som är viktiga för 
företaget och sen när 
det är gjort är det 
rekryteraren, 
rekryterarens arbete 
att, så ger vi lite gran 

...om någon har sagt vi skulle gärna vilja jobba hos er, 
kandidaten så gör man det för att, dels ska de ta rätt chans, 
dels ska de approch:a kandidaten liksom utifrån, det ser 
inte bra ut om styrelseordförande ringer upp dig upp dig 
liksom, då kommer man för nära på en gång (s.4) 
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...de externa 
sökande det är ju 
helt klart att de 
försöker naturligtvis 
ge en bild av 
”pryster” man ska ju 
sälja sig själv, men 
som sagt om man 
inte hittar en intern 
som gått externt, 
det är ett vågspel 
det kommer man 
inte ifrån har sett 
många 
felrekryteringar i 
fina stora bolag har 
blivit kostsamma. 
(s.2, I5-HS1-S3) 

också några napp, som 
de kan titta på, men 
definitivt inte 
utesluter andra, utan 
dom måste arbeta 
brett (s.5) (I5-HS4-S3) 

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

 ”first impression” 
det är ytterst när 
man träffas som 
man tror, kan den 
här kandidaten vara 
bra för våran 
organisation, kan 
vår organisation 
känna samma sak 
som jag gör som 
ordförande. Där 
lämnar vi 
vetenskapen, och 
går mer på intuition. 
Det är klart har man 
rekryterat några 
vd:ar så lär man sig 
det också på något 
sätt” (s.6) (I5-HS1-
S3) 
 
 

  Det är lite grann så jag 
ska inte säga så, men 
ungefär som en center 
skjuter bollen i mål, 
som han kan det utan 
det går inte att 
instruera det känns 
som när man letar 
efter vd:ar man letar 
efter någon som har 
det medfött alltså det 
är ingen som säger att 
det är en bättre 
människa för, det just 
detta kan de, det är 
just det som är svårt 
att hitta, de är ju 
personligheter som är 
svåra identifiera, man 
går tillbaka till 
referenser, någon som 
man känner som kan 
lämna lite andra svar 
än det som kommer i 
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CV. Men jag kan ha fel 
det var min egen 
påfyllnad av reflektion 
(s. 2) (I5-HS4-S4) 
kanske även HS1 

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av 
arbetserbjudande, 
villkor och position 

   ...nu har vi gjort 
bedömningen att x 
som han heter är 
kompetent, vi har satt 
upp en 
utbildningsplan, så att 
x är mycket 
kompetent vad gäller  
x men behöver 
komplettering på 
finansiella sidan då 
har vi satt in lite 
utbildningsresurser 
där ... när han gått 
igenom detta är han 
fullfjättrad. (s.4) (I5-
HS3-S5) 

  

Intervju 1 
Rekryteringsprocessens 
5 steg  

Rekryteringsprocessen ST1   
Kön som en social 

struktur 
(Kvinnligt/manligt 

beteende) 

ST2 
Kvinnlig/manlig  
Kommunikation 
(sammanfogen 

med ST1) 
 

ST 3 
Ledarskaps-
egenskaper 

(utgår) 

ST 4 
Hushåll 
familj  

(sammanfogen 
med HS 2) 

 

Öppen process = 
det har gått ut en 

annons med 
kravprofil där 

sökande 
uppmanas söka 

tjänsten 

Dold process = det har 
inte gått ut en annons 

med kravprofil där 
sökande uppmanas 

söka tjänsten 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 

Aldrig betald annons 
(frånsett att jag uttalade mig 
i DI = gratis annons). 
Styrelsen bidrog med namn. 
 
Däremot tydlig redovisad 
rekryteringsprocess 
innefattande steg 1-5. Steg 6 
framgick inte, rekryterad vd 
ännu ej tillträtt 

…men tyvärr när man tittar 
runt och då på den typen 
av bolag som har stora 
projekt...men min 
erfarenhet är iaf att tyvärr 
har vi inte så mycket 
kvinnor i den typen av 
bolag. (s.5)(I1-ST1-S1)  
 
Och är de i den typen av 
bolag, då är de HR-chef 
eller CFO eller 

    Aldrig betald annons 
(frånsett att jag uttalade 
mig i DI = gratis annons). 
Styrelsen bidrog med 
namn. (s.14) 
 
Däremot tydlig redovisad 
rekryteringsprocess 
innefattande steg 1-5. 
Steg 6 framgick inte, 
rekryterad vd ännu ej 
tillträtt 
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Extern eller intern 
rekrytering? 
 

marknadschef. Inte 
affärsområdeschef. Jag 
generaliserar nu men ni får 
ju stå ut (s. 5) (I1-ST1-S1) 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

 Inte bara att vara HR-chef, 
det är inget fel på det, det 
är jätteviktigt. Men ska du 
bli vd, jag brukar fråga de 
här tjejerna: vill du bli vd 
någon gång? Ja det vill ju 
de flesta. Okej, då måste 
du ta ett aktivt beslut, som 
jag gjorde... (s.5) I1-ST1-S2) 
 
Olika karriärval koppla till 
teori 

     

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

       

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
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Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 
Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

       

Intervju 2 
Rekryteringsprocessens 
5 steg  

Rekryteringsprocessen ST1   
Kön som en social 
struktur 
(Kvinnlig/manligt 
beteende) 

ST2 
Kvinnlig/manlig  
Kommunikation 
(sammanfogen 
med ST1) 
 

ST 3 
Ledarskaps-
egenskaper 
(utgår) 

ST 4 
Hushåll 
familj  
(sammanfogen 
med HS 2) 
 

Öppen process = 
det har gått ut en 
annons med 
kravprofil där 
sökande 
uppmanas söka 
tjänsten 

Dold process = det har 
inte gått ut en annons 
med kravprofil där 
sökande uppmanas 
söka tjänsten 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

    Kvinnor som är, 
kvinnor får väldigt 
lätt epitet, dem blir 
kallad, de blir så 
här… ja, om man har 
kommit så här långt 
så har man ingen 
familj och inga 
känslor och ingenting 
(s.13) (I2-HS2-S1) 

Ja, det gick ut en 
extern annons. Vi vill 
ju ha ett brett, det 
här är ett av de 
finaste jobb som finns 
i Sverige. (s.6) 
 
Tydlig redovisad 
rekryteringsprocess 
innefattande steg 1-5. 
Steg 6 framgick inte  

 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas fram.  
 
Beslutar om 

 …jag tyckte att X var lite 
kall men tuff. Och det är 
det intrycket som x gör när 
man inte känner xe så väl. 
Så det är det första 
intrycket hon ger. (s. 8) 
(I2-ST1-S2) 
(Kan tänka sig att kall och 

  jag sitter bredvid xx 
som var kapitalchef 
och X säger till mig 
när jag sitter där, att 
jag tycker inte om 
kvinnor som dig. Och 
då säger jag sådär 
lite lugnt, hur menar 
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ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

tuff krävs eller meriterande 
för att få vd-jobbet?) Se 
teori - för att en kvinna ska 
bli chef måste hon 
övervinna ”normen” vilket 
är att chef är något manligt 

du då? Och då sa jag 
att, nu är du 
felinformerad sa jag. 
Därför att jag har 
både barn och man 
(s.2) (I2-HS2) 

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

 Men hon hade ju slarvat, 
hon förstod inte i vilket – 
hon trodde att hon, vilket 
är vanligt hos kvinnor och 
därför berättar jag det här 
– hon hade varit vd, var på 
den nivån. Så hon tyckte 
inte att hon behövde 
anstränga sig. (s.6 I2-ST1-
S3) 

  …och problemet som 
jag upptäckte var ju 
ofta att kvinnor, de 
väntar tills de har 
fått barn och börja 
träna. Och så får de, 
ska de ha ett högt 
jobb, jag kan 
återkomma till det 
här, utan att ha 
tränat. Männen 
tränar hela tiden, där 
finns det inga 
spärrar, där är ju inte 
barnen begränsning 
utan… men kvinnor 
har något slags 
inbyggt, jag har ju 
tiden, det kommer 
sen efter och sådära 
(s.1) (I2-HS2-S3) 

  

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
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kandidaterna 
Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 
 
 
 
 
 

       

Intervju 3 
Rekryteringsprocessens 
5 steg  

Rekryteringsprocessen ST1   
Kön som en social 
struktur 
(Kvinnligt/manligt 
beteende) 

ST2 
Kvinnlig/manlig  
Kommunikation 

(går in i ST1)  

ST 3 
Ledarskaps-
egenskaper  

(utgår) 

ST 4 
Hushåll 
familj  

(sammanfogen 
med HS2) 

 

Formell = det har 
gått ut en annons 
med kravprofil där 

sökande 
uppmanas söka 

tjänsten 

Informell = det har 
inte gått ut en annons 

med kravprofil där 
sökande uppmanas 

söka tjänsten 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 Och sen kan det också vara, 
i firmor som är väldigt 
expansiva, att, ja men jag 
har ju fördomar för 
kvinnor, mot kvinnor eller 
för kvinnor. Att kvinnor är 
mer försiktiga och 
eftertänksamma och det 
märker vi på x, att vi ser en 
kvinnlig portfölj och en 
manlig portfölj, alltså, det 
finns inga kvinnor som 
köper fingerprint cards 
alltså, det är bara tokiga 
män som gör det. Och då 
gäller det att ta den rollen, 
och det är därför jag tror 
att det är så få kvinnliga 
entreprenörer (s. 17) (I3-
ST1-S1)  
 

    Ingen annons 
 
Det har genomförts 
intervjuer (steg 4) men 
endast med en kandidat 
samt steg 5 

Steg 2  Jo men sen är det så, jag 
har hört från rekryterare så 
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Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

att du har två stycken, en 
kille och en tjej, CV:t ser 
exakt likadant, allt är lika. 
Och sen säger du till killen 
då, att ja ”du får jobbet”. 
”Åh, vad roligt, det ska bli 
jätteroligt för jag kan 
ingenting om det här, det 
ska bli jätteroligt.” Och 
tjejen säger ”Oj, jag är 
enormt, tack snälla för att 
du frågade men, jag kan 
ingenting om det, jag kan 
inte ta det här.” Och det är 
tydligen väldigt typiskt. Så 
att, och där är det väl att vi 
har någon sorts 
skygglappar, jag vet inte 
vem som har försett oss 
med dem men vi har ju då, 
det ser jag när vi pratar 
med entreprenörer också, 
det spelar ingen roll vilket 
kön det är att, om en 
entreprenör skulle vara 
problemorienterad så 
skulle man aldrig starta ett 
bolag  
(s. 19) (I3-ST1-S2 
) 

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 

 Och kloka. Men i ett litet 
företag så tar man ju i 
allmänhet rätt stora risker 
och riskar ibland hela 
företaget. Jag försöker för 
mig själv, liksom, ”varför 
har jag inte lyckats?” Då 
tror jag att kvinnor passar 
bättre i större företag. (s. 
17, I3-ST1-Ö) 

D Är det risk du pratar om? 
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 De tar för lite risk? 
Ja, inte för lite. De är mer 
risk-averta .(s. 17, I3-ST1-Ö) 

 

 
Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

       

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

       

Intervju 4 
Rekryteringsprocessens 
5 steg  

Rekryteringsprocessen ST1   
Kön som en social 
struktur 
(Kvinnligt/manligt 
beteende) 

ST2 
Kvinnlig/manlig  
Kommunikation 

(går in i ST1) 

ST 3 
Ledarskaps-
egenskaper   

ST 4 
Hushåll 
familj  

(sammanfogen 
med HS2) 

 

Formell = det har 
gått ut en annons 
med kravprofil där 
sökande 
uppmanas söka 
tjänsten 

Informell = det har 
inte gått ut en annons 
med kravprofil där 
sökande uppmanas 
söka tjänsten 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  

 .. Min uppfattning i det här 
är när det börjar strula 
...kvinnor är sämre, är 
mindre fördragsamma än 
män när det strular, krisar! 

   Naturligtvis gick ut på 
x... eller vad det nu 
man använder inom 
(bolaget, reds anm.). 
Den gick ut i x-posten 
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Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

(s. 15) (I4-ST1-S1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller motsvarande 
och några regionala 
tidningar runt x. 
Men sen, Dagens 
Industri tror jag 
använde också en av 
rikstidningarna, Vi 
använde nog inte 
dagens nyheter, det 
var någon rikstidning 
för att synas som sagt 
var... Om det 
verkligen är rätt 
person så ser de det 
så kommer (s.12) 
 
Tydlig beskrivning av 
steg 1-5. Steg 6 
framgick ej 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

  vad det handlar om vet jag 
inte riktigt, allt från att få 
ihop sitt civila kanske till 
några djupt liggande 
värderingar om att gå fram 
och ställa sig först i kön,  
det har varit mannen av 
tradition  och det och så 
ibland kan jag väl känna 
det gäller att göra detta på 
ett lagom sätt då det finns 
en del, är man 
överambitiös  antingen 
man är man eller kvinna, 
och det kanske är 
kvinnorna då man kände 
sig att man måste ta till 
extra, extra duktig, då kan 
man ofta fastna i en fälla 
upplever jag, män och 
kvinnor beter sig ..det finns 
ju också sådana asså 
mönster då där man 
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känner att hon hålls 
tillbaka i det läget, det är 
inte enkelt att veta hur 
man ska hantera detta, jag 
tror… (s 15) (I4-ST1-S2) 

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

 Men ändå inte, man måste 
ändå våga sticka fram, när 
tillfället bjuds. Det är 
slående hur många gånger 
tänker på att man hör att 
det är kvinnor som säger 
att de här är jag inte påläst 
på. Det ska man aldrig 
säga, det vet jag. Det är 
bara att köra på (s. 15) (I4-
ST1-S3) 

     

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
 
Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 

       

Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 

       

Intervju 5 
Rekryteringsprocessens 

Rekryteringsprocessen ST1   
Kön som en social 

ST2 
Kvinnlig/manlig  

ST 3 
Ledarskaps-

ST 4 
Hushåll 

Formell = det har 
gått ut en annons 

Informell = det har 
inte gått ut en annons 
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5 steg  struktur 
(Kvinnligt/manligt 
beteende) 

Kommunikation 
(ev utgår eller går 
in i ST1)  

egenskaper   familj  
(sammanfogen 

med HS2) 
 

med kravprofil där 
sökande 
uppmanas söka 
tjänsten 

med kravprofil där 
sökande uppmanas 
söka tjänsten 

Steg 1 
 
Plan tas fram hur 
rekrytering ska 
genomföras.  
 
Kravprofil tas fram  
 
Vilka strategiska 
önskemål finns? 
 
Extern eller intern 
rekrytering? 
 

 Jag tror det här hade jag 
önskat att flickorna tar för 
sig, jag ser på mina 
barnbarn, dom hämtar jag 
på förskolan, pojkarna 
springer och lever rövare, 
skriker och armbågar sig,, 
flickorna håller sig på sin 
kant. Jag hade önskat att 
liksom det hade varit lite 
rövare hos flickorna också!  
man måste…flickorna har 
lite nackdel, liksom lite 
mer.… kan man säga 
…pojkarna saknar ibland 
det här med självinsikt, 
ibland är jag inte så bra 
som jag är, tror att jag är, 
så jag är nog bra, men inte 
så bra ändå, så att det tror 
jag nog varit välgörande 
redan från början och varit 
med tidigt.  De måste visa 
att de är duktiga och kan 
de har oftast bättre 
utbildning men måste visa 
att de har lite skarpa 
armbågar och sen ska jag 
säga att de som har visat 
att de har skarpa 
armbågar, de visar lite för 
mycket. Så det gäller att få 
en balans där... Men att 
man talar om att här 
kommer jag. Det är en stor 
fråga jag är inte expert på 
detta. Det kommer säkert 
också visa att de kan visa 

  ...troligtvis så 
behöver X lite 
utbildning, men visat 
att X finns, kan och 
beredd att ta ansvar. 
Det kan ibland vara 
svårt, oftast är det en 
familjesituation 
också. En vd är ju 
kanske, ideal-vd är 
mellan 43-50 det är 
ju där man har sin 
…har man den 
kompetensen skulle 
det räcka till att bli 
vd. Jag tror som sagt 
att det kommer att 
lösa sig (s. 7) (I5-HS2)  

 Så kan man säga…det är 
möjligt att 
rekryteringsföretaget 
sätter in en annons, men 
det är väldigt väldigt 
sällan vi är inte det mest 
offentliga bolag kan man 
säga så man måste inte. 
(s.5) 
 
Internrekrytering har 
gjorts men vi har fått 
beskrivning av en extern 
rekryteringsprocess. 
 
Den externa 
rekryteringsprocessen 
innefattar steg 1-5 
(respondents egna ord)   



25 
 

sig att de kan också. Det 
finns inget motstånd i 
styrelsen mot kvinnor. (s. 
7) (I5-ST1-S5) 

Steg 2 
 
Beskrivning av 
kompetenser och 
arbetsuppgifter tas fram.  
 
Beslutar om 
ansökningsvägar.  
 
Beslutar om tester med 
mera  
 

       

Steg 3 
 
Urvalsmetod utformas  
 
Ett första urval 
sker/bruttolista tas fram 
och intervjulista 
sammanställs  
 
Kandidater kallas till 
intervju 
 

       

Steg 4 
Intervjuer genomförs, 
utifrån kriterier 
prioriteras, rangordnas 
och tillslut utesluts 
kandidater.  
 
Tester kan genomföras 
med mera 
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Referenstagning och 
sammanställning av kort 
listan med de slutliga 
kandidaterna 
Steg 5 
Urval av kandidat 
upprättande av arbets-
erbjudande, villkor och 
position 
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