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Sammanfattning 
 
 

I detta avsnitt kommer vi att ge en kort sammanfattning av vår undersökning och dess 
innehåll.  
 
  
Kvinnor utgör hälften av Sveriges befolkning och speglar därigenom en stor del av 
samhället och borde därför finnas med i arbetslivet och skapa en jämn könsfördelning. I 
internationella sammanhang brukar Sverige omnämnas som ett av världens mest 
jämställda länder, men detta betyder inte att det svenska arbetslivet är jämställt. 
Jämställdhet innefattar frågor kring ledarskap, maktfördelning löner, karriär 
företagshierarkin osv. Offentlig sektor är den del av samhällets ekonomi som bedrivs av 
staten, socialförsäkringssektorn kommun och landsting. Dessa verksamheter styrs alla av 
en politiskvalförsamling. Den privata sektorn är den del av samhället som drivs privat 
och till stor del i ett vinstsyfte. Inom den offentliga sektorn är 56 % av cheferna kvinnor 
och 44 % män medan den privata sektorns chefer består av 22 % kvinnor och 78 % män. 
Trots att Sverige sägs vara ett oerhört jämställt land finns dessa skillnader och vi frågar 
oss varför. 
 
Syftet med undersökningen är att se om det finns skillnader i rekryteringsprocessen 
mellan privat och offentlig sektor, i anställandet av kvinnor som chefer.Vårt mål är att 
undersöka hur rekryteringsprocessen påverkar den rådande könssegregeringen bland 
chefer på arbetsmarknaden idag. Detta vill vi göra för att se om rekryteringen i sig är en 
orsak till att det finns skillnader mellan privat och offentlig sektor i rekryterandet av 
kvinnor som chefer.  
 
De frågeställningar vi har för avsikt att besvara är: 
 
• Finns det skillnad mellan privat och offentlig sektor vid rekrytering av kvinnor som 

chefer? 
• Är tillvägagångssättet för rekrytering avgörande för vem som söker tjänsten?  
•  Hur påverkar föreställningarna och åsikterna om kvinnor och män som chefer 

rekryteringsprocessen, vilken skillnad finns där mellan privat och offentlig sektor? 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod och valt att göra intervjuer på sex olika företag. 
Tre inom den privata sektorn och tre inom den offentliga. Intervjuerna är tillsammans 
med vår teori grunden för vårt resultat och analys. I vår analys har vi kommit fram till att 
det finns en skillnad mellan privat och offentlig sektor i rekryterandet av kvinnor till 
chefspositioner. En av anledningarna till detta är att det finns speciella lagar för den 
offentliga sektorn. Vi kunde även se att kravprofilen är utformad på olika sätt mellan 
sektorerna. Den offentliga sektorn stället högre krav på akademisk utbildning medan de 
privata prioriterade tidigare prestationer.  
 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att de beskrev kvinnors underrepresentation som 
någon annans ansvar, ansvarsfrånskrivande. De flesta förklarade detta med traditioner, 



normer och biologi. Vi tror att en av anledningarna till att det finns fler kvinnor som 
chefer inom den offentliga sektorn än i den privata är att kvinnor är majoritet inom den 
offentliga. Detta gör det svårare att generalisera hur kvinnor är som chefer och skapar 
större möjligheter att arbeta sig högre upp hierarkin.  
 
Vi fann det svårt att göra en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn då vi 
undersökte så pass olika företag.  
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1. Inledning 
____________________________________________________________ 
 
 I detta inledande kapitel kommer vi att ge en presentation av den bakgrund som finns 
till undersökningen. Vi kommer även att ge en beskrivning av syftet samt de 
frågeställningar som vi kommer att utgå från i denna uppsats. En disposition över 
uppsatsen finns i slutet av detta kapitel. 
____________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
Alla svenska medborgare har rätt att påverka och delta i det svenska samhällets 
utveckling och fortlevnad. Kvinnor utgör hälften av Sveriges befolkning och speglar 
därigenom en stor del av samhället och borde finnas med på lika villkor i arbetslivet och 
skapa en jämn könsfördelning (Freidenwall 2006:33). För att kunna förstå nutid och för 
att kunna förutspå en framtid krävs det en kunskap kring historien. Arbetslivet har 
genomgått stora förändringar i det svenska samhället och är under ständig utveckling. 
Förr var arbetet främst en källa för överlevnad medan större delen av befolkningen i 
Sverige idag även arbetar för att nå en hög levnadsstandard. Ytterligare en förändring på 
arbetsmarknaden är kvinnors frigörelse. Sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt 1919 har 
kvinnors roll i samhället förändrats. Utbildningsmöjligheterna är idag lika för pojkar 
och flickor (Ahrnborg 1997:29f). De utbildningsmöjligheter och de större chanserna till 
jobb har skapat en möjlighet för både män och kvinnor att både skaffa barn samt ha ett 
betalt arbete. I en jämförelse som SCB har gjort mellan 1970 och 2003 så har kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden ökat från 60 % till 79 %. Trots detta och trots att det blir 
vanligare med kvinnor som chefer så är en ytterst liten procent av de högre 
beslutsfattarna kvinnor (Ahrnborg 1997:29f).  
 
Jämställdhet är ett begrepp som presenterades i slutet på 1960 talet. Ordet innefattar att 
kvinnor och män ska ha samma rättigheter, förpliktelser och möjligheter. I 
internationella sammanhang brukar Sverige omnämnas som ett av världens mest 
jämställda länder, men detta betyder inte att det svenska arbetslivet är jämställt. 
Forskningen kring arbetsliv och arbetsmarknad har lagt stor fokus på antalets betydelse, 
antalet kvinnor och män på arbetsmarknaden. Men jämställdhet innefattar även frågor 
kring ledarskap, maktfördelning, löner, karriär, företagshierarkin osv. Alla ska ha 
möjlighet att ha ett eget arbete som skapar en ekonomisk trygghet. För att uppnå detta 
har en jämställdhetslag fastställts, den talar om att män och kvinnor ska behandlas lika 
och ha samma möjligheter på arbetsmarknaden. Lagen består av två olika regelsystem 
och i dessa regelsystem finns stadgar som ska bidra till ett aktivt jämställdhetsarbete 
samt stadgar som innehåller förbud mot både direkt och indirekt könsdiskriminering 
(Iseskog 2005:9). Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare missgynnar en 
arbetstagare eller en arbetssökande på grund av dess kön. En person som får exempelvis 
lägre lön eller lägre befattning än en person av motsatt kön som utför ett likvärdigt 
arbete eller har samma meriter. Den indirekta könsdiskrimineringen äger rum då en 
arbetstagare missgynnas på det sätt att det finns bestämmelser som verkar neutrala men 
missgynnar antingen kvinnor eller män. Detta sker exempelvis då det finns regler som 
missgynnar deltidsanställda och merparten av dessa är kvinnor (www.genusbalans.se). 
Jämställdhetslagen har som mål att ”främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 
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arbetet, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet”. 
Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet (se 1§ 
jämställdhetslagen 1991:433). Enligt 5§ i jämställdhetslagen ska även arbetsgivaren 
underlätta för alla sina anställda att förena förvärvsarbetet och föräldraskap (Göransson 
& Nordlöf 2006:97).  
  
Offentlig sektor är den del av samhällets ekonomi som bedrivs av staten, 
socialförsäkringssektorn, kommun och landsting. Dessa verksamheter styrs alla av en 
politisk vald församling. Offentliga sektorns ansvarsområde gäller samhällets alla 
medborgare och dessa ansvarsområden är reglerade i Sveriges rikes lag. Ett annat 
kännetecken för den offentliga sektorn är att den är oberoende av finansieringsform. Då 
verksamheten finansieras av skattemedel och diverse avgifter som fastställs av de 
politiker som den svenska befolkningen röstat fram. Här råder självkostnadsprincipen 
som betonar att inget vinstsyfte ska föreligga utan istället ska pengarna återvinnas i 
sektorn (Ringqvist 1996:61f). Den privata sektorn är den del av samhället som drivs 
privat och till stor del i ett vinstsyfte. Idag arbetar 48% av kvinnorna i privat och 52% i 
offentlig sektor. Av männen arbetar 81 % i privat sektor och 18 % i offentlig sektor, 
enligt statistik från 2005 (SCB 2006:7). Dessa siffror visar att det finns skillnader på 
antalet män och kvinnor inom respektive sektor. Där finner vi även skillnader på 
chefsnivå bland män och kvinnor. Inom den offentliga sektorn är 56 % av cheferna 
kvinnor och 44 % män medan den privata sektorns chefer består av 22 % kvinnor och 
78 % män (www.SCB.se). Trots att Sverige sägs vara ett oerhört jämställt land finns 
dessa skillnader och vi frågar oss varför. 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen är att se om det finns skillnader i rekryteringsprocessen 
mellan privat och offentlig sektor, i anställandet av kvinnor som chefer. Vi vill se hur 
detta påverkar den rådande könssegregeringen på arbetsmarknaden.  
 
De frågeställningar vi har för avsikt att besvara är: 
 
• Finns det skillnad mellan privat och offentlig sektor vid rekrytering av kvinnor som 

chefer? 
• Är tillvägagångssättet för rekrytering avgörande för vem som söker tjänsten?  
•  Hur påverkar föreställningarna och åsikterna om kvinnor och män som chefer 

rekryteringsprocessen, vilken skillnad finns där mellan privat och offentlig sektor? 

 

1.3 Avgränsningar  
Vi har valt att undersöka hur chefsrekryteringen går till i privat respektive offentlig 
sektor. I denna uppsats har vi varit tvungna att göra en del avgränsningar på grund av 
tidsmässiga skäl. Vi valde att intervjua personer på företag i Värmlandsregionen samt 
att antalet intervjuer begränsades till sex personer, tre inom respektive sektor.  

1.4 Disposition 
I detta kapitel har vi beskrivit bakgrunden till val av syfte och frågeställningar, gått 
igenom avgränsningar och i detta avsnitt beskriver vi hur vi valt att lägga upp vår 
uppsats. Kapitel två innefattar den metod vi har valt att använda oss av vid insamlandet 
av data till vår uppsats och analys. I det tredje kapitlet har vi behandlat den teori som 
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ligger till grund för vår uppsats. I kapitel fyra redogörs för analys och resultat som vi 
kopplat samman med teoridelen från kapitel tre. I vårt femte och sista kapitel finns en 
slutdiskussion och förslag på ytterligare frågeställningar.  

 

1. Inledning och syfte  

2. Metodavsnitt  

3. Teori  

4. Analys och resultat  

5. Slutdiskussion  
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2. Metod  
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera samt ge en närmare beskrivning på den metod vi 
har valt att arbeta efter. Vi kommer även att ge en beskrivning av vår datainsamling och 
de urval vi har beslutat att göra. En beskrivning av de företag vi samlat vår empiri från 
kommer även att ges. Avslutningsvis kommer vi att diskutera studiens validitet och 
reliabilitet.  
______________________________________________________________________ 

2.1 Val av metod 
Metod är det verktyg som är nödvändigt att använda då förskaffande av ny kunskap ska 
ske. Olika metoder har olika form av tillförlitlighet och för att en metod ska kunna anses 
som trovärdig inom samhällsvetenskaplig forskning krävs att ett antal grundläggande 
kriterier är uppfyllda (Holme & Solvang 1997:12). 
    
Inom samhällsvetenskaplig forskning används två olika metodiska tillvägagångssätt. 
Den första kallas för en kvalitativ metod och den andra för en kvantitativ metod (Holme 
& Solvang 1997:13). Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom 
den lägger större fokus på ord och tolkande. Utifrån den metoden kan föreställningar, 
åsikter och uppfattningar tydliggöras. Detta är speciellt viktigt i vår undersökning då 
föreställningarna om kön i organisationer är en stor del som påverkar hela företaget. 
Dessa föreställningar inverkar på könsordningen, att den finns och bevaras. De inverkar 
även på de olika yrkesroller som män och kvinnor tilldelas i arbetslivet, även vid 
chefsrekrytering (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:37f). Med denna metod vill 
vi dessutom få en förståelse av den sociala verkligheten och hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet. När vi undersöker respondenternas föreställningar och 
åsikter vill vi finna de dolda strukturer som finns i organisationerna. Den här 
informationen är svår att få fram i en kvantitativ metod eftersom den fokuserar mer på 
siffror, generalisering och mätning ( Holme & Solvang 1997:81). Den kvalitativa 
undersökningsmetoden bygger på ett intresse för subjektivitet och möjlighet att få se 
upplevelser och erfarenheter från människor (Bryman 2002:250). 
 
Vi fann statistik på könssegregering samt siffror på chefer mellan olika sektorer. Vi ville 
därför finna förklaringen på djupet och valde därför att använda oss av en kvalitativ 
metod. Vår frågeställning är av en explorativ natur, det vi vill undersöka går ej att mäta 
då det handlar om åsikter och dolda strukturer i samhället och organisationer (Bryman 
2002:250f.).  

2.2 Fallgropar i kvalitativ forskning  
Kvalitativ datainsamling som vi kommer att använda oss av innebär att vår urvalsgrupp 
inte kommer att bli lika stor som den hade blivit vid en kvantitativ forskning. En 
svårighet vid användandet av den kvalitativa metoden är att det generellt sett är svårare 
att upprepa undersökningen. För att göra en likvärdig undersökning igen, behöver den 
nya forskaren gå in i en liknande social roll som den forskare som utförde den första 
undersökningen. I annat fall skapas en svårighet att jämföra det nya resultatet med det 
gamla. Vi anser inte att detta utgör ett hinder i vår uppsats då vi är intresserade av hur 
det ser ut här och nu.  
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2.3 Insamling av data 
Insamlandet av data är en stor del i processen att skriva en uppsats och det finns flertal 
olika metoder att använda sig av vid datainsamlingen. Vi har valt att använda oss av 
intervjuer. Detta skapar en möjlighet för oss att få en djupare kunskap om ämnet då det 
finns möjlighet till att ställa djupare följdfrågor till dem som intervjuas samt och låta 
dem beskriva hur de själva arbetar mer fritt och djupgående. Det finns även andra 
instrument som används inom den kvalitativa forskningen, instrument som 
observationer och dokument (Strauss & Corbin 1998:12). Då vi i vår undersökning 
kommer att utgå ifrån frågeställningar som är skapade för att finna åsikter, 
föreställningar och uppfattningar om vårt problemområde och syfte anser vi att 
intervjuer är den bästa undersökningsmetoden. Vi kommer att analysera företagens 
hemsidor och jobbannonser för att nå en djupare kunskap om hur företaget söker nya 
medarbetare och framförallt chefer. Vi har valt att använda oss av triangulering under 
vår datainsamling, detta för att skapa en större tillförlitlighet i våra resultat. 
Triangulering innebär att använda sig av olika tillvägagångssätt under datainsamlingen, 
vi har valt att både använda oss av intervjuer och att analysera annonser (Bryman 
2002:260). 

2.4 Urval 
Urval är den process där det bestäms vilken eller vilka grupper som ska vara med i 
undersökningen. Det finns olika urvalsmetoder som forskaren kan välja att använda sig 
av. Urvalets process är beroende av många faktorer och överväganden. Det handlar om 
en kompromiss mellan tid, tillgänglighet och pengar (Bryman 2002:104ff). Vår 
undersökning var tidsbegränsad då det är en C-uppsats, därför var det viktigt att vi höll 
oss inom den tidsram som angetts av vår fakultet. De intervjupersoner som vi sökte satt 
på högre positioner i företaget och var därför ofta inte anträffbara. Urvalskriterierna vi 
formulerat fram för vår undersökning var att det ska vara ett medelstort till stort företag. 
Detta berodde på att vi behövde ett större företag med olika nivåer och fler chefer, men 
samtidigt inte för stort då vi ville kunna få en överblick över hela organisationen. 
Undersökningen syftade till att se skillnader mellan privat och offentlig sektor, därför 
valde vi att ha lika många intervjuer inom privat respektive offentlig sektor. Vi 
bestämde oss för att tre företag från varje sektor skulle undersökas. I valet av 
respondenter ansåg vi att de mest lämpade att intervjua var de med stor kunskap och 
erfarenhet om verksamhetens rekryteringsprocess. Detta för att det var dem som besatt 
den kunskap som vi ansåg mest tillförlitligt för vårt syfte. Vi valde av intresse företag 
belägna i Värmlands regionen.  

2.5 Intervju   
I en strukturerad intervju utgår intervjuaren från en färdigskriven mall, målet är att varje 
intervju ska se likadan ut och att svaren ifrån respondenterna ska kunna jämföras. I en 
ostrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en lista med frågeställningar av ett 
mer allmänt slag och varje intervju ser olika ut. Vi har valt att använda oss av en 
semistrukturerad intervju som är en blandning av dessa två. Vi hade en färdigskriven 
intervjuguide men det fanns plats för ytterligare fördjupande frågor och en möjlighet för 
respondenten att tala fritt.  
 
Vi började med att skriva en intervjuguide efter att ha läst in oss på litteraturen kring 
ämnet chefsrekrytering samt studier omkring könsstrukturer. Vi utformade frågorna 
utifrån vårt syfte och vår frågeställning och tog även del av tidigare forskning. När 
intervjuguiden var klar kontaktade vi de företag som vi ansåg lämpliga för vår 
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undersökning. Det var svårt att få tag på företag, och de personerna på företaget med 
rätt kunskap och erfarenhet. Vårt främsta mål var att få tag på tre företag inom 
respektive sektor för att kunna besvara våra frågeställningar.  
 
Vi sökte efter olika företag på Internet för att finna passande företag inom de båda 
sektorerna. Detta använde vi som underlag och sökte sedan information om företagen, 
bakgrund och antal anställda innan vi beslutade att ringa dem. Vi fick tag på sex 
personer på olika företag som kunde ställa upp till intervju. Alla intervjuerna bokades 
per telefon in på olika dagar och på respektive arbetsplats. Intervjupersonerna lovades 
redan vid första kontakten anonymitet eftersom vi ville skapa ett förtroende och en 
trygghetskänsla hos respondenten. Innan varje intervju läste vi in oss på intervjuguiden 
för att vara så väl förberedda som möjligt. Vi ville inte känna oss låsta av att behöva 
skriva utan istället ha fullständig fokus på den person vi intervjuade. Av denna 
anledning använde vi oss av en bandspelare under intervjuerna, vilket bidrog till att vi 
kunde vara helt fokuserade på respondentens svar och kunde därför ställa relevanta 
följdfrågor. Fördelen med bandspelare är även att vi efteråt kunde lyssna på de tonfall 
som användes plus att vi kunde lära oss av våra egna misstag genom att lyssna igenom 
intervjun igen (Trost 2005:53). Vi lyssnade av denna anledning av bandet efter varje 
intervju och lärde oss av de misstag som gjort, exempelvis lärde vi oss att inte ställa 
följdfrågor direkt. Vi gav istället den som blev intervjuad mer tid till att utveckla sitt 
svar samt lärde vi oss att bli bättre på att lyssna på vad de som blev intervjuade 
verkligen sa. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats för att de skulle 
känna sig bekväma i situationen. Vi började varje intervju med att återigen meddela om 
deras anonymitet samt bad om deras tillstånd att få spela in intervjun. Vi berättade även 
kort om problemområdet, men nämnde aldrig att huvudsyftet var chefsrekrytering av 
kvinnor. Detta på grund av att vi inte ville att respondenten skulle låsa sig i fråga om 
kön, samt ge svar som de trodde att vi förväntade oss att få. Vi valde även att ställa de 
frågor som vi hade om kvinnor respektive män i slutet på intervjun då vi inte ville att 
dessa frågor skulle prägla resten av intervjun. Sedan fick den personen vi intervjuade 
berätta kort om sig själv och sin bakgrund. Intervjulängden på de sex intervjuerna 
varierade men låg mellan 20- 40 minuter. Detta beroende på hur mycket respondenterna 
utvecklade sina svar samt hur många följdfrågor vi ställde. Vi ansåg att denna tid var 
tillräcklig då vi hann få all den information vi ansåg nödvändig. Flertalet av företagen 
gav oss ett gott bemötande vilket resulterade i en avslappnad stämning för både oss som 
intervjuare samt respondenterna. Vi var båda närvarande vid fem av de sex intervjuerna. 
Detta berodde på att vi skulle kunna hjälpas åt med att ställa rätt frågor samt för att det 
skulle gå lättare att sedan analysera de intervjuer som gjort. Vid varje intervju hade en 
av oss huvudansvaret medan den andra förde en del anteckningar samt ställde 
kompletterande frågor. Dessa roller växlade varannan gång då vi båda ville vara aktiva i 
intervjuandet. Även detta är en form av triangulering då vi ville öka trovärdigheten 
genom att båda vara med under intervjun och sedan tolka detta (Bryman 2002:260). 
Efter varje intervju diskuterade vi och analyserade intervjun för att kunna förbättra den 
till nästa gång, en av anledningarna till att vi valde semistrukturerad intervju. Detta 
gjorde vi framförallt efter de första två intervjuerna då vi märkte att vissa svar kunde ha 
utvecklats mer och att några att de följdfrågor vi ställt varit så pass intressanta att vi 
valde att skriva ner dem i intervjuguiden. Ett exempel på detta var frågan om företagen 
hade någon jämställdhetspolicy, den kom bara naturligt under första intervjun och vi 
insåg att det var en väsentlig fråga att använda i resterande av intervjuerna.  
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2.6 Bearbetning av data 
Den analytiska processen startades redan vid vår transkribering då vi antecknande och 
gjorde så kallade memos på de idéer och tankar som dök upp. Nästa steg i vår process 
var att skriva ned intervjuerna från bandspelaren, detta för att vi skulle kunna läsa dem. 
När transkriberandet var klart satt vi på varsitt håll och läste igenom och antecknande 
fritt. Detta gjorde vi för att inte begränsa oss i vårt tänkande. Sedan satte vi oss ihop 
med den transkriberande intervjun och gick igenom stycke för stycke och ställde oss där 
frågor som vem, var, när, hur? (Strauss & Corbin 1998:90). Sedan analyserade vi 
stycken ordagrant och tyckte då oss kunna se att intervjupersonen motsagt sig själv 
flertalet gånger och detta skapade nya infallsvinklar för oss. Är det som verkligen sägs 
vad som verkligen sker och är det vad personen menar? När vi läst våra intervjuer har vi 
försökt att tolka så öppet som möjligt efter det valde vi att koppla samman analysen 
med den teori vi hade. Vilka likheter kan vi hitta här, stämmer vår analys överens med 
de teorier vi har och hur fungerar de tillsammans? Vi bestämde oss för att finna 
ytterligare nya teorier som kunde stödja vår analys (Strauss & Corbin 1998:87ff.) 
 
Sammanfattningsvis har vi i vår analys valt att använda oss av flera olika analysverktyg 
för att skapa en bra analys. Vi använde oss av en kvalitativ tolkning där vi analyserat 
texterna valde att se dem ordagrant, vad sades, vad menades. Vi valde även att ställa 
frågor och motsatsfrågor till varje stycke för att komma fram till vad som verkligen 
menades. Syftet med att använda oss av dessa analytiska verktyg var att undvika ett 
standardiserat sätt att tänka, få oss att fokusera på vad av vår insamlade empiri som var 
relevant för vår studie samt att verkligen lyssna på vad de som blir intervjuade säger 
istället för att höra på vad man tror att dom säger. Slutligen valde vi att utifrån dessa 
analyser göra en jämförelse med vår teori (Strauss & Corbin 1998:92ff).  

 

2.7 Reliabilitet och Validitet 
Alla delar inom studien inverkar på det slutgiltiga resultatet. För att kunna granska 
studiens trovärdighet är det viktigt att forskaren/forskarna har en kritisk inställning till 
studiens alla delar. För att kunna göra denna bedömning finns det framförallt två 
utgångspunkter forskaren använder sig av, reliabilitet och validitet (Jacobsen, 
2002:255). En svårighet inom den samhällsvetenskapliga forskningen är att uppnå en 
hög tillförlitlighet. Det finns ett flertal faktorer som kan påverka tillförlitligheten i 
undersökningen såsom att något av mätinstrumenten är felaktigt, intervjuarens påverkan 
och närvaro samt den miljö där intervjun äger rum osv. Denna tillförlitlighet/pålitlighet 
brukar med ett annat namn kallas för reliabilitet. Kopplingen mellan empirin och teorin 
brukar kallas för validitet och utan validitet är forskningen meningslös. Validitet syftar 
till att rätt metod ska användas vid rätt tillfälle. Kvalitativa och kvantitativa studier 
skiljer sig åt när det gäller reliabiliteten medan validitetskravet är grundläggande i båda 
undersökningsformerna. Det är även enklare att uppnå en validitet inom den kvalitativa 
forskningen (Svenning 2003:63). Reliabiliteten fastställs av på vilket sätt och hur noga 
vi som forskare har varit vid analysering av den insamlade empirin. En hög reliabilitet 
uppnås om olika och oberoende mätningar ger liknande resultat.  
 
För att öka reliabiliteten har vi skapat en tydlig intervjuguide med frågor så att om 
någon skulle vilja göra en liknande studie kan de utgå ifrån vår intervjuguide, vi ger 
även en beskrivning av de företag som vi har valt. För att uppnå en högre reliabilitet är 
det viktigt att vi båda som undersöker ämnet var med under intervjuerna för att vi båda 
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skulle kunna tolka det vi såg och hörde, det blir en gemensam och en mer objektiv bild. 
Efter att vi genomfört alla intervjuer och sammanställt dessa märkte vi en stor variation 
bland våra svar, vilket visade på att vi inte styrt den intervjuade under intervjun och 
därmed ökar tillförlitligheten. Det räcker inte med att ha en hög reliabilitet i en studie 
utan det är även nödvändigt att vi har en hög validitet. För att skapa en så hög validitet 
som möjligt läste vi teorier om rekryteringsprocessen och rekrytering av kvinnor till 
chefer innan vi utvecklade vår intervjuguide. Detta för att skapa en bra intervjuguide 
samt att ha teorierna som underlag för relevanta följdfrågor. Vi valde även att vända oss 
till den person på företaget som hade ett rekryteringsansvar och stor kunskap inom 
ämnet.  
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3 Teori 
 
Kvinnor är underrepresenterade som chefer, framförallt inom den privata sektorn. Vi 
har som mål att undersöka hur rekryteringsprocessen påverkar den rådande 
könssegregeringen bland chefer på arbetsmarknaden idag genom att använda oss av 
bland annat nedanstående teori. 

 

3.1 Könssegregering  
I Sverige så använder vi till största del ordet jämställdhet i tal om kvinnor och män, 
ordet jämlikhet används å andra sidan i ett betydligt bredare begrepp som innefattar 
rättvisa förhållanden mellan alla individer i samhället. Jämställdhet kan ses ha både en 
kvantitativ samt en kvalitativ infallsvinkel. Vid tal om den kvantitativa jämställdheten 
talas och skrivs det om en jämn fördelning mellan könen inom alla områden i samhället. 
Förhållandena 40/60 har under en lång period eftersträvats och setts som en jämn 
könsfördelning (JÄMO rapport 2005). Idag strävar Sverige efter 50/50, då siffrorna 
överstiger 60% av ett kön ses den gruppen som mans- respektive kvinnodominerande. 
Inom den kvalitativa jämställdheten ska både mäns och kvinnors erfarenheter och 
kunskap nyttjas och därigenom påverka alla de olika områdena inom samhället (SCB 
2004:1).  
 
Trots dessa framtidsplaner och mål förekommer det segregering på arbetsmarknaden, 
den beskrivs i somliga fall som tvådimensionell. Med detta menas att kvinnor och män 
inte finns inom liknande arbeten samt att deras arbetsuppgifter skiljer dem åt (Wahl, 
Holgersson, Höök & Linghag 2001:79).  Forskare har under lång tid ägnat sig åt 
beskrivningar om skillnader i manliga och kvinnliga arbetsuppgifter som rör lön, 
ansvar, arbetsbelastning, status och monotoni. Beskrivningarna visar en tydlig bild av en 
arbetsmarknad som är uppdelad efter kön Det är på högre positionerna som 
segregeringen blir märkbart synlig (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:79). 
 

3.2 Strukturer i organisationer 
Det moderna samhället brukar beskrivas som ett organisationssamhälle, vi föds i 
organisationer, vi lever en stor del av vår tid i organisationer och arbetar där. Detta 
bidrar till att vi behöver ökad kunskap om organisationer. Vi behöver förstå hur det 
fungerar och vad de gör. För att få tillgång till denna kunskap ställs fokus på 
organisationsstrukturen, där ser man hur arbetsuppgifter är fördelade, hur funktioner och 
enheter integreras vertikalt och horisontellt. Precis som samhället har olika strukturer så 
har även organisationer det. Dessa påverkar och formar människan på olika sätt             
(Bruzelius & Skärvard 2004:25). Strukturerna kan vara både synliga och osynliga och 
det är de osynliga strukturerna och processerna som ofta har glömts bort i forskningen. 
Detta speciellt då det handlar om organisation och kön. Strukturerna genomsyrar och 
påverkar hela samhället och då även i organisationer. Att en människas kön är av stor 
betydelse görs synligt i hur samhället organiserar arbete. Detta visar sig i exempelvis 
vid fördelningen mellan kvinnor och män i olika yrken och i segregering mellan könen i 
sysslor och positioner. Arbetsdelningen bidrar till att skillnader, färdigheter och 
värderingar bland kvinnor och män skapas och lever kvar. Dessa påverkar även 
områden som makt och graden av inflytande mellan kvinnor och män. Chefspositionen 
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är ett exempel på detta, då den har en central roll i organisationen. Den har blivit starkt 
könsstämplad, vilket framgår i tidigare visad statistik från SCB. Återigen blir det viktigt 
att undersöka organisationsstrukturen för att hitta orsaker till kvinnors 
underrepresentation på chefspositioner. Forskning har visat att olika typer av 
strukturella karriärhinder i organisationer påverkar ställningen för de kvinnor som 
arbetar som chefer. Homosocialitet, könsstruktur, möjlighets- och maktstrukturer är 
exempel på några av de karriärhinder som förekommer i arbetslivet (Avotie 1998:3). 

3.3 Könsperspektivet på organisationsnivå 
Rosabeth Moss Kanter var en av de första forskarna som valde att se på organisationer 
genom ett strukturellt perspektiv, detta innebär att se hur olika strukturer påverkar 
kvinnors och mäns beteenden och orsaker till deras placering i organisationen. Kanter 
beskriver detta i sin bok Men and Women of the Corporation, den bygger på en 
fallstudie av ett stort industriföretag. I sin forskning upptäckte hon ett tydligt mönster i 
de beteenden som uppvisades i vardagliga situationer. Dessa mönster visade att 
positionen i organisationsstrukturen hade en stor påverkan på hur människorna fungerar. 
Konstruktioner av manlighet och kvinnlighet fanns inbyggda inom organisationen, 
dessa konstruktioner uppkom inte naturligt av arbetsuppgifterna, menade Kanter. I 
hennes forskning låg fokus på kvinnors placering i organisationer. De befann sig 
framför allt i de mest underordnade och maktlösa positionerna och Kanter såg hur 
organisationsstrukturen begränsade kvinnors möjligheter. Dessa förhållanden 
resulterade vidare i liten rörlighet och få möjligheter för kvinnorna i deras 
arbetssituation. Med anledning av detta ansåg hon det inte rättvist att förklara kvinnors 
position med individuella rollkonflikter eller med att kvinnor som individer begränsar 
sina karriärambitioner. Individorienterade förklaringsmodeller anger inte orsaken till 
kvinnors och mäns beteenden, det väsentliga i förklaringsmodellen är istället att 
undersöka organisationsstrukturen (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:67f). 
Kanter ville visa hur organisationer skapar människor och detta genom att lyfta fram 
olika strukturer och processer, roller och föreställningar. Kvinnor och män visar upp 
olika beteenden i vardagliga situationer, dessa varierar beroende på vilken position de 
har i organisationsstrukturen (Holgersson 2003:18).                
 
Kanter har skapat en strukturell modell utifrån sina studier, där finns tre strukturella 
variabler för att studera kvinnors och mäns situationer i organisationer och de är: 
möjlighetsstruktur, maktstruktur, minoriteter och majoriteter. 

3.3.1 Möjlighetsstruktur  
Den första variabeln i Kanters modell beskriver individens olika möjligheter att 
utvecklas och förflyttas inom organisationen. Med detta menar hon de möjligheter som 
finns för att kunna göra karriär, utveckla sin kompetens och få chans till förmåner och 
befordring. Har en person små möjligheter till detta kan det leda till att personen 
minskar sina ambitioner och ställer lägre krav på sig själv. Vilket resulterar i en önskan 
att inte få mer ansvar och inflytande, följden av detta kan yttra sig i sämre 
självförtroende och underskattande av sig själva. Personerna med små möjligheter 
jämför sig ofta med sina medarbetare på samma nivå och samma situation som sig 
själva. En kritisk inställning mot ledningen och chefer brukar uppstå hos dessa och även 
svårigheter att förstå dem. Slutligen kan följden bli att de ger upp och accepterar sin roll 
i organisationen, indirekt missnöje uppstår och de presterar sämre. Deras sämre insatser 
beror också på att ambitionen inte läggs på arbetsuppgifterna lika mycket, för att känna 
sig betydelsefulla lägger de istället tyngdpunkten på att skapa personliga relationer 
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(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:68f). I motsatt förhållande, där en person har 
stora möjligheter, följer höga ambitioner, bra självförtroende och ibland en tendens att 
övervärdera sin kompetens. Dessa personer jämför sig ofta med andra högre upp i 
organisationen, de söker bekräftelse och identifierar sig med dem. De tycker att arbetet 
är ett centralt intresse i livet och vill därför engagera sig mycket i organisationen. En 
tävlingsinriktad inställning brukar förekomma och även konkurrens om arbetet. 
Eftersom deras ambitioner är att avancera uppåt deltar de ofta i informella grupper för 
att skapa maktbaser. Uppstår missnöje arbetar de aktivt för att kunna förändra det och 
för att ständigt utvecklas. Sker inte en befordran eller möjligheter till ständiga framsteg 
blir de otåliga och försöker påverka detta (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 
2001:69). Kanter anser att möjlighetsstrukturer skapar självuppfyllande profetior och de 
kan förklara könsskillnader i organisationen. De kan resultera i uppgående spiraler med 
fler fördelar eller neråtgående spiraler med fler nackdelar. De som har de stora 
möjligheterna brukar vara män, menar Kanter. De uppträder på ett sätt som ökar deras 
möjligheter på många plan och leder in dem på rätt riktning i organisationen. De som 
har de små möjligheterna, vilket oftast brukar vara kvinnor, brukar följa ett negativt 
mönster som leder till nackdelar och färre möjligheter. Könens olika beteenden i 
organisationen påverkas av dessa möjlighetsstrukturer (Wahl, Holgersson, Höök & 
Linghag 2001:69). 

 3.3.2 Maktstruktur     
Den andra variabeln som hon lyfter fram är maktstruktur, det är en persons möjlighet att 
agera effektivt inom organisationen. För att detta ska kunna ske har den formella 
arbetssituationen i hierarkin betydelse och därtill även samarbete med kollegor, chefer 
och underordnade. Det kan handla om stöd och uppmärksamhet från kollegor högre upp 
i organisationen eller hur synligt och viktigt arbetet är. Liten makt i organisationer 
brukar frambringa ett mer auktoritärt beteende hos personer. För att bevara sin makt och 
kontroll försöker de begränsa underordnade medarbetare. Detta sker genom användning 
av tvång och övertalning istället för andra och bättre metoder för styrning. Deras 
osäkerhet resulterar i en kritisk inställning och en övervakande roll i den underordnades 
arbete (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:70). Beteendet leder till att personerna 
många gånger inte är omtyckta och att de tar mindre plats där personer med makt deltar.  
I motsatt förhållande med personer som har stor makt förekommer ett mer samarbetande 
sätt eftersom de inte behöver ha fullständig kontroll. Det tillåts mer självständighet hos 
de underordnade medarbetarna och det delegeras ut mer. Det här leder till en mer 
positiv inställning till dem som har den mer avslappnade stilen, eftersom dom blir mer 
omtyckta tar de mer plats och kommunicerar mer på mötena. Kanter menar att det är 
maktskillnaderna som kan förklara olika möjligheter för kvinnor och män i 
organisationer. Maktskillnaderna kan också förklara varför män oftast föredras som 
chefer och varför kvinnor som chefer oftast ses som kontrollerade. Inom organisationer 
har kvinnor lite makt och detta blir då en bidragande faktor till ett visst beteende (Wahl, 
Holgersson, Höök & Linghag 2001:70). 

3.3.4 Antalets betydelse   
Den tredje och sista variabeln som Kanter diskuterar om är minoriteter och majoriteter. 
Hon förklarar vidare att det är sällsyntheten och fåtaligheten som påverkar villkoren för 
kvinnorna på arbetsplatsen (Lindgren 2001:118). Att vara i minoritet kan leda till att 
man upplever olika effekter. Den första handlar om synlighet, många upplevde det som 
pressande och begränsande för handlingsförmågan. Kvinnor i chefspositioner fick mer 
uppmärksamhet än majoriteten män och detta upplevdes inte alltid som något positivt. 
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Den andra effekten är kontrasteffekten, den grupp som har majoritet känner mer 
gemenskap samtidigt som de kan känna sig hotade av minoriteten. Detta kan leda till att 
skillnaderna emellan tenderar att överdrivas. Assimilering är den tredje och sista 
effekten, den kan leda till en generalisering av alla i minoriteten. Är det kvinnor, blir de 
ofta bedömda utifrån stereotyper och andra förutfattade meningar om kvinnor. Dock 
finns det andra studier som visar att det inte alltid behöver vara på detta sätt. Män i 
kvinnodominerade yrken brukar ha bättre möjligheter och får snabbare 
chefsbefattningar än kvinnor eftersom de anses mer lämpade (Wahl, Holgersson, Höök 
& Linghag 2001:70). 
 
En annan forskare som också har intresserat sig för organisationens olika strukturer är 
Anna Wahl. Även hon lägger fokus på kvinnors underrepresentation högre upp i 
hierarkin inom arbetsorganisationerna. Hon skriver att det finns flera olika uppfattningar 
om detta och väljer att beskriva de vanligaste. En av de inställningar som finns till 
kvinnors underrepresentation på de högre posterna på arbetsmarknaden är att det inte är 
ett problem. Här anses det att män och kvinnor är olika, de har därför olika uppgifter i 
livet och därmed olika uppgifter på arbetsmarknaden. Det finns de uppgifter på 
arbetsmarknaden som ses som ”manliga” och ”kvinnliga”. Inom det området kommer 
uppfattningen om att män är bättre anpassade för att arbeta som beslutsfattare och 
chefer (Wahl 2003:13f).  
 
Ytterligare en uppfattning som beskrivs är att samhället inte tar tillvara på de 
erfarenheter och lärdomar som kvinnor besitter. De som innehar den här uppfattningen 
menar att det borde ligga i organisationens intresse att nyttja kvinnor i ledande 
positioner som en resurs. Anna Wahl ser att orsaken till kvinnors minoritet på ledande 
befattningar kan förekomma på både organisationsnivå och på individnivå. Tidigare 
forskning har visat att kvinnor kan ha problem med att kombinera barn och familjeliv på 
dagens arbetsmarknad, detta ses ur ett organisationsperspektiv. Ur ett individperspektiv 
ligger förklaringen i att kvinnor ej vill ha högre befattningar då det lämnar mindre tid 
till barn och familjeliv (Wahl 2003:16f). 

3.3.5 Homosocialitet  
Lipman- Blumen är en tredje forskare som undersökt organisationsstrukturer och de 
karriärhinder som finns för kvinnor på arbetsmarknaden. Som tidigare diskuterat är det 
inte ovanligt att flertalet yrken uppfattas som endera kvinnliga eller manliga, det är även 
vanligt att vi förknippar olika branscher, hierarkiska nivåer och organisationer med ett 
visst kön. Chefskap är en av de roller som ofta förknippas med manligt genus. En av 
faktorerna som bidrar till den nuvarande synen på chefskap och ledarskap är 
homosocialitet (Avotie 1998:77f). Något som kan förklaras med att det skapas specifika 
kulturer inom organisationen, dessa bildas av enkönade grupper. Personer av motsatt 
kön utesluts från gemenskapen då deras kön anses avvikande på vissa positioner 
(Lindgren 2001:119). Teorin om homosocialitet utvecklades av Lipman-Blumen för att 
studera den könssegregering som finns i organisationer.  Homosocialitet innebär att män 
väljer att vara med andra män som liknar dem själva i vissa hänseenden. Män ser hellre 
att anställa, rådgöra och påverka andra män vilket försvårar för de kvinnor som aspirerar 
till en chefsposition. Lipman-Blumen menar att män dominerar på de maktpositioner 
som finns i samhället och detta bidrar till att män identifierar sig med andra män och 
kan tillfredställa sina behov genom andra män. Med Lipman-Blumens ord så är män då 
homosociala (Holgersson 2003:45). Kanter som var en av de första att studera länken 
mellan mäns relationer och den mansdominans som råder på arbetsmarknaden, anser att 
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mäns homosocialitet på chefspositioner beror på en osäkerhet som de omges av i deras 
tillvaro. Orsaken till denna osäkerhet ser Kanter ligga i flertalet olika källor och den kan 
variera i olika typer av situationer. Chefsarbete präglas i stor utsträcknig av en 
osäkerhet, detta på grund av den svårighet som finns i att förutspå händelser i förtid. 
Avsaknaden av tydliga mått ökar vikten av att ha den rätta sociala bakgrunden 
(Holgersson 2003:45). Individer som inte passar in i homogeniteten hamnar ofta på 
chefspositioner som finns lägre ner i hierarkin med mindre makt och möjlighet att 
påverka. Kanter visar att då kvinnor befordras till chefspositioner får de ofta roller utan 
någon verklig makt över företaget och dess organisering, de passar ej in i 
homogeniteten. När Lipman-Blumen kallar män för homosociala så menar hon att 
kvinnor är mer heterosociala. Detta eftersom kvinnor oftast är mer splittrade som grupp 
och behöver samspela med män då de är män som besitter makten (Avotie 1998:78f).   
     
Homosocialitet är en del av de karriärhinder många forskare nämner vid tal om vertikal 
könssegregering. Ytterligare forskning kring detta område har gjorts angående 
skillnaden på ledarstilar mellan kvinnor och män. Majoritet av dessa studier har visat att 
de kvinnor som arbetar som chefer till stor del har en ledarstil som liknar männens. 
Dessutom kunde det urskiljas att kvinnor och män på högre positioner hade ett liknande 
livsmönster. Ur mönstret påträffades det, få avbrott för barnledighet, en flexibilitet och 
möjlighet att arbeta övertid, samt prioritera företagens behov över sina egna. Den 
skillnad som anmärktes i studien var att kvinnor inte i samma utsträckning som männen 
hade en partner som underlättade hushållssysslorna och att de i allt större utsträckning 
måste välja mellan att ha en karriär eller ha barn. Detta till skillnad från män som mer 
ofta kan välja och leva med både barn och karriär (Rees 1998:110). För att knyta an till 
den svenska forskningen inom detta område så kan vi se att det finns både olikheter och 
likheter med den. Likheterna omfattar exempelvis att familj för män inte är någon 
nackdel i karriärdiskussionen, medan för kvinnorna anses familj vara ett hinder i 
karriären. Det som skiljer är möjligheterna till föräldraledighet och flexibla arbetstider 
(Jämo 2005:12).  
 

3.4 Organisationskultur 
Begreppet kultur kommer ursprungligen från antropologin men började senare användas 
som ett nytt synsätt inom organisationer på 80-talet. Det har vidare diskuterats mycket 
om hur begreppet definieras (Zetterquist, Kalling & Styhre 2006:233f). Vid granskning 
av kultur inom organisationsteorin handlar det om olika mönster i mänskligt beteende. 
Hit räknas tankeverksamhet, tal, handling och kunnande. Det kan yttra sig i hur 
organisationen löser problem, fattar beslut och befordrar medarbetare. Även hur 
kommunikationen ser ut mellan medarbetarna, vilka sporter och fritidsaktiviteter som 
föredras blir en del av kulturen. Eftersom hela kulturen bärs upp av en grupp människor, 
vilka fungerar som ett kollektiv så är kulturen socialt konstruerad. I grunden för detta 
ligger föreställningar, kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemönster som är 
gemensamma för organisationen (Bruzelius & Skärvad 2004:317f).  
 
Den amerikanska forskaren Renae Norton anser att organisationskulturen tar sig uttryck 
i en synlig del, en skriven del och en outtalad del. Den synliga delen omfattar den 
fysiska miljön som finns på företaget. Det språk som används och hur det används, 
kommunikationen kollegor emellan samt kommunikationen mellan de hierarkiska 
nivåerna, relationen mellan medarbetarna, synen på närvaro och arbetstid, klädkod på 
företaget och de individer som finns inom organisationen. Den skrivna delen omfattar 
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de policyer som finns inom organisationen samt visioner, mål, värderingar osv. Den 
outtalade delen gör sig synlig genom dolda strukturer i företaget, det handlar om vilken 
människosyn som finns där, hur de olika arbetsuppgifterna värderas, synen på chefens 
roll osv. Denna påverkar både den synliga och den skrivna delen av organisationen. 
Norton säger att för att kunna förändra en rådande organisationskultur är det nödvändigt 
att den outtalade delen förändras och utvecklas (Nilsson 2004:28f). För att kunna 
genomföra en kulturförändring krävs enligt forskaren och konsulten Taylor Cox ett 
antal generella verktyg. Det krävs en medvetenhet vid rekrytering och urval och 
framförallt när det handlar om chefspositioner. Viktigt är att rekrytera och befordra de 
personer som har en sådan inställning som stödjer företagets nya organisationskultur. 
Att förändra de utvärderings – och belöningssystem som finns inom organisationen så 
att ett de nya värderingarna uppmuntras. Se till att det finns bra mångfald/jämställdhet 
ibland de olika arbetsgrupperna så att det påverkar och utvecklar arbetet inom 
organisationen (Nilsson 2004:28f). 

3.5 Föreställningar om chefer 
För att en organisation ska uppnå sina mål krävs ledning och ledarskap. Det handlar om 
att styra organisationen åt rätt håll, få saker uträttade, hantera förändringar, lösa problem 
och kunna anpassa resurserna till en föränderlig värld. För att detta ska åstadkommas 
krävs en bred kunskap om individers motivation, gruppers sätt att fungera och 
organisationskulturens påverkan på individers beslut och handlingar. Hela ledarskapet 
omfattar en stor påverkansprocess och syftet är att få andra människor att frivilligt och 
engagerat uppnå vissa mål. Det kan också ses som en social process där det uppstår en 
relation mellan ledare och ledda. När ledarskap fungerar bra växer medarbetarnas 
respekt, tillit och förtroende för ledaren och detta resulterar i att ledarens legitimitet och 
position stärks (Bruzelius & Skärvad 2004:364f).  
 
Eftersom ledarskap är en så stor del inom forskningen om organisationer så har man 
också valt att inta ett könsperspektiv i studierna om ledarskap och ledare. Ur ett 
könsperspektiv blir det intressant att undersöka hur villkoren ser ut för män och kvinnor 
som chefer. Det blir också viktigt att se hur våra föreställningar om ledarskap påverkas 
då män dominerar i ledande befattningar (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 
2001:99).  
 
Forskningen om ledarskap och kön började växa mer och mer i början av 1970-talet.  
Eftersom ledarskap ofta beskrivits och tolkats som könsneutralt fick den stor kritik av 
feministiska forskare. Olika typer av chefsroller präglades av särskilda konstruktioner 
av manlighet och detta hade inte problematiserats inom den tidigare forskningen. I 
många fall har chefen på ett självklart sätt oftast framställts som man och detta har 
resulterat i att det ansetts helt naturligt att män är chefer och då har inte detta 
problematiserats. Då kvinnor nämndes i ledarskapsstudier så talades de om som 
avvikare till den outtalade normen, vilket är mannen. Att män dominerar på ledande 
poster är så normalt att kopplingen mellan konstruktion av ledarskap och konstruktion 
av manlighet blir osynlig och outtalad (Holgersson 2003:32f).  
 
Kanters studier av ledarskap visar att chefsrollen är manligt stämplad, drag som anses 
tillhöra vissa män upphöjs till norm för ett effektivt ledarskap. Dessa egenskaper 
omfattar förmågan att både tänka abstrakt och planera, att kunna bortse ifrån personliga 
och känslomässiga överväganden för att lättare kunna genomföra uppgifter, lösa 
problem och fatta beslut. Rationalitet var det som eftersträvades inom organisationer, 
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det som skulle reduceras var det emotionella, irrationella och personliga (Holgersson 
2003:34). I större delen av forskningen om chefer och ledare finns det en 
överensstämmelse mellan konstruktion av män och ledarskap. I många fall ses män och 
kvinnor som varandras motsatser och detta skapar en motsättning mellan kvinnor och 
ledarskap. Det här resulterar i att det återskapas föreställningar om att kvinnor inte 
passar som chefer. Jämförelser görs också med normen, vilket innebär att man jämför 
kvinnor som chefer med män som chefer och ser om dem är lika eller olika (Holgersson 
2003:32f).  

3.6 Jämställdhet på arbetsmarknaden  
Jämställdheten på arbetsmarknaden har enligt en rapport från Jämo förbättrats sedan 
jämställdhetslagen trädde i kraft 1980. Då Sverige uppmärksammas för att ha en 
jämställd arbetsmarknad så pekar ofta siffrorna åt att det är stor del av arbetskraften som 
är kvinnor. År 2005 var 80 % av Sveriges arbetsföra kvinnor aktiva på arbetsmarknaden 
och 86 % av männen var även de aktiva på arbetsmarknaden (SCB 2006:7). Kritik har 
dock riktas då den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, de kvinnor som 
är aktiva på arbetsmarknaden innehar färre högre poster i samhället än män. De 
undersökningar som gjorts av Jämo visar på att det är svårt för arbetsgivarna att skapa 
könsblandade arbetsplatser. Detta på grund av att nyrekryteringar till stor del sker utan 
att rekryterarna ser över huruvida deras kravspecifikationer är objektiva och därigenom 
erbjuder kvinnor samma möjlighet som män att tillgå tjänsten. I företag används sällan 
tydliga rekryteringsstrategier och vid de tillfällen en arbetsgivare väljer att tillmötesgå 
syftet med jämställdhetslagen gäller dessa rutiner enbart vid chefsrekryteringar 
(Jämorapport 2005).  
       

3.7 Rekrytering 
Det finns en tydlig statistisk skillnad mellan könen på arbetsmarknaden, enligt forskning 
så har rekryteringsprocessen en betydande del för hur könssegregerad den svenska 
arbetsmarknaden är (Jämo 2005:13f).. Jämställdhetslagens rekryteringsparagrafer har 
därför kommit till, detta för att arbetsgivare ska vidta åtgärder för att skapa en jämn 
könsbalans på arbetsplatsen. Den syftar främst till att skapa en balans i två dimensioner, 
de handlar om att kvinnor och män ej har samma arbeten och arbetsuppgifter, samt 
kvinnors sämre möjligheter att klättra uppåt i hierarkin. Lagen ska bidra till att 
arbetsgivaren redan i rekryteringsfasen ska jobba på ett sätt så att det ska finnas både 
kvinnor och män inom alla typer av arbeten och på olika positioner (Jämo 2005:13f). 
Det finns även lagar som reglerar den offentliga sektorn, Lagen om offentlig anställning. 
En arbetsgivare inom den offentliga sektorn måste vid anställning prioritera skicklighet 
oavsett anställningens nivå. Med skicklighet menas den lämplighet en person har för ett 
arbete som främst kräver teoretisk och praktiskt utbildning, samt erfarenhet från tidigare 
verksamhet (Hinn & Aspegren 2005:23).     
 
 Det finns skildringar av hur rekryteringsprocessen gått till i forskning om rekrytering 
och urval. Rekrytering omfattar hela förloppet från att en ledig tjänst finns inom en 
organisation till att en lämplig medarbetare tillsätta på tjänsten (Holgersson 2003:65).  

3.7.1 Befattningsbeskrivning och kravspecifikation  
Innan en rekrytering kan påbörjas måste ett behov identifieras inom organisationen. Hur 
detta behov identifieras beror på hur organisationen är uppbyggd. I detta stadium bör 
personen som ska hantera nyrekryteringen ställa sig frågor som; hur ser företagets 
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budget ut, hur ser den befintliga personalen ut? Dessa frågor kan sedan läggas som 
grund till den analys som bör göras över företaget. Stora företag har ofta en strukturerad 
process att tillgå, då en nyanställning har en stor ekonomisk effekt på företaget är det 
viktigt att ej anställa en person som är felaktig för tjänsten som efterfrågas (Ahrnborg 
1997:118). Då en rekrytering ska ske utformas ofta en kravprofil samt en 
befattningsbeskrivning på hur personen som ska tillsättas på tjänsten har för 
arbetsuppgifter och vilka kompetenser personen bör besitta. Här beslutas till största del 
vilken utbildnings och yrkesbakgrund den nya medarbetaren förväntas ha, samt andra 
formella krav. Anledningen till detta är att rätt kandidater ska attraheras samt lockas till 
arbetsplatsen. Syftet med specifikationen är att underlätta resterande arbete som följer 
under en rekrytering (Ahrnborg & Swenson 1997:118). För att uppnå ett bra resultat 
skriver Nilsson att det är viktigt att skapa en ny kravspecifikation vid varje 
nyrekrytering, då behoven och förutsättningarna på företaget troligen ändrats sedan 
senaste nyrekrytering gjordes. Kravprofilen bör innefatta det som är relevant för den 
tjänst som önskas tillsättas. Då kravprofilen och befattningsbeskrivningen är gjord 
startar sökarbetet (Nilsson 2004:71). 

3.7.2 Sökvägar  
När ett företag vill informera om att det finns en ledig tjänst finns det flera vägar att 
använda. Sökningen efter nya medarbetare är en viktig del och det gäller att välja den 
väg som tros kunna leda till det bästa resultatet. När en ny tjänst ska tillsättas börjar 
företaget med att bestämma om tjänsten ska tillsättas internt eller externt. 
Internrekrytering kan vara bra för att motivera de anställda då det finns karriäraspekter 
att beakta. Andra fördelar med internrekrytering är att det blir mindre kostsamt, sparar 
tid och att kandidaterna känner till verksamhetens affärsidé, mål, kultur och produkt. 
Företaget känner även till kandidatens sociala och yrkesmässiga kompetens (Ahrnborg 
1997:135). Internrekrytering kan dock gå till överdrift framförallt vid en lågkonjunktur, 
detta är inte heller bra då personal lätt kan hamna på fel platser. Externrekryteringen ger 
möjlighet till kompentensspridning. Avsikten med det sökarbete som görs inför en 
rekrytering är att finna lämpliga kandidater till den posten som står tom i företaget 
(Hansen 1990:54). Denna sökning kan ske på flertalet olika sätt:  
 
Annonsering: Att använda sig av annonsering är ett av det mest använda hjälpmedlen 
som används. Främsta anledningen till att använda sig av annonser är att företaget och 
den tjänst som är ledig på företaget ska bli uppmärksammad samt vara 
intresseväckande(Hansen 1990:57). Annonsen utgör ofta det första mötet som 
kandidaten har med arbetsgivaren. Vid annonsering påverkar utformandet av annonsen 
vilka som kommer att söka tjänsten. Genom en annons och dess utformning kan vissa 
människor inkluderas medan andra exkluderas, arbetsgivare kan med rätt utformning av 
annonsen uppmuntra det underrepresenterade könet till att söka lediga tjänster på 
företaget (JÄMO rapport 2005). Rubriken och en eventuell bild i en annons kan ha en 
stor påverkan på vilka som väljer att söka sig till tjänsten. ”The oblivion of the 
majority”, majoritetens omedvetenhet, är ett engelskt uttryck som speglar den 
omedvetna effekten bilder och rubriker kan ha på allmänheten. Vid exempelvis 
inkluderandet av att kvinnor eller män på en bild på annonsen signaleras att ett av könen 
känner igen sig i beskrivningen och väljer att söka tjänsten. Flertalet offentliga 
organisationer har även börjat använda sig av inkluderande formuleringar i sina 
annonser, exempelvis ” du som söker kan vara man såväl som kvinna” (Nilsson 
2004:79f).  
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Intern sökning: På mindre firmor är det vanligt att vid utökade arbetsbördor se bland 
personalen om det finns någon som har möjlighet till att utöka sina arbetsuppgifter. 
Detta sker även på större företag vid sökandet av exempelvis chefstjänster för att ge de 
anställda möjligheten att avancera inom företaget. Att anställda blir tillfrågade om att 
avancera högre upp i företaget är även det vanligt förekommande. Fördelarna med att 
företaget använder sig av de resurser de redan besitter är att det är mindre kostsamt samt 
att medarbetaren redan är känd i företaget och ledningen vet därför redan hur 
medarbetaren fungerar (Blomqvist 1997:135).  
 
Headhunting: Headhunting kallas även ofta för ”search” och syftar på det sökande som 
görs för att finna rätt personer till rätt poster. Trots att dessa personer i det aktuella läget 
inte har för avsikt att byta arbete. Själva utförandet av headhunting tar ofta ett speciellt 
ombud hand om, någon som är specialiserad på det specifika området och har ett stort 
kontaktnät för att kunna finna de absolut bästa kandidaterna i branschen. De främsta 
målgrupperna inom headhunting är högre chefer samt specialister (Hansen 1990:59). 
Headhuntern arbetar utifrån en företagsbeskrivning, befattningsbeskrivning och har 
även upprättat en personprofil som blivit godkänd av arbetsgivaren (Ahrnborg 
1997:139).  
 
Mediebeslutet, vilket media som ska användas, grundar sig på vilken målgrupp det är 
som söks och hur stor den är. Detta val görs beroende på hur kandidatvalet ser ut vilket 
kan bero på om Sverige befinner sig i en hög eller en lågkonjunktur. Organisationens 
storlek och hur eftertraktad tjänsten är spelar även det in i medievalet. Då högre 
befattningar ska tillsättas är det vanligt att företaget anställer ett konsultföretag som 
aktivt söker efter rätt person till tjänsten. Det är även vanligt att personer som redan 
finns i organisationen eller tidigare kollegor söks upp av företaget då en högre 
befattning ska tillsättas (Ahrnborg 1997:139). Rekryteringsprocessen kan delas upp i två 
olika dimensioner. Den första kallas för den defensiva dimensionen och innefattar ett 
förbud om diskriminering i samband med rekrytering. Den arbetssökande ska alltså inte 
på grund av sitt kön bli nekad ett arbete eller chansen till vidare utbildning inom 
företaget. Detta enligt den 16§ i jämställdhetslagen. Den andra dimensionen kallas pro-
aktiv och betyder att rekryteringsprocessen övervakas och förändras. Denna dimension 
kan påverka de formalia en arbetsgivare använder sig av vid en nyrekrytering då 
processen granskas kritiskt (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2001:182).  

3.7.3 Urvalsarbetet  
Tidigare forskning har visat på att företagsledare föredrar en jämn könsfördelning. Detta 
var resultatet Martha Blomqvist fick fram då hon intervjuade företagsledare från 17 
olika företag. Ledningen för de företag med majoriteten anställda sade sig uppskatta den 
könsfördelning de hade men att de ej rekryterat efter kön. När Blomqvist analyserar 
vidare i sin avhandling fann hon skillnader i hur de olika företagen hade rekryterat. De 
skillnader hon fann låg inte i rekryteringsformen eller urvalskriterierna utan snarare hur 
dessa var definierade för sökande. I användandet av olika preciseringar och definitioner 
kan företagen styra, både medvetet och omedvetet om de ska få många kvinnor bland de 
sökande eller inte. De mansdominerade arbetsplatserna använde sig till större del av en 
så kallad traditionell modell där kraven på utbildning är specificerade. Här är 
personegenskaperna viktiga och stor vikt läggs vid individuella prestationer och den 
rekryteringen som sker är till väldefinierade arbetsuppgifter. Företag med fler kvinnor 
använder sig däremot till större delen av en flexibel rekrytering. Här väger 
personegenskaper tyngre och fokus ligger på det informella och sociala aspekter. 
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Arbetsinnehållet är anpassningsbart efter den person som anställs och personligheten är 
minst lika viktigt som tidigare meriter (Blomqvist 1997:130ff).  
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera samt redovisa de resultat vi fått fram av vår 
undersökning. Det insamlade intervjumaterialet kommer att kopplas samman och 
jämföras med vår teori. Analysen bygger helt på tidigare teori samt de intervjuer vi har 
gjort. Vårt mål är inte att generalisera utan att få en djupare kunskap. Då vi i detta 
kapitel använder oss av begreppen privat respektive offentlig sektor syftar vi till de 
företag vi har undersökt och inte till sektorerna i allmänhet. Vi har valt att inte ge 
någon utförligare beskrivning av branscherna inom den offentliga sektorn på grund av 
deras anonymitet.  
 
 

4.1 Bakgrund 
 I vår studie vill vi undersöka de skillnader som förekommer i rekryteringsprocessen 
mellan privat och offentlig sektor, i anställandet av kvinnor som chefer. Målet är att 
undersöka hur rekryteringsprocessen påverkar den rådande könssegregeringen bland 
chefer på arbetsmarknaden idag.  
 
Privat sektor 1 (P1):
Intervjuperson: Man 
 
Ett privat företag inom livsmedelsbranschen med ca 160 anställda på orten, företaget är 
en del av en större koncern. Av de anställda så är totalt 30% kvinnor och 70% män. På 
chefspositionerna är 40% kvinnor och 60% män. Ansvarig chef på det här företaget 
beskriver organisationen som hierarkisk uppbyggd med fyra chefs led under sig. 
Företaget använder sig främst av internrekrytering. Det var länge sedan företaget 
rekryterade externt och det är ovanligt att det anställer medarbetare från andra 
branscher. De utbildar sin egen personal och ansvarig chef är likaså han utbildad inom 
organisationen. Detta tror vi kan vara en anledning till att internrekrytering föredras då 
de vill behålla och använda sig av den kompetens som finns i företaget.   
 
Privat sektor 2 (P2): 
Intervjuperson: Man 
 
Ett privat företag inom teknik/service branschen med ca 130 anställda, företaget är 
mansdominerat. Utav de 130 anställda är ca 10% kvinnor och på de högre befattnings 
positioner i företaget sitter enbart män och inga kvinnor. VD:n på företaget beskriver 
organisationen som platt och att de avdelningschefer som finns arbetar direkt under 
honom. Företaget rekryterar mestadels internt. Detta anser VD:n är ett säkert sätt då han 
vet vilka personer han tar upp till avdelningschefer. Företaget brukar i regel alltid 
annonsera då en chefsrekrytering ska ske, detta för att kolla av marknaden även om det 
finns en bra aspirant i huset. Slutligen blir det oftast en internrekrytering.  
 
Privat sektor 3 (P3): 
Intervjuperson: Kvinna 
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Ett privat företag inom IT – branschen med ca 160 anställda. Fördelningen mellan män 
och kvinnor på arbetsplatsen var 65 % män och 35 % kvinnor och i ledningsgruppen var 
majoriteten män. Personalchefen beskriver organisationen som hierarkiskt uppbyggd 
och som går mot en amerikansk företagskultur. Det händer mycket på företaget 
generellt sett och det är därför av största vikt att kunna vara flexibel, framförallt vid 
rekrytering och växling av kompetens. Företaget använder sig till större delen av en 
extern byrå då en chefsrekrytering ska ske. Detta på grund av att denna externa byrå har 
ett bredare kontaktnät än vad de själva samt en bättre medvetenhet om vad som finns på 
marknaden. Dock använder de sig även av internrekrytering då de anser sig ha rätt 
kompetens i företaget.   
 
Offentlig 1 (O1): 
Intervjuperson: Kvinna 
 
Ett företag inom den offentliga sektorn med ca 350 stycken anställda. Personalstrategen 
beskrev företaget som en platt organisation med 35% män och 65% kvinnor och på 
ledande positioner var det 50/50. Idag använder de sig enbart av internrekrytering då de 
under en tid har haft rekryteringsstopp. Även innan detta använde de sig främst av 
internrekrytering till chefsnivåer.  
 
Offentlig 2 (O2): 
Intervjuperson: Man 
 
Ett företag inom offentlig sektor med ca 800 anställda. Personalchefen beskriver 
organisationen som traditionellt statlig, hierarkisk pyramidartad. Organisationen består 
av 55% män och 45% kvinnor. Han påpekar dock att det finns en horisontell och 
vertikal skillnad mellan könen. Männen förekommer i större utsträckning på chefsnivåer 
och på de mer kvalificerade nivåerna, vertikal segregering. När han talar om den 
horisontella nivån menar han att det finns yrkesgrupper inom organisationen som är 
tydligt kvinnodominerande. Chefsrekryteringen på företaget har de senaste två gångerna 
varit intern och tjänsten har då inte exponerats utåt till allmänheten. Personalchefen 
berättar att trots att de inte lägger ut tjänsten för fritt sökande så kan alla som vill söka 
göra det.  
 
Offentligsektor 3 (O3) : 
Intervjuperson: Man 
 
En offentlig funktionsinriktad organisation med ca 2000 anställda. Personalchefen 
beskriver att organisationen varit hierarkisk med väldigt många chefsled men numera 
har organisationen plattats till rejält. I företaget är 95% av de anställda kvinnor och 5% 
män, på chefsnivåerna ser det lite annorlunda ut. I lednings gruppen är 40% kvinnor och 
60% män men bland enhetscheferna är 80% kvinnor och 20% män. Vid en 
chefsrekrytering sker ca 30 % internt och 70 % externt. Även om det finns en intern 
kandidat kan företaget sätta ut en extern annons för att öka konkurrensen.   
 

4.2 Rekryteringsprocessen  
Under en chefsrekrytering kan företaget välja att söka efter en chefskandidat antingen 
internt eller externt. Vid en internrekrytering söks chefer som redan arbetar inom 
företaget och vid en externrekrytering söker företaget efter kandidater på den övriga 
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marknaden. Samtliga företag vi intervjuade använde sig vanligtvis av internrekrytering. 
Ett av företagen använde sig enbart av internrekrytering, anledningen till detta var att de 
hade rekryteringstopp, detta var ett företag inom den offentliga sektorn.   

4.2.1 Rekrytering inom den privata sektorn 
En tydlig skillnad mellan sektorerna var att inom den privata sektorn var 
externrekrytering mer främmande än inom den offentliga. Detta kan bero på att den 
privata sektorn i hög grad är vinst och resultat fokuserad. Sker det en fel rekrytering kan 
detta leda till stora kostnader för företaget. Eftersom kunderna oftast är i centrum inom 
den privata sektorn är det viktigt att ge den bästa servicen, detta kräver erfarenhet och 
en specifik kompetens i företaget. Medarbetare som sedan länge arbetat inom företaget 
och avancerat upp har en kunskap och helhetssyn på företaget som de externa 
kandidaterna saknar. Ytterligare en anledning till interna val är att rekryteraren har en 
tidigare kännedom om chefskandidaten. Detta beskriver VD:n på ett av de privata 
företagen med följande citat: 
 
”vi jobbar väldigt mycket med internrekrytering som är ett ganska säkert sätt för då vet 
vi exakt vilka personer det är som vi tar upp till avdelningschefer”//Privat 2  
 
Vi tolkar detta som att VD:n vill behålla sin kontroll och makt över företaget och genom 
att använda internrekrytering uppnås detta. Då han har en tidigare kännedom och en 
helhetsbild över sina anställda kan han kontrollera vem han kommer att befordra. Att ha 
kontroll och makt är viktigt eftersom chefsarbetet innebär en stor osäkerhet och ständig 
förändring. Det här kan ta sig uttryck i det som Lipman-Blumen nämner som 
homosocialitet. Vilket innebär att män väljer att vara med andra män som liknar dem 
själva i vissa hänseenden. Män ser hellre att anställa, rådgöra, påverka andra män vilket 
försvårar för de kvinnor som aspirerar till chefspositioner (Holgersson 2003:45). 
Individer som inte passar in i homogeniteten hamnar ofta på chefspositioner som finns 
lägre ner i hierarkin med mindre makt och möjlighet att påverka.  
 
I det andra privata företaget som är inom livsmedelsbranschen användes även där främst 
internrekrytering av chefer. I princip alla som idag arbetar som chefer eller på ledande 
positioner har arbetat sig upp från den lägsta nivån i företaget. Här ställs inte heller så 
höga krav på den akademiska utbildningen utan istället värdesätts tidigare utfört arbete. 
De anser att all specialistkunskap går att lära ut på företaget och därför prioriteras 
interna val.  
 
Det tredje och sista privata företaget använder sig både av extern och intern 
chefsrekrytering. Trots att de använder sig av externrekrytering gör de ändå ett val av 
vilken typ av chef de ska söka efter. Detta sker genom headhunting, företaget söker 
själva upp de personer som de vill anställa. Genom headhunting behåller företaget en 
kontroll över vilka som har möjlighet att få tjänsten och kan själva styra över urvalet. 
Eftersom att de själva väljer vem de vi vill tillsätta som chef kan detta resultera i att 
homosocialiteten styr valet. Detta citat visar på att företaget främst använder sig av 
headhunting för att de anser att bra chefer vill bli kontaktade.  
 
”Min erfarenhet är just det att duktiga chefer inte söker jobb på annonser utan det vill 
bli kontaktade”//Privat 3 
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I processen kan homosocialiteten styra på det sätt att den som ”söks” föreställningar 
finns om vilka som ses som de bästa chefskandidaterna. Som vi nämnt i vår teori 
nämner Kanter att män väljer män för att de anser att de passar bättre, då de tänker 
likadant, arbetar likadant, och för att de är osäkra på hur kvinnor kommunicerar och vad 
de menar när de uttrycker sig (Holgersson 2003:46). För att kvinnor ska få möjligheten 
att arbeta som chefer krävs med andra ord en modig rekryterare som vågar rekrytera en 
chef med ett annat arbetssätt som inte på alla plan liknar den tidigare chefens. Detta 
fann vi intressant då vi hittade en koppling mellan teorin och vad personalchefen på det 
företaget där de arbetade med headhunting sa:  
 
”Det finns ju exempelvis nätverk för kvinnliga chefer där det säkert finns massa duktiga 
människor. Och istället för att titta i sitt manliga nätverk kan man gå till ett sånt. Och 
det tror jag att duktiga, modiga manliga chefer gör.”//Privat 3 
 
Här ser vi tydligt hur djupt rotade strukturerna är om konstruktionen av män och 
ledarskap. Vi tror inte att det enbart krävs modiga män som är chefer utan även modiga 
kvinnor på chefspositioner, då strukturen påverkar hela samhället. Kvinnor som arbetar 
som chefer besitter även de föreställningar som är präglade av strukturen och synen på 
män och ledarskap. Vi har uppfattningen om att det inte enbart handlar om att vara 
modiga utan att det handlar om att upptäcka och göra strukturerna synliga.     
 

4.2.2 Rekrytering inom offentlig sektor 
I offentlig sektor handlar det om att hushålla med de resurser de har. Den styrs av 
skattepengar och riktar sig mot medborgarna och arbetar efter ett rättviseperspektiv. 
Detta bidrar till att den offentliga sektorn blir hårdare bevakad och har högre krav på 
sig. I offentlig sektor används externrekrytering mer än i privat sektor. Den svenska 
lagen har här en stor betydelse, då företag inom den offentliga sektorn måste informera 
om de lediga tjänsterna på ett lämpligt sätt. Ansökningarna behandlas på ett annat sätt 
inom offentlig sektor, allmänheten har rätt att granska de ansökningarna som kommit in, 
offentlighetsprincipen. Indirekt kan detta påverka rekryteringen på så sätt att allt sköts 
på ett mer korrekt sätt. Då allt granskas inom denna sektor och alla steg i processen kan 
följas upp är det viktigt att arbeta regelrätt då beslut kan behöva förklaras och försvaras 
i efterhand. Det finns en möjlighet för personer som känner sig orättvist behandlade att 
följa hela rekryteringsprocessen och sedan överklaga då de finner felaktigheter. Detta 
bidrar även till att företag inom den offentliga sektorn läser igenom alla ansökningar de 
får, för att kunna förklara och försvara det beslut som tas. Inom både offentlig och 
privat sektor måste det finnas en jämställdhetsplan, men den bevakas hårdare inom 
offentlig sektor. Detta framgår tydligt inom de tre företagen vi intervjuat inom den 
offentliga sektorn. Där uppmärksammade vi sättet dom uttryckte sig på angående 
jämställdhetsplanen. Företagen inom den privata sektorn talade om att de vill arbeta 
efter sin jämställdhetsplan medan offentlig talade om att de ska arbeta efter den. Det här 
var en tydlig skillnad som vi såg mellan privat och offentlig sektor. Ett av företagen 
inom privat sektor hade dessutom ingen jämställdhetspolicy.  

4.3 Kravprofil och möjligheten att bli chef 
Kravprofilen och befattningsbeskrivningen innefattar vilka arbetsuppgifter den anställde 
ska utföra och vilka kompetenser personen bör besitta. Här beslutas till största del 
vilken utbildning och yrkesbakgrund den nya medarbetaren förväntas ha samt andra 
formella krav. Anledningen till detta är att rätt kandidater ska attraheras samt lockas till 
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arbetsplatsen (Ahrnborg 1997:118). På ett av företagen beskriver personalchefen att hon 
tror att kvinnors underrepresentation som chefer kan bero på att de inte vågar söka sig 
till chefstjänsten då de inte känner att de passar in på kravprofilen till 100 %. Hon har 
uppfattningen att männen däremot söker tjänster även då de inte uppfyller kravprofilen 
helt och hoppas på att den kunskap de besitter ska vara nog.  
 
När en nyrekrytering ska ske skapar företaget en kravspecifikation/kravprofil för 
tjänsten, detta för att uppnå ett bra resultat vid rekryteringen. Det är viktigt att uppdatera 
kravprofilen innan varje nyrekrytering, det kan annars finnas risk för diskriminering då 
kraven och förutsättningarna på företaget hela tiden utvecklas. En kravprofil bör 
innefatta det som är relevant för den tjänst som önskas tillsättas (Nilsson 2004:71). 
Samtliga företag vi intervjuade använde sig alltid av en kravprofil vid sina 
chefsrekryteringar. Fyra av de sex företagen skapade en ny kravprofil inför varje 
chefsrekrytering. Medan de två andra hade en mer bestående mall om vilka krav som 
ställdes, en från vardera sektor. Företaget inom den privata sektorn som hade en redan 
utformad kravprofil tillhör ett specificerat och smalt område där de som inte har ett 
genuint intresse för branschen får svårt att bidra med sina kunskaper. Företaget är 
mansdominerat, enbart 10 % av de som arbetar inom företaget är kvinnor och på 
chefspositionerna sitter enbart män. Vi tror att anledningen till att kravprofilen sällan 
förändras här är på grund av att företaget alltid kräver ett stort tekniskt kunnande av de 
anställda. Anledningen till att företaget lägger stor vikt vid det tekniska kunnandet beror 
på att det är en nödvändighet för att de ska kunna sälja sina produkter. För att lyckas 
som chef inom detta område krävs ett genuint intresse och kunskap. Att som chef styra 
utan att ha den tekniska helhetskunskapen skulle påverka ledarskapet och därmed 
företaget. Ytterligare något som påverkar kravprofilen är enligt VD:n på P2 kundernas 
krav och önskemål på företaget. Han nämner att kundernas åsikter och önskemål är det 
viktigaste på företaget då det är ett vinstdrivande företag och på så sätt är det kunderna 
som styr. Detta tydliggörs under intervjun när VD:n berättar om kundernas syn och 
förutfattade meningar om kvinnor i denna bransch. 
 
”Våra kunder har en viss misstro till tjejerna, den där tjejen kan vi inte köpa X av och 
då måste tjejen bevisa att hon är väldigt duktig. Och det är inte vi som styr det, det är 
våra kunder som styr det”//Privat 2 
 
I följande citat talar VD:n om kvinnor på den lägre nivån i företaget och hur viktigt det 
är att uppfylla kundens krav och önskemål. Han menar att kvinnor inte inger det 
förtroende som en man gör inför kunden och måste därför ha en bredare kunskap för att 
nå detta. 
 
 ”I den här branschen som vi jobbar i då va, då tyvärr är det så att en tjej i det här yrket 
oavsett om man är frontfigur i X eller arbetar i Y så måste dom i regel vara lite 
duktigare än killarna för att klara sig” //Privat 2  
 
 Ur dessa två citat kan vi se att kundernas krav och önskemål påverkar kravprofilen och 
därmed kvinnodeltagandet i organisationen. Då företaget främst rekryterar internt 
påverkar det antalet kvinnor som chefer, då få kvinnor är anställda ges få möjligheter 
för dem att bli chefer. Detta resulterar i att företagen enbart har män som chefer.   
 
Personalchefen på O1 beskriver att anledningen till deras förutbestämda kravprofil är att 
företaget är en del av en större organisation och den gemensamma kravprofilen finns för 
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att de chefer som rekryteras ska rekryteras med liknande mått över hela landet. Denna 
kravprofil uppdateras dock kontinuerligt i hela organisationen. De andra företagens 
kravprofiler anpassas efter de krav som ställs på den aktuella tjänsten då den utlyses.  
 
En stor skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn är att inom den offentliga 
sektorn är en akademisk utbildning primär vid sökandet av en chefstjänst. De privata 
företagen nämnde ej en akademisk examen som en del i deras kravprofiler. Bland de 
privata företagen prioriterades tidigare prestationer och yrkeskunskap. Detta tror vi kan 
bero på att de privata företagen drivs i ett vinstsyfte och att det snarare är personliga 
karaktärsdrag så som, drivkraft, engagemang och en känsla för service som efterfrågas. 
Ytterligare en faktor är att skicklighet enligt lag ska sättas främst inom den offentliga 
sektorn. Med skicklighet menas lämplighet för ett arbete som visats genom praktisk och 
teoretisk utbildning.  
 
Enligt personalchefen på P3 ställer kvinnor högre krav på sig själva som chefer och 
även högre krav på sig själva då de ska söka sig till en chefstjänst. Detta tydliggörs i 
följande citat:  
 
”När en tjej söker ett chefsjobb ska du just kunna pricka av alla krav i 
kravspecifikationen och så vet du att, ja jag kan det. Men killar kanske mer tänker ähh 
jag fixar det också så söker dem.”//Privat 3 
 
Kvinnor som chefer är ofta en minoritet och sker misstag av dessa blir detta ofta mer 
synligt. Vilket kan leda till att misstaget generaliseras till kvinnor som chefer i stort. 
Detta kan ha en påverkan då kvinnor ska söka sig till chefstjänster och då enbart väljer 
att söka tjänster som de vet att de har 100 % kompetens för. Blomqvist säger i sin studie 
att de mansdominerade arbetsplatserna till större delen använder sig av en så kallad 
traditionell modell vid utformandet av sin kravprofil, där kraven på utbildning är 
specificerade. Stor vikt läggs vid individuella prestationer och arbetsuppgifterna är 
väldefinierade. Företag med fler kvinnor använder sig däremot till större delen av en 
flexibel rekrytering. Här väger personegenskaper tyngre än i den traditionella modellen 
och fokus ligger på det informella och sociala aspekter. Arbetsinnehållet är 
anpassningsbart efter den person som anställs och personligheten är minst lika viktigt 
som tidigare meriter (Blomqvist 1997:130ff). Detta uppmärksammade vi även bland de 
företag vi undersökte. Inom den privata sektorn där ledningspositionerna dominerades 
av män var kravprofilen utformad efter mer specifika egenskaper som intressen och 
tidigare kunskap, detta liknar det Blomqvist kallar för den traditionella modellen. I den 
offentliga sektorn där det är en jämnare könsbalans i ledningspositionerna efterfrågades 
i kravprofilen mer personliga egenskaper samt en akademiskutbildning. Den 
akademiska utbildningen var ett grundkrav men inriktningen kunde variera och i övrigt 
efterfrågades till stor del personliga egenskaper såsom en social kompetens. Återigen 
kan lagen om bedömningsgrunder vid anställning ligga till grund för denna skillnad.  
 
Urvalsarbetet är en viktig del i rekryteringsprocessen då den påverkar hela utgången av 
rekryteringen. Vi ställde frågor om hur företagen bedömde chefskandidaterna samt 
frågor om vad de såg som styrkor hos en chef. Genom detta vill vi komma åt de 
föreställningar som finns i organisationerna och hos de som rekryterar då dessa bidrar 
till en omedveten urvalsprocess. Gemensamt inom både den privata och offentliga 
sektorn var att de alla sökte efter en chef som hade en personlig genomslagskraft och 
förmågan att kunna se en helhet i företaget. Både inom den privata och offentliga 
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sektorn efterfrågades bra personliga egenskaper hos en chef, vilka egenskaper som de 
ansåg att en chef skulle besitta och vad som var bra skiljde sig däremot mellan 
sektorerna 

4.4 Annonser  
När företag väljer att annonsera ut sina tjänster har annonsens utformning en viktig del i 
vilka som kommer att söka den utlysta tjänsten. Annonsen är utvecklad efter 
kravprofilen och kan bidra till att vissa människor känner sig inkluderade medan andra 
känner sig exkluderade och väljer att inte söka tjänsten (Nilsson 2004:79f). En likhet 
mellan den privata och offentliga sektorn var att samtliga satte ut annonser då de sökte 
efter en ny chef. En av cheferna inom den privata sektorn beskriver att han gärna satte 
ut en annons då det handlade om en tjänst till chefsbefattning trots att de redan hade 
kandidater inom företaget, för att öka konkurrensen. Det fanns även skillnader mellan 
hur annonserna i privat respektive offentlig sektor var utformade. Inom den privata 
sektorn var annonserna fokuserade på vilka arbetsuppgifter som skulle utföras och vilka 
krav som ställdes på personen som tog tjänsten. Det nämndes inte i någon av 
annonserna att företaget sökte efter att jämna ut könsbalansen på företagen.  Intressant 
var även att i ett av de privata företagen berättade ansvarig chef att de arbetade för att få 
en jämn könsbalans på företaget. Detta gick dock inte att läsa sig till vare sig i annonser 
eller på deras hemsida. I den annons vi läste var arbetsuppgifterna tydligt uppradade av 
vad som krävdes av sökande samt att med på annonsen fanns en bild på en man. Enligt 
”The oblivion of the majority” som vi tidigare nämnt i teorin kan en bild ha en stor 
påverkan på vilka som söker. När det är ett redan mansdominerat företag och dessutom 
en bild på en man på annonsen kan detta innebära att kvinnor ej väljer att söka tjänsten. 
Alla företag vi intervjuade inom den privata sektorn nämnde att kvinnors 
underrepresentation på deras företag berodde på att kvinnor ej sökte tjänsterna, de 
exkluderas redan i detta stadium. Vi tror att deras annonsutformning kan ha en påverkan 
på att fåtal kvinnor söker sig till chefspositioner på deras företag. Inom den offentliga 
sektorn såg vi enbart annonser på två av företagen men i båda dessa annonser nämndes 
tydlig att de arbetade för en jämn könsfördelning.  
”eftersom vår personalpool idag domineras av män, ser vi gärna att fler kvinnor söker 
till personalpoolen.”//Offentlig 2 
”vi arbetar för en jämn könsfördelning”//Offentlig 3 
För att återgå till vad vi nämnt tidigare så fick vi intrycket av att de privata företagen sa 
att de ville ha en jämn könsfördelning medan den offentliga sektorn arbetade aktivt för 
att uppnå en jämn könsbalans bland chefer redan vid sökandet. De privata företagen 
menade att de inte skulle missgynna en sökande på grund av kön men de sökte inte 
heller aktivt för att jämna ut könsbalansen på företaget. De efterfrågade inte kvinnor i 
sina annonser trots att de alla hade en underrepresentation av kvinnor.  

4.5 Föreställningar och ansvarsfrånskrivande  
Vid undersökning av omedvetna och medvetna föreställningar i en organisation kan 
organisationskulturen analyseras och då speciellt den outtalade delen. Där vill vi finna 
underliggande föreställningar och åsikter hos intervjupersonerna. Dessa är en del av 
könsordningen i en organisation och medverkar till att den bibehålls. Samtliga personer 
som vi intervjuade berättade att de trodde att en av anledningarna till kvinnors 
underrepresentation som chefer berodde på traditioner och normer. Detta är en form av 
ansvarsfrånskrivande där ingen ser att ansvaret ligger hos dem själva utan lägger 
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problemet på yttre faktorer. Vilket resulterar i att ingen behöver ta något eget ansvar. Vi 
vill här återkoppla till ett tidigare nämnt citat:  
 
”Våra kunder har en viss misstro till tjejerna, den där tjejen kan vi inte köpa X av och 
då måste tjejen bevisa att hon är väldigt duktig. Och det är inte vi som styr det, det är 
våra kunder som styr det”//Privat 2 
 
Här använder sig VD:n av kunderna som en förklaring till det låga kvinnoantalet inom 
företaget. Han beskriver att de måste hålla en hög servicenivå och för att kunna göra 
detta måste de alltid sätta kunden i fokus och lyssna på kundens önskemål, kunderna 
styr företaget. Genom att säga detta lägger han ifrån sig sitt eget ansvar för det låga 
kvinnodeltagandet i hans företag. Han ser inte detta som ett problem utan som något 
nödvändigt för att tillfredställa kunden och därmed öka vinsten för företaget. Han säger 
att han gärna ser fler kvinnor i företaget men att det är kunden som bestämmer och det 
är vad han måste anpassa sig efter. Han menar att kunden ställer högre krav på kvinnor 
och detta bidrar till att de kvinnor som ska anställas i företaget i regel måste ha en högre 
kompetens än männen.  
 
”en tjej måste i regel vara lite duktigare än killarna för att klara sig”//Privat 2 
 
En av personalcheferna inom offentlig sektor ansåg att anledningen till kvinnors 
underrepresentation som chefer berodde på att mannen var norm i samhället. Han 
uttryckte detta på följande sätt: 
 
”Det är inte vad jag tror utan det vet jag, det beror på att mannen är normen i 
samhället och det finns en lång sån tradition att män dominerar av den anledningen. 
Män har den traditionen att befoga över maktpositioner, och män väljer män. Vilket gör 
det svårare också att bryta det”//Offentlig 2 
 
Vi reagerade över att han talade väldigt politiskt korrekt. Detta kan bero på att han 
arbetat under en längre på sin tjänst inom den offentliga sektorn och troligen har fått 
liknande frågor förut och att han ville ge oss det svar han trodde att vi ville ha. Vi tolkar 
detta som ett sätt att undslippa att berätta sina egna föreställningar och åsikter. Han 
nämner att kvinnors underrepresentation som chefer beror på traditioner och normer. Vi 
anser att han genom detta uttalande lägger ansvaret på samhället och därmed själv 
slipper ta ansvar för den rådande könssegregeringen. När han lägger ansvaret på en 
faktor utanför företaget så resulterar det i att hans föreställningar inte förändras utan 
fortsätter att existera. Detta blir negativt då han har ett stort ansvar av det slutgiltiga 
beslutet i rekryteringsprocessen. I citatet kan vi även se hur personalchefen beskriver 
det Lipman-Blueman skriver om, att män väljer män. Det är intressant att han nämner 
detta, för vi tror inte att han riktigt är medveten om varför män väljer män. I vår teori 
har vi kunnat se att homosocialitet beror framförallt på en osäkerhet hos män som 
chefer. Det handlar om att välja någon som liknar dem själva och deras ledarstil, detta 
förebygger deras otrygghet. Den här otryggheten ligger i deras föreställningar om 
kvinnor som chefer, föreställningar om att dem inte har liknande arbetssätt och duger 
därför inte. Omedvetet jämförs kvinnor och män som chefer då våra föreställningar om 
ledarskap påverkas av att män dominerar i ledande befattningar.  
 
Den här jämförelsen görs även på män och kvinnors sätt att kommunicera. I följande 
citat ser vi ett sätt att beskriva kvinnors kommunikation:  
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”Män är mer omedelbara i sitt uttryckssätt.”//Offentlig 2 
 
”Kvinnor har ett större behöv av att...de har ett mer blommigt språk, ett större behov av 
att resonera om saker och ting man brukar säga att dom har ett mer blommigt 
språk.”//Offentlig 2 
 
Vi tolkar detta som att respondenten inte tycker att kvinnor kan vara lika raka på sak 
som män är. Att kvinnor måste linda in saker och inte säger rätt ut vad de menar vilket 
bidrar till att de inte är lika tydliga och konkreta som män. Han nämner även att det är 
viktigt för en chef att kunna ange riktning, förmedla en helhetsbild och få alla att förstå 
sammanhanget. Om kvinnor inte är omedelbara i sitt uttryckssätt kan de då förmedla allt 
detta lika effektiv som män.  
 
Vi tror att denna föreställning kan påverka en chefsrekrytering eftersom den ligger hos 
den ansvariga personalchefen och det är han som tar det slutgiltiga beslutet.  

4.5.1 Barnuppfostran som en tradition  
Som nämnt tidigare angav samtliga personer vi intervjuade att de trodde att en av 
anledningarna till kvinnors underrepresentation som chefer berodde på traditioner och 
normer. En av dessa traditioner är att kvinnor ska stanna hemma med barnen vilket 
resulterar i att kvinnor hamnar efter på arbetsmarknaden. De missar värdefulla år i 
arbetslivet medan de stannar hemma med barn. Följande citat visar två av 
respondenternas förklaringar till kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden. 
 
 ”Jag tror att det är mycket tradition. Någon annan anledning ser ju jag egentligen inte 
på det. Men det är säkerligen även det med tradition med samhällets syns på det här 
med barnuppfostran. Och barnomsorg och man är hemma med barnen och allt det här. 
Tror jag påverkar annars ser jag absolut ingen skillnad. Jag föredrar hellre en chef 
som är kvinna”//Offentlig 3 
 
”Naturligt har tjejerna tagit på sig föräldrar rollen mycket mer. Och har man tagit på 
sig den rollen så har man svårare att samtidigt göra karriär och det är väl inte så 
konstig och det innebär att utav åtta utav tio som är i karriären är ju killar. Och då är 
det väl så att killarna har chansen att få dom här fina jobben också”//Privat 1 
 
De här två citaten ger samma förklaring till kvinnors underrepresentation som chefer. Vi 
tror att dessa förklaringar är ett förenklat sätt att förklara skillnaderna mellan män och 
kvinnor på arbetsmarknaden. Detta eftersom det är ett känt faktum att det är vanligare 
att kvinnor stannar hemma med barnen då de är små och samtidigt förlorar viktiga år i 
sitt arbetsliv. Vi reagerade på det andra citatet då han nämner att ”Naturligt har 
tjejerna…” då undrar vi för vem detta är naturligt för och vad menar han med naturligt. 
 
Han beskriver detta som ett kvinnoproblem och låter kvinnan ta huvudansvaret för 
barnuppfostran. Då han lägger hela ansvaret på kvinnan kan detta både medvetet och 
omedvetet resultera till att det är kvinnan han inte vill anställa till en högre tjänst. En 
personalchef inom offentlig sektor beskriver snarare barnuppfostran som ett 
samhällsansvar, då är hela familjen och samhället inräknat. Här ser vi tendenser till 
ansvarsfrånskrivande från båda sektorerna, men de lägger ansvaret på olika områden. Så 

 28



länge problemet ses som ett kvinno- respektive samhällsproblem kommer ej någon 
förändring att ske.  
 
En tydlig skillnad vi såg mellan de privata och de offentliga företagen vi undersökte var 
hur de försökte utveckla möjligheterna till ett kombinerat arbetsliv och privatliv. Inom 
två av de offentliga företagen arbetade de för att kvinnor och män skulle kunna både 
arbeta och ha familj samtidigt, inom de privata nämndes aldrig detta. Vår tolkning blir 
att ansträngningarna för dessa kombinerade möjligheter inte är prioriterade. Bland de 
företag vi intervjuade, berättade de inom den offentliga sektorn att en del av deras 
jämställdhetsplan var att arbeta efter en föräldrarpolicy detta för att underlätta en 
kombinerad karriär med familjelivet. Bland de privata företagen diskuterades istället hur 
kvinnor skulle kunna få hjälp att kombinera mammarollen med karriär, ansvaret för 
familj lades automatiskt bara på kvinnan istället för på båda föräldrarna. VD:n på ett av 
de privata företagen berättar att han anser att kvinnan naturligt tar på sig föräldrarollen 
mycket mer och att detta då resulterar i svårigheter att göra karriär. Dessa 
föreställningar kan påverka när han ska rekrytera nya chefer på företaget.  

4.5.2 Att vara chef  
Att vara chef innebär att styra en organisation mot dess mål. För att uppnå detta krävs 
att chefen får saker uträttade, kan hantera förändringar, lösa problem och få andra 
människor att frivilligt och engagerat uppnå dessa mål (Bruzelius & Skärvad 2004: 
364f.). I intervjun fick de beskriva vad de såg hos en bra chef och vilken typ av chefer 
de sökte till företaget, därefter fick de besvara frågan om de själva tror att det finns 
några skillnader på kvinnor och män som chefer. Vi upptäckte att det fanns en del 
motsägelser här, i flera av fallen då de beskrev svagheter hos en chefskandidat kunde vi 
koppla samman detta med deras beskrivning av hur kvinnor är som chefer. Den första 
frågan vi ställde som berörde föreställningar om chefer var vilka styrkor respektive 
svagheter de ansåg finnas hos chefer. Skillnaderna mellan privat och offentlig sektor var 
inget som utmärkte sig, inte heller likheterna. Alla sex intervjupersoner poängterade 
vikten av en bra personlighet och förmågan att kunna se en helhetsbild över företaget. 
Vi fann följande citat intressanta att analysera. 
 
”Att jobba som chef då får man nöja sig med att göra det till 80 procent, man har så 
mkt att göra, man måste prioritera, allt kan inte göras annars går man i 
väggen.”//Privat 1 
 
”Kvinnor tror att dom ska göra allt så jävla 100 procentigt. Det ska göras 100-110 
procentigt allting”//Privat 1 
 
Dessa två citat visar på ansvarig chefs åsikter om kvinnor som chefer. Han anser att det 
finns skillnader mellan hur män och kvinnor arbetar som chefer. Vi tolkade det som att 
han hade en negativ inställning till kvinnor som chefer då kvinnor enligt honom arbetar 
för mycket för att kunna vara en bra chef. Dessutom väljer han att använda sin första 
och enda svordom under intervjun. I Kanters teori om minoriteter och majoriteter 
beskriver hon hur kvinnor påverkas av att dessa förhållanden. Hon nämner två effekter, 
synlighet och assimilering som bidragande faktorer till generalisering. Då kvinnor i 
chefspositioner är en minoritet så blir deras arbetssätt mer synligt och granskat. Precis 
som i citaten blir sättet en kvinna arbetar på generaliserat av dem som granskar. Vi tror 
att anledningen till att han har denna uppfattning av kvinnlig som chefer kan bero på att 
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de ofta är i minoritet och därför mer synliga. Detta gör det lättare för honom att 
generalisera på vilket sätt kvinnor arbetar.  
 
Föreställningarna påverkar indirekt synen och valet av en chefskandidat och att män 
väljer män blir naturligt istället för något som ska ifrågasättas. Holgersson nämner detta 
i sin avhandling då hon skriver att män som dominerar på ledande positioner är så 
vanligt att det blir osynligt och sällan ifrågasatt. Vi tyckte oss kunna se detta då de vi 
intervjuade berättade om chefsegenskaper och drog automatiska kopplingar till det 
typiska manliga ledandet, som de beskrev det. I följande citat beskriver en personalchef 
inom den offentliga sektorn en styrka hos en chef och i citatet efter beskriver han 
skillnader mellan kvinnor och män som chefer. 
 
”Sen måste en chef, en chef måste kunna fatta beslut. Ta avgöranden, även avgöranden 
som går emot som kan upplevas som påfrestande eller obehagliga”// Offentlig 3 
 
”Kvinnor söker i högre utsträckning koncensus i sitt agerande”// Offentlig 3 
 
Vi ser här en motsättning då han i första citatet beskriver hur en chef ska vara, han 
poängterar vikten av att våga gå emot fast majoriteten inte håller med. Detta kan skapa 
konflikter eftersom det skapas ett kollektivt missnöje på arbetsplatsen. Att då befinna 
sig på arbetsplatsen under dessa omständigheter kan upplevas som jobbigt, därför krävs 
det att chefen ska klara av att stå fast vid sitt beslut även utan medhåll från de andra. 
När personalchefen sedan beskriver hur kvinnor är som chefer, framgår det att han 
tycker att kvinnor kräver samstämmighet i allt högre grad än män. Eftersom han anser 
att kvinnor då behöver detta, blir det ett problem då beslut ska tas i chefsrollen. Enligt 
personalchefen har kvinnor en strävan efter samstämmighet och hamnar då i strid med 
en viktig del av chefskapet, att hantera motvilja hos de anställda. Därmed tolkar vi det 
som att han ser att kvinnor saknar en egenskap som män har och som är grundläggande 
för chefsrollen. Vi kunde i Kanters studie se att hon nått liknande resultat då hon säger 
att chefsrollen är manligt stämplad och att de drag som anses tillhöra det typiskt manliga 
är även de drag som upphöjs till norm för ett effektivt ledarskap (Holgersson 2003:34). 
För att tydliggöra detta menar vi att eftersom kvinnor enligt personalchefen söker 
konsensus hindrar det ett effektivt ledarskap, då män inte kräver denna konsensus 
resulterar det i att de passar bättre som chefer. Den här inställningen påverkar valet av 
chefer hos den som rekryterar. 

4.6 Kvinnor underrepresenterade som chefer 
Varför är kvinnor underrepresenterade som chefer? Detta var en av de sista frågor vi 
ställde till våra intervjupersoner. En av personalcheferna inom offentlig sektor ger några 
olika förklaringar på varför hon tror att kvinnor är underrepresenterade som chefer. Vi 
reagerade framför allt på en av de förklaringar hon gav. 
 
”Det kan ju vara så att tjejer inte har samma ambitioner”//Offentlig 1 
   
Här ser vi att även en kvinna kan vara starkt påverkad av strukturerna om att ledarskap 
är manligt. Vi tolkar detta som att hon bortser från sig själv och har anpassat sig efter de 
manliga normerna och därmed finner att många kvinnor saknar en ambition göra 
karriär. Detta kan grunda sig i att män och kvinnor för det mesta ses som varandras 
motsatser och detta skapar en motsättning mellan kvinnor och ledarskap. Det här 
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resulterar sedan i att det återskapas föreställningar om att kvinnor inte passar som 
chefer.  
 
Enligt Kanters teori kan kvinnors låga ambition bero på att de har små möjligheter att 
utvecklas inom en organisation. Det här resulterar i att personen inte önskar att få mer 
ansvar och inflytande. Vi håller med Kanter och tror att detta bidrar till en ond cirkel då 
kvinnor med få möjligheter att utvecklas ger upp sina chanser till en karriär. Vilket i sin 
tur bidrar till hon som ansvarig för chefsrekryteringar tror att flertalet kvinnor inte har 
någon ambition att bli chef, därmed minskas deras möjligheter.   
 
I ett annat företag inom den offentliga sektorn beskriver personalchefen vad han anser 
om kvinnor som chefer. 
 
”Jag föredrar hellre en chef som är kvinna, nu är jag jävligt van vid det nu 
då.”//Offentlig 3 
 
Detta företag är det enda som hade en överrepresentation av kvinnor som chefer, men 
då ej i ledningsgruppen. Denna överrepresentation och vana av att arbeta med kvinnor 
tror vi har en stor påverkan av hans föreställningar om kvinnor som chefer. Detta kunde 
vi se i Kanters teori att assimilering kan leda till att man generaliserar om alla i 
minoriteten detta uppstår dock inte här eftersom att kvinnorna är majoritet.  När han 
arbetar med flertalet kvinnor blir det svårare att göra en generalisering av kvinnor som 
grupp utan istället ses ur ett individperspektiv. På individnivå är vi alla olika vilket 
betyder att det kan finnas mer likheter mellan en kvinna och en mans ledarsätt än vad 
det finns mellan två kvinnor. Det här var även något som de två kvinnorna vi 
intervjuade nämnde men ingen av männen.  
 
”Vi är olika det är vi ju. Men vi är också individer, så jag tror att vi är mer olika på 
individ nivå än vad vi kanske är på könsnivå”// Offentlig 1 
 
”Jag tror att en kille kan vara väldigt kvinnlig, om nu förstår vad jag menar? Så det är 
liksom den aspekten också och att det finns tjejer som är chefer som är väldigt väldigt 
manliga”//Privat 3 
 
Detta eftersom att kvinnorna inte anser att deras ledarskap skulle vara annorlunda än 
männens.  
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5. Slutsats & diskussion 
  
 
I det här kapitlet kommer vi med syftet som utgångspunkt att summera det vi har kommit 
fram till under studiens gång. Vi kommer även att nämna de brister som studien hade 
samt ge förslag till ytterligare forskning som kan göras inom detta ämne.  
 

5.1  Svar på frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att se om det finns skillnader i rekryteringsprocessen 
mellan privat och offentlig sektor, i anställandet av kvinnor som chefer. 
Vårt mål har varit att se hur rekryteringsprocessen påverkar den rådande 
könssegregeringen bland chefer på arbetsmarknaden idag. Anledningen till vårt syfte 
har varit att vi ville se om rekryteringen i sig är en orsak till att det finns skillnader 
mellan privat och offentlig sektor i rekryterandet av kvinnor som chefer. De 
frågeställningar som vi utgick ifrån var: 
 
• Finns det skillnad mellan privat och offentlig sektor vid rekrytering av kvinnor som 

chefer? 
• Är tillvägagångssättet för rekrytering avgörande för vem som söker tjänsten?  
•  Hur påverkar föreställningarna och åsikterna om kvinnor och män som chefer 

rekryteringsprocessen, vilken skillnad finns där mellan privat och offentlig sektor? 
 
I vår analys har vi kommit fram till att det finns skillnader mellan privat och offentlig 
sektor vid chefsrekryterandet av kvinnor. En av anledningarna till detta är att det finns 
speciella lagar för den offentliga sektorn, vilket innebär att den bevakas hårdare. 
Kravprofilen är utformad på olika sätt mellan sektorerna. Den offentliga sektorn ställer 
högre krav på akademisk utbildning medan de privata prioriterade tidigare prestationer. 
Detta bidrar till att företagen inom den offentliga sektorn måste på ett lämpligt sätt 
informera om de lediga tjänsterna som finns på företaget. Den faktorn att allmänheten 
har rätt till att läsa igenom alla ansökningar inom den offentliga sektorn kan även det ha 
en påverkan på att allt sköts mer korrekt. Vi tror att lagarna indirekt eller direkt påverkar 
föreställningarna hos dem som är ansvariga för chefsrekryteringen inom den offentliga 
sektorn. Vilket bidrar till en mer rättvis rekrytering, från utformningen av kravprofil och 
annonser till beslut. Ytterligare en stor skillnad mellan privat och offentlig sektor i 
rekryteringsprocessen är att den privata sektorn använder sig av internrekrytering i allt 
större grad än inom den offentliga. Vi tolkade detta som att de privata företagen hade ett 
större behöv av att behålla sin kontroll och makt över företaget. Som tidigare nämnt är 
homosocialitet ett begrepp som innebär att män väljer män. Detta på grund av en 
osäkerhet som chefer omges av i deras tillvaro. Anledningen till att de väljer att arbeta 
med män beror på att de ser en trygghet i att arbeta med personer som de tror arbetar på 
ett liknande sätt som dem själva. Detta anser vi beror på att de har en bristande 
erfarenhet av att arbeta med kvinnor som chefer. Denna bristande erfarenhet bidrar till 
en föreställning om att kvinnor saknar viktigt kompetens för att passa in i chefsrollen. 
Skulle de då anställa en kvinna som chef skapas en osäkerhet på hur hon hanterar 
chefskapet och därmed förloras en del av kontrollen. De behåller även kontroll och makt 
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genom att bestämma vem som rekryteras och detta påverkar kvinnors chefsdeltagande i 
stort.  
 
I vår empiri fann vi att gemensamt för alla intervjupersoner var att de beskrev kvinnors 
underrepresentation som någon annans ansvar, ansvarsfrånskrivande. De flesta 
förklarade detta med traditioner, normer och biologi. Genom detta ansvarsfrånskrivande 
ligger en förändring långt borta. Om de anser att det här är grunden till kvinnors 
underrepresentation finns det sannolikt ingen anledning att arbeta på annorlunda sätt för 
att ändra på detta. Vid en medvetenhet om att detta ansvarsfrånskrivande finns en 
möjlighet att arbeta utifrån detta och skapa en förändring. På så sätt kan människor inse 
både sitt personliga ansvar samt samhällets ansvar för att uppnå en förändring. 
Kvotering är en metod att få in fler kvinnor på chefspositioner och ett sätt att 
uppmärksamma de skillnader som finns. Debatten idag handlar om huruvida det är ett 
rättvist tillvägagångssätt att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden. Vi lägger här ingen 
värdering om detta är den bästa lösningen eller ej men vi anser att det är bra att 
ojämställdheten på chefspositioner uppmärksammas.  
 
Inom både den offentliga sektorn och den privata måste det finnas en jämställdhetsplan 
men den bevakades hårdare inom den offentliga sektorn då den drivs av staten. Det 
märktes även hur de olika företagen arbetade med jämställdhet, inom den offentliga 
sektorn arbetade man med jämställdhet inom alla delar medan de privata företagen inte 
hade lika höga krav. Detta påverkar även rekryteringsprocessen och tydliggjordes i 
deras utformande av annonser. Annonserna påverkar sedan vilka det är som söker sig 
till tjänsten och vi såg att annonser skiljde sig mellan respektive sektor. Annonsens 
utformning har en påverkan på att fåtal kvinnor söker sig till chefspositioner inom den 
privata sektorn. Detta eftersom att de inte var utformade på ett sätt som eftersträvar en 
jämn könsfördelning. Inom den offentliga sektorn nämndes tydligt att de arbetade för en 
jämn könsfördelning. Bland de privata företag som vi intervjuade tror vi att det skulle 
vara viktigt att vända sig mer till kvinnor i sina annonser även på en lägre nivå i 
företaget då de främst använde sig av internrekrytering. Vi tror att de privata företagen 
gärna ser en jämn könsbalans men att de inte anser att de vinner något på att aktivt söka 
och därför uppmuntras kvinnor sällan i annonser. Vi menar att de enbart ser till vad som 
är mest fördelaktigt för företaget, då de privata företagen är vinstdrivande. De söker 
efter de bästa cheferna och vill att de med mest erfarenhet och kunskap ska söka sig till 
de tjänster de annonserar ut. Om en man eller kvinna söker är inte relevant de vill enbart 
ha den som är bäst anpassad efter tjänsten. Vilket innebär att det inte sker någon större 
satsning för att skapa en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Den privata sektorn 
använde sig mer av internrekrytering, vilket påverkar kvinnors chefsdeltagande bland de 
företag vi undersökte då de anställa bestod av majoriteten män. Kvinnors chans att 
avancera upp i företaget blir här automatiskt mindre. Ser det likadant ut på ett företag 
där de använder sig främst av internrekrytering och majoriteten är kvinnor?  
 
De föreställningar som de ansvariga för chefsrekryteringarna hade tyckte vi oss kunna 
se påverkade en stor del av rekryteringsprocessen då de ofta hade det slutgiltiga 
beslutet. Vi såg en mer positiv bild att arbeta med kvinnor inom den offentliga sektorn. 
En av personalcheferna nämnde till och med att han hellre hade en kvinna som chef än 
en man som chef. Vi upplevde att det fanns en mer positiv bild till att arbeta med 
kvinnor som chefer inom den offentliga sektorn då kvinnor ofta inte är 
underrepresenterade i dessa företag och ses som individer istället för att ses som 
gruppen kvinnor. En av anledningarna till att det finns fler kvinnor som chefer inom den 
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offentliga sektorn än i den privata är att kvinnor är majoritet inom den offentliga. Detta 
gör det svårare att generalisera hur kvinnor är som chefer och skapar större möjligheter 
att arbeta sig högre upp hierarkin. För att verkligen påverka strukturerna tror vi att 
problemen måste ses både på en individnivå och en samhällsnivå där alla känner eget 
ansvar. Då strukturerna i organisationen förändras kan kvinnor få möjlighet att få högre 
positioner. För att verkligen påverka strukturerna som i sin tur föreligger i 
organisationskulturen måste den outtalade delen förändras och utvecklas eftersom den 
påverkar både den synliga och den skrivna delen av organisationen. 
 
Undersökningen har lett till att vi i hög utsträckning fått svar på de frågeställningar vi 
har haft. Vi har kunnat använda oss och koppla den insamlade data till vår teori. Vi 
anser att intervjuer var det bästa sättet att genomföra denna undersökning på då vi fick 
chansen att ställa följdfrågor som gav oss möjligheten att analysera och finna det vi 
sökte. Antalet företag som vi valt att intervjua kändes som ett lagom urval. Vi insåg 
under studiens gång att det var svårt att dra direkta kopplingar mellan den privata och 
den offentliga sektorn. Detta berodde på att de företag vi valt att intervjua var så olika 
och de skillnader som fanns i kvinnodeltagande och rekrytering av kvinnor som chefer 
kunde bero på företagen likväl som sektorerna. Vi fann dock när vi tittade på dem 
separat att likheter och olikheter mellan företagen samt sektorerna ändå kunde finnas.  
 

 
 

Vi vill avsluta vår uppsats med följande citat: 
 

”Vi är olika det är vi ju. Men vi är också individer, så jag tror att vi är mer olika på 
individ nivå än vad vi kanske är på könsnivå”// Offentlig 1 

 
”Jag tror att en kille kan vara väldigt kvinnlig, om nu förstår vad jag menar? Så det är 
liksom den aspekten också och att det finns tjejer som är chefer som är väldigt väldigt 

manliga”//Privat 3 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

 

 

1.Bakgrund 

 

 -Intervjupersonen: Ålder, befattning och under hur lång tid han eller hon har arbetat 

med sin tjänst på företaget, i branschen? 

 

Hur ser företaget ut? 

- Hur många är anställda? 

- Hur ser uppbyggnaden av organisationen ut, platt, hierarkisk?  

- Fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen? 

- Yrkeskategorier, hur ser fördelningen mellan dessa ut? 

 

 

2. Hur går rekryteringen till? 

- Berätta om hur den senaste rekryteringsprocessen av en chef såg ut på ert företag? 

- Hur ser ert förarbete inför en chefsrekrytering ut?  

- Utformar ni en kravprofil innan rekrytering och i sådana fall hur går denna till? 

- Vilka krav ställer ni på en de som ska söka till ledande positioner hos er? 

- Vilka är det som är delaktiga i er rekryteringsprocess? Hur många är ni? 



- Hur går ni tillväga då ni ska tillsätta en chefstjänst, använder ni er exempelvis av 

intern eller externrekrytering, går ni genom arbetsförmedling, rekommendationer och 

annonser? 

-  

- Vilka metoder använder ni er av?  

- Vid användandet av annonser och dyl är dessa utformade på något speciellt sätt, har 

ni någon vi kan få ta del av? 

- Använder ni er av internrekrytering? I sådana fall på vilket sätt får de anställa 

möjlighet att bli chefskandidater?  

- Använder ni er av några tester eller liknande under er urvalsprocess? 

- Slutfasen av er chefs rekrytering?  

- Vem har det slutgiltiga ansvaret? 

-  Vad anser ni är styrkor respektive svagheter hos chefskandidater? 

- Har ni en jämställdhetspolicy och hur följer ni upp den?  

Egna reflektioner  

- Vilka egenskaper ser du helst att en ledare/ chef besitter?  

- Tror du att det finns någon skillnad mellan hur chefer rekryteras i privat respektive 

offentlig sektor? 

- Varför tror du att kvinnor är underrepresenterade som ledare?  

- Tror du att det finns några skillnader i hur kvinnor och män är som chefer i så fall  
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