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Sammanfattning  
 
Titel: Väljer män män? - En kvalitativ studie i stereotypisering och homosocialitet. 
 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 
 
Författare: Sara Moatamid och Annsofie Donoyan 
 
Handledare: Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson 
 
Datum: 2016-01-11 
 
Bakgrund och syfte: Tidigare forskning belyser att det saknas forskning som fokuserar 
på vad som ligger bakom den ojämna könsfördelningen och vilken roll 
rekryteringsprocessen har i detta. Syftet med denna studie är att öka förståelse för vad 
kön har för betydelse i rekryteringsprocessens urvalssteg med utgångspunkt från 
homosociala och stereotypa strukturer som bildas på organisationen.  
 
Metod: Studien har ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt samt en abduktiv 
forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen utgår från en kvalitativ metod i form av 
semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning bygger på vetenskapliga artiklar och det 
empiriska kapitlet bygger på tre huvudteman som utvecklats utifrån tidigare forskning.  
 
Slutsats: Fältstudien har uppvisat upprepade spår av homosocialitet och stereotypisering 
på samtliga, studerade organisationer trots tron om att jämställdheten är på väg mot rätt 
riktning. De intervjuade företagen var inte medvetna om de indirekta valen och 
bedömningarna som skedde under rekryteringsprocessens tre utvalda steg. Detta ses som 
ett organisatoriskt problem då organisationen inte tar tillvara på all kompetens, kvinnlig 
såväl som manlig. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Studiens bidrag belyser att stereotypisering och 
homosocialitet sker stegvis under rekryteringsprocessen. Vi anser att det är viktigt med 
mer forskning kring ledarskapstänket kopplat till dessa två faktorer. Det finns ytterst lite 
forskning kring hur rekryterarna resonerar vid chefsanställning. Majoriteten av 
forskningen belyser vad rekryterare gör för val och hur rekryteringsprocessen går till, 
men inte hur ledarskapsresonemangen har skett kring varje beslut. 
 
Studiens bidrag: Det teoretiska bidraget belyser att kön har stor betydelse i 
rekryteringsprocessens tre utvalda steg och stereotypisering samt homosocialitet 
återspeglas tydligt genom hela processen. Ur ett praktiskt perspektiv föreslås det att 
granska jobbannonser ur ett genusperspektiv innan de publiceras samt att våga 
uppmärksamma homosocialitet och stereotypisering som ett problem. 
 
Nyckelord: Rekrytering, intern rekrytering, kompetens, stereotyp, genus, homosocialitet. 
 



 

 

Abstract 
 
Title: Does men choose men? – A qualitative studie in stereotyping and homosociality.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
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Aim: Prior investigations show that there is no research that focuses on the true reason 
behind the gender disparities and what role that the recruitment process is playing in this. 
The purpose of this study is to increase the understanding of what the significance gender 
has in the recruitment process, starting from homosociality and stereotyped structures that 
take shape in the organization.  
 
Method: As a starting point, the study has a hermeneutic perspective and an abuctive 
research approach. The empirical data collection is based on a qualitative approach in the 
form of semi-structured interviews. Previous research is based on scientific articles and 
the empirical chapter is based on three main themes in the recruitment process. 
 
Conclusions: The field study has shown repeated traces of homosociality and 
stereotyping in all the studied organizations, despite the belief that gender equality is 
heading toward the right direction. The interviewed companies were not aware of the 
indirect selections and assessments that had occurred during the recruitment process. This 
is seen as an organizational problem when the organization does not take advantage of all 
the expertise, female as well as male. 
 
Suggesstions for future research: The study's contribution highlights that the 
stereotyping and homosociality is shown gradually during the recruitment process. We 
believe that it is important to conduct more research on the leadership mindset linked to 
these two factors. There is very little research on how the recruiters are forming their 
judgement during the process of an employment of a new executive. The majority of the 
research highlights what recruiters choose and how the recruitment process works but not 
how the reasoning regarding leadership has been around every decision. 
 
Contribution of the thesis: The theoretical contribution highlights that gender has great 
significance in the recruitment process, also that stereotyping and homosociality is clearly 
reflected throughout the process. From a practical perspective, it is proposed to review 
job postings from a gender perspective before they are published and to have the courage 
to pay attention to homosociality and stereotyping as a problem. 
 
Key words: Recruitment, internal recruitment, competence, stereotypes, gender, 
homosociality.
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1. Inledning 
Det första kapitlet berör bakgrund, problemdiskussion samt syfte och avgränsning i studien. Vi 

presenterar även en disposition för att kunna uppvisa en tydlig bild av strukturen i arbetet. 

 

 “Kvinnliga chefer når sällan VD-post” skrevs det i Dagens Nyheter våren 2013. Enligt 

en studie som tidningen gjort utgör fortfarande majoriteten av verkställande direktörer 

män i näringslivet. Vidare redogör studien för att majoriteten av kvinnorna som lyckas 

ta sig upp till chefsnivå fastnar en bit ifrån vd-nivå och landar som förstalinjens chefer. 

 

Sverige är ett nästan totalt mansdominerat land när det kommer till näringslivets 

ledande poster (Höök, 2001). Höök (2001) menar att kön fortfarande spelar stor roll 

trots strävan efter jämställdhet och detta har även Wahl (1992) diskuterat kring när hon 

skriver att arbetsfördelningen mellan könen inte endast berör olika yrken, utan även 

olika nivåer i hierarkin. Ju högre upp i hierarkin, desto färre blir kvinnorna (Haslam och 

Ryan, 2008; Wahl, 1992) och det är detta område som intresserar oss och därav kommer 

att utgöra bakgrunden för vår studie. 

 

1.1. Bakgrund 
 
Jämställdhetslagen stiftades redan 1980 och är utformad för att förbättra kvinnors 

villkor i arbetslivet (SOU 2003:16). Lagen bygger på att främja kvinnor och mäns lika 

rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor (1§ Jämställdhetslagen, 

1991). Detta för att uppnå en jämnare fördelning mellan kvinnor och män genom 

rekrytering (1§ Jämställdhetslagen, 1991). Enligt regeringens undersökning, Ekonomisk 

jämställdhet mellan kvinnor och män (2015), finns det än idag stora skillnader mellan 

kvinnor och män på arbetsmarknaden på grund av att den svenska arbetsmarknaden är 

könssegregerad. Män och kvinnor har olika yrken och olika befattningar (Regeringen, 

2015). 

 

Statistiska Centralbyrån (2013) har genomfört en kvantitativ studie på svenskt 

näringsliv i uppdrag av Regeringen för att ta reda på könsfördelningen på samtliga 

svenska organisationer. Studien visar att 28,1 procent av ledningen på samtliga svenska 

organisationer består av kvinnor, medan 71,9 procent består av män (Kvinnor och män i 

näringslivet, 2013). Avgränsar vi oss till den privata sektorn är 27,4 procent av alla 

chefer kvinnor medan 72,6 procent är män (Kvinnor och män i näringslivet, 2013). Går 
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vi sedan vidare och studerar hur många av dessa chefer som är förstalinjens chefer ser vi 

en fördelning på 30 procent kvinnor respektive 70 procent män, medan procentandelen 

kvinnor nästan halveras när vi undersöker fördelningen bland verkställande direktörer. 

Bland verkställande direktörer finns det enbart 16 procent kvinnor (Statistiska 

Centralbyrån 2013). 

 

Det är således färre kvinnor som lyckas komma upp till den högsta ledningen inom den 

privata sektorn och många företag ser inte denna segregering som ett problem, utan har 

vant sig vid att det länge har varit så och vuxit in i det (Schauman, 2003). En följd av 

den ojämna fördelningen på höga befattningar är att kvinnlig kompetens inte utnyttjas, 

trots att den utgör en viktig resurs i organisationen (Wahl, 1992).  

1.2. Problemdiskussion 

“Det är knappast nödvändigt att belägga detta påstående. [...] Ju högre upp i hierarkin 

desto färre är kvinnorna” skriver Wahl (1992) och menar att det finns brister i hierarkin 

som måste studeras. Ur ett historiskt perspektiv, har kvinnor genom tiderna hindrats 

från att utvecklas på arbetsmarknaden (Nadler och Stockdale, 2012; Höök, 2001). 

Kvinnor har blivit kritiserade för att de saknar rätt kompetens och utbildning (SOU, 

2005:66), men i dagsläget stämmer inte detta längre, utan statistik visar på att kvinnor 

har högre utbildning än män (Statistiska Centralbyrån, 2012). Kvinnor har även hindrats 

på grund av sitt ansvar för barn och familj (Hoffnung, 2004; Beck, 1998), men numera 

arbetar staten för att göra föräldraledigheten mer jämställd (Regeringen, 2014) genom 

att bland annat införa jämställdhetsbonus som ska locka män till att vilja stanna hemma 

med barn (Riksdagen, 2008). Historiskt sett har kvinnorna hindrats på grund av att de 

saknar rätt ledaregenskaper (Noe, 1988), men detta har organisationer försökt lösa 

genom olika mentorsprogram och ledarskapsutbildningar för att kunna öka andelen 

kvinnor på ledande befattningar (Höök, 2001). 

 

Med bakgrund från dessa insatser har vi insett att de brister som finns på ledande 

befattningar inte enbart ligger i kvinnors kompetens och egenskaper, utan att det även 

återfinns i rekryteringsprocessen som innefattar många frågetecken (Wahl, 1992). 

Rekryteringsprocessen går ut på att hitta personer att anställa till olika poster inom ett 

företag (Forslund, 2009) och det är viktigt att ge processen tid för att noggrant kunna 

välja ut individer utifrån organisationens behov (Schneider, 1987). 
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Vår studie har sin utgångspunkt i en rekryteringsstrategi som studerats fram av 

Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohira (2009). Forskarnas rekryteringsstrategi är 

utformad som en sex-stegs-modell som är anpassad för att bidra till en effektiviserad 

och lyckad rekrytering. Första steget i modellen handlar om att noggrant analysera 

organisationen och dess behov för att kunna förstå vad rekryteringen ska tillföra. I det 

andra steget förklarar forskarna att tyngden ligger i en välformulerad beskrivning av 

tjänstens olika krav, för att kunna måla upp den ultimata kandidaten och vara tydlig med 

vilken typ av kompetens som söks. Halvvägs in i modellen och det tredje steget är det 

alltså dags att skapa ett urval för potentiella kandidater för att därefter i det fjärde steget 

bedöma inkomna ansökningar och genomföra intervjuer. I det femte steget väljs den 

slutgiltiga kandidaten för att sedan i det sjätte och sista steget integrera den nyanställda i 

organisationen. 

 

Betraktar vi ovanstående modell och ställer den mot bristerna som Wahl (1992) 

identifierat i rekryteringen leder det oss in på teorierna om att kvinnor saknar rätt 

kompetens (SOU, 2005:66). Dessa teorier brister då undersökningar trots allt visat 

motsatsen- att kvinnor innehar den kompetens som krävs och att den kvinnliga 

kompetensen därför blir en outnyttjad resurs i arbetslivet (Wahl, 1992). Statens 

Offentliga Utredningar gjorde även en studie vid namn mäns föreställningar om kvinnor 

och chefskap (1994) som visar att det behövs både kvinnlig och manlig kompetens på 

ett företag. Kvinnlig kompetens utgör således en minst lika viktig resurs på 

organisationer. 

 

Tidigare studier har fokuserat mycket på att det handlar om ett kompetensproblem 

(Holgersson, 2003) eller ett politiskt problem (Dahlerup och Freidenvall, 2008) och 

därför ser vi ett outforskat område som grundar sig i rekryteringsprocessens urvalssteg. 

Det tredje steget i sex-stegs-modellen är det steg där urvalet skapas (Fernandez-Araoz, 

Groysberg och Nohira, 2009) och företaget bestämmer sig för om det ska tillämpas en 

intern eller en extern rekryteringsmetod (Heraty och Morley, 1998). Rekryteringen av 

chefer kan ske internt såväl som externt (Thoms, 2005) men att internt befordra chefer 

är i många fall en stor fördel då det motiverar de befintliga anställda till att vilja jobba 

upp sig (Heraty och Morley, 1998). Det är även en stor fördel att utnyttja den 

kompetens som redan finns på företaget (Bradley, 2006) och denna typ av rekrytering 

leder även till att chefer såväl som anställda lägger ner tid på att utveckla sitt arbete 

inom organisationen (Bolman och Deal, 2003). I detta steg har rekryteraren redan en 
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klar bild av den ultimata kandidaten (Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohira, 2009) 

och vi ställer oss därför frågande till om kvinnorna väljs bort redan i detta steg. 

 

De ansvariga för rekryteringen av nya, framtida chefer är de befintliga, högre cheferna 

på företaget (Rudman och Killianski, 2000; Kihlgren, 2015). Eftersom majoriteten av de 

högre cheferna är män, faller det naturligt att gamla mönster reproduceras i 

rekryteringsprocessen (Regeringen, 2015; Kihlgren, 2015). Att män väljer män i 

organisatoriska sammanhang kallas för homosocialitet (Lipman-Blumen, 1976) och det 

som ligger till grund för detta är att män identifierar sig bättre med andra män och det 

leder till att de föredrar det egna könet inom organisationen (Stainback, Sibyl och 

Sheryl, 2015). Detta kan tyda på att en manlig rekryterare väljer bort kvinnliga 

kandiater redan i rekryteringsprocessens urvalsteg då denne anser att männen är bättre 

lämpade för chefspositionerna. Eftersom männen anser sig vara bäst lämpade för de 

ledande positionerna med förutfattade meningar om kvinnans egenskaper och 

kompetens visar detta slutligen på en stereotypisering (Connerly, Mecham och Strauss, 

2008; Rosen och Jerdee, 1974) som ligger till grund för den ojämna könsfördelningen 

på hierarkisk nivå som Wahl (1992) uppmärksammat. En stereotyp är en förenklad bild 

av människosynen och bygger på att människor agerar utifrån vad de tror istället för hur 

det egentligen är (Jonsen, K., Maznevski, M. och Scneider, C., 2010; Smith, 1993). Det 

är alltså de stereotypa bilderna av kvinnor på ledande befattningar som bidrar till de 

homosociala strukturerna som bildas på företaget och slutligen leder till att kvinnorna 

väljs bort i urvalet i rekryteringsprocessen.   

 

Det outforskade området vi ser i tidigare forskning grundar sig i rekryteringsprocessens 

urvalssteg där vi anser att kvinnliga sökande faller bort på grund av att homosocialitet 

och stereotypisering uppstått på företaget. Med utgångspunkt från detta har vi valt att 

utveckla betydelsen av dessa strukturer i studien. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad kön har för betydelse i 

rekryteringsprocessen med utgångspunkt från homosociala och stereotypa strukturer. 
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1.4. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa denna studie till kvinnor på mellanchefsnivå då vi studerat de 

hinder kvinnorna upplever i strävan mot högre chefspositioner. Vi har även studerat 

manliga rekryterares syn på rekryteringsprocessen vid anställning av ny chef. 

Fältstudien avgränsas till intern rekrytering inom svenska, privata företag.  

1.5. Centrala begrepp 

Rekrytering: Att rekrytera innebär att företaget anskaffar sig ny personal till en ledig 

befattning inom ett företag (Forslund, 2009). 

 

Kompetens: Förmågan att kunna utföra en arbetsuppgift genom sina kunskaper 

(Axelsson, 1996). 

 

Stereotyp: En stereotyp är en förenklad och fördomsfull uppfattning om en individ eller 

en grupp som tillhör en viss religion, kultur eller yrkesgrupp (Smith, 1993). 

 

Genus: Ett begrepp som beskriver hur människors sociala kön formas (West och 

Zimmerman, 1987). 

 

Homosocialitet: Att det enbart är det ena könet som representerar organisationen eller 

att det exempelvis är männen som är överrepresenterade (Lipman-Blumen, 1976). 
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1.6. Disposition 

Nedan presenterar vi en modell över studiens disposition samt hur vi valt att lägga upp 

samtliga kapitel. 

 

 
 

 
Figur 1: En översiktlig bild över studiens disposition. Egen konstruktion. 
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2. Tidigare forskning 
Under detta kapitel ger vi en bakgrund till rekryteringsprocessen och den ojämna 
könsfördelningen på arbetsmarknaden samt redogör för viktiga begrepp och teorier. 
 

2.1. Rekryteringsprocessen  
 

Rekryteringsprocessen går ut på att finna potentiella kandidater för att fylla en ledig 

position på ett företag (Forslund, 2009). Det är viktigt att börja med en 

rekryteringsstrategi innan företaget påbörjar sin rekrytering (Forslund, 2009). Varför 

rekryteringsprocessen inleds med en strategi är för att underlätta processen för företaget. 

Med en tydlig strategi vet företag vilka kandidater de söker och detta innebär att de 

snabbare kan välja ut kandidater efter vad organisationen är i behov av (Schneider, 

1987). 

2.1.1. Rekryteringsstrategi  
 
Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohira (2009) har i sin studie tagit fram en 

rekryteringsstrategi som bygger på en sex-stegs-modell. Denna modell har som syfte att 

effektivisera rekryteringsprocessen och undvika felrekryteringar. I det första steget i 

denna modell menar forskarna att företaget bör inleda processen med att göra en plan 

för rekryteringen och förutse behovet av personal. De frågor som företaget bör ställa sig 

är bland annat; hur många personer behöver vi anställa? Vilka kvaliteter söker vi hos 

den potentiella anställda? Modellens andra steg handlar om att noggrant beskriva 

arbetsrollen och vilka kompetenser som kommer att krävas av den anställda. Här 

granskas tre typer av kompetenser och dessa är den arbetsrelaterade kompetensen, den 

lagbaserade kompetensen och den företagsbaserade kompetensen. När den 

arbetsrelaterade kompetensen studeras fokuserar företaget på vilken egenskap personen 

ska ha, exempelvis entreprenörstänk, medan den lagbaserade kompetensen i synnerhet 

handlar om hur personen i fråga kan leda sin blivande grupp. Här granskas det även på 

om sökandens kompetens överlappar med de andra anställdas kompetens såväl som hur 

den sökande kan hantera motstånd. Den företagsbaserade kompetensen däremot handlar 

mer om företagets organisationskultur och hur den sökande kommer att passa in i 

organisationen. 

 

Det tredje steget i modellen blir att, utifrån ovanstående två steg, skapa ett urval av de 

sökande och här gäller både interna ansökningar såväl som externa ansökningar. 

Forskarna menar att företaget genom urvalet kan gå vidare till fjärde steget för att inleda 
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bedömningen av alla inkomna ansökningar (Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohira, 

2009) och denna process brukar kallas för bedömningsprocessen. Efter att ha gjort sin 

bedömning av ansökningarna hamnar företaget i det femte steget där den slutgiltiga, 

ultimata kandidaten väljs ut. Efter att ha valt den ultimata kandidaten för företaget går 

det sjätte och sista steget ut på att integrera den nyanställda. 
 

Målet med denna studie är att få ut det mesta av rekryteringsprocessen för att slutligen 

hitta den ultimata kandidaten (Frenandez-Araoz, Groysberg och Nohira, 2009). För att 

förenkla sex-stegs-modellen ser ni nedan en illustration på de olika stegen. 

 

Figur 2: En illustration av de sex stegen inom rekryteringsprocessen. Egen 
konstruktion. 
 

2.1.2. Rekryteringsmetoder  
 

Rekryteringsprocessen kan ske både internt och externt (Heraty och Morley, 1998). 

Intern rekrytering handlar om att företaget rekryterar en befintlig anställd som redan 

jobbar på företaget, medan extern rekrytering istället innebär att företaget rekryterar en 

helt ny anställd. Många forskare menar dock att det är viktigt att företagen inte låser sig 

vid en typ av rekrytering, utan försöker att välja en rekryteringsmetod som är 

situationsanpassad (Ahrnborg Swenson, 1997; Thoms, 2005). Det mest effektiva är helt 

enkelt att hitta en adekvat lösning som är bäst lämpad beroende på hur situationen ser 

ut. Innan företaget bestämmer sig för att använda sig av extern eller intern rekrytering 

bör företaget se över rekryteringssituationen och utifrån det fundera över om 

organisationen ska rekrytera internt eller om det behövs en “ny styrka” till gruppen 

(Thoms, 2005). 

 

Vid chefsrekrytering bör kandidater sökas internt såväl som externt, men det finns en 

fördel med att internt befordra befintliga chefer om de besitter rätt kompetens och har 

strävan att utvecklas (Thoms, 2005). Forskaren poängterar dock att det är viktigt att 

testa kandidaterna på samma sätt oberoende av om de rekryteras internt eller externt, då 

det i många fall slarvas när chefer rekryteras internt. Thoms (2005) förklarar att detta 

beror på att rekryteraren anser att de som rekryteras internt inte behöver prövas lika 

noggrant eftersom dessa personer redan har bevisat vad de går för. Men det är 
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nödvändigt att hävda att intern rekrytering har många fördelar och gynnar företaget då 

det är en förmån att kunna utnyttja den personalstyrka som redan finns på företaget 

(Bradley, 2006). Det är även en fördel för de anställda då de motiveras till att vilja 

utvecklas om de har en möjlighet till befordran (Heraty och Morley, 1998).  
 

2.1.3. Kön och genus i samhället 
 

“Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 1949). 
 
Det har varit väldigt viktigt under de senaste åren att skilja på kön som en biologisk 

aspekt och kön som en social aspekt (Butler, 1990), när det talas om kön inom 

genusforskningen talas det om det sociala könet, inte det biologiska (Gothlin, 1999; 

Eriksson, 2005). Det är således det socialt skapade könet som är en av förklaringarna till 

varför kvinnor är underordnade i samhället och det är det sociala könet som brukar 

förenklas till begreppet “genus” (Butler, 1990). Kvinnlighet och manlighet har alltså 

skapats i efterhand och är inte medfött, utan varje individ utvecklar en känsla av att vara 

man eller kvinna och det är på detta sätt som könsidentiteter utformas (Hirdman, 2001).  
 

Genusforskning fokuserar på hur kön skapas, detta innebär hur samhällets 

föreställningar om att vara kvinna eller man uppstår och återskapas i samspel mellan 

individer (West och Zimmerman, 1987). I skapandet av genus har Acker (1990) 

identifierat fyra processer i sin studie som påverkar uppkomsten av genus i 

organisationer. De fyra processerna är könssegregering, könsintegrering, mentala 

processer och symboler. Fenstermaker och West (2002) menar att detta leder till att man 

ställer sig frågande till vilka normer och värderingar som har koppling till 

verksamhetens kvinnor och män samt hur individer förhåller sig till dem. Forskarna 

hävdar vidare att dessa förväntningar från samhället har en stark påverkan på hur 

kvinnor och män interagerar med varandra och det leder i sin tur till att förväntningarna 

styr kvinnor och män till vem som får säga och göra vad.  
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2.1.4. Manliga och kvinnliga egenskaper 
 

Samhällets förväntningar på mannens och kvinnans egenskaper och beteenden är att de 

skiljer sig åt, markant (Rudman, A., Moss-Racusin, C., Phelan, J. och Nauts, S., 2012). 

Forskarna menar att det i genusordningen är givet att mannen är överordnad kvinnan 

med makt, hög status och dominans. Kvinnan ska även bete sig på ett visst sätt och vara 

emotionell, hjälpfull, förstående och ödmjuk, medan mannen, som tillhör den 

överordnande gruppen, ska vara självsäker, bestämd, oberoende och kompetent 

(Rudman et al, 2012). Det är dessa normer som skapar en genusordning som leder till 

att olika förväntningar växer fram i samhället, styrker Rudman och Glick (2001) och 

fortsätter med att genusordningen upprätthålls och likaså den manliga dominansen.  

 
När en kvinna söker sig till tjänster som kräver ledaregenskaper kan det uppstå 

konflikter då de egenskaper som förväntas av en ledare skiljer sig från föreställningarna 

om kvinnliga egenskaper (Johnson, Murphy, Zewdye, Reychard, 2008). En kvinnlig 

ledare måste visa sig vara bestämd, kompetent och självsäker, vilket enligt 

föreställningarna är typiskt manliga egenskaper (Johnson et al, 2008).  

 

Hylland Erikssen (2000) menar att män framförs i större utsträckning med högre status 

inom yrken för att de manliga stereotypa egenskaperna värderas högre än de kvinnliga. 

Kvinnor måste därför prestera nästan dubbelt så bra för att kunna lyckas göra karriär 

(Josefsson, 2005) och kvinnliga chefer som väljer att inte följa de stereotypa 

föreställningarna och agerar på ett mer dominant sätt möter motstånd (Rudman och 

Glick, 2001). 
 

2.1.5. Ett könsmaktssystem 
 

För att förstå processen som ligger bakom könssegregeringen i organisationer har 

Lindgren (1999) engagerat sig i samspelet mellan könen och samspelet i enkönade 

grupper. Lindgren (1999) genomförde en studie som visade att arbetande kvinnor på 

mansdominerande jobb omplacerades efter en tid. Kvinnorna i dessa organisationer 

omplacerades från typiskt manliga jobb till mer kvinnorelaterade sysselsättningar med 

enformiga arbetsuppgifter utan meritvärde. Lindgren (1999) menar att när kvinnor tar 

steget in i en mansdominerad organisation aktiveras det så kallade könsmaktssystemet. 
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Befintliga regler, formella och informella, blir problematiska som således skapar behov 

av att skydda gemensamma ensamrätter bland männen i en homosocial 

organisationsmiljö där män väljer män (Holgersson, 2003). På det sättet växer 

könssegregeringen fram som resulterar i könsmaktssystemets styrka. Holgersson (2003) 

menar även att det krävs vissa förutsättningar för att könsmaktssystemet ska bli 

verksamt. För att aktivera könsmaktssystemet krävs det att kvinnor konkurrerar med 

män om samma jobb och att det ska ske i rumslig närvaro mellan könen i deras 

arbetsuppgifter. Därutöver måste det finnas en interaktion mellan kvinnor och män i 

form av sammankomster i olika arbetslag eller personalrum. En sista förutsättning är att 

männen ser kvinnorna som en avvikande grupp i organisationen. När samtliga 

förutsättningar möts sätts en tolkningsprocess beträffande intressekonflikter igång 

mellan könen (Holgersson, 2003). Lindgren (1985) menar att det på så sätt bildas två 

kollektiva system i organisationen där det föreligger ett manligt system och ett kvinnligt 

system där det manliga är överordnat det kvinnliga.  

 

2.2. En ojämn hierarki  
Nedan presenteras faktorer som påverkar rekryteringsprocessen. 

2.2.1. Kompetens inom organisationen 
 

Kompetens innebär att en person har en förmåga att använda sina kvalifikationer, 

kunskaper och egenskaper i olika situationer (Axelsson, 1996). På företagsnivå innebär 

detta att den sökande ska kunna klara av de krav som ställs i företaget (Axelsson, 1996). 

Kompetensen är följaktligen förhållandet mellan företaget och de sökandes resurser 

(Granberg, 1999). Kärnan för att kompetens ska kunna uppstå beskriver Lantz och 

Friedrich (2006) som kunskap, oavsett om det talas om den formella eller den 

informella kompetensen. 

 

Det finns fyra olika typer av kompetens som kan urskiljas; den formella kompetensen, 

den informella kompetensen (Höglund, 1998), den abstrakta kompetensen och den 

konkreta kompetensen (Garcia, Meador och Kleiner, 2003). 
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2.2.2. Formell och informell kompetens 
 

Kompetens kan som sagt beskrivas som formell och informell kompetens (Höglund, 

1998). Formell kompetens står för den kompetens individen kan styrka med utbildning, 

erfarenheter eller yrkeskunskap medan den informella kompetensen står för förmågan 

att bemöta och klara av en uppgift med sina egenskaper och sin personlighet (Ellström, 

1992). Nilsson (2006) hävdar att den informella kompetensen kan vara svår för 

rekryteraren att ta del av då den utgår från den sökandes personlighet. Det kan således 

finnas svårigheter för rekryteraren att hinna bilda sig en uppfattning av den sökandes 

egenskaper under rekryteringsprocessen (Nilsson, 2006). 

 

En person kan även ha en bra informell kompetens till att utföra en uppgift, men hindras 

av att rekryteraren har ställt krav på en formell kompetens inom området (Ellström, 

1992). Detta gäller även den formella kompetensen, den sökande kan ha denna typ av 

kompetens men sakna den faktiska förmågan att utföra uppgiften (Nilsson, 2006). 

Forskaren menar att den informella kompetensen går att utveckla, men att den formella 

kompetensen, det vill säga personens kvalifikationer, inte går att påverka.  

2.2.3. Abstrakt och konkret kompetens 
 

Som tidigare nämnt kan kompetens även delas upp i abstrakt och konkret kompetens 

(Garcia, Meador och Kleiner, 2003). Bottger och Barsoux (2011) menar att den 

abstrakta kompetensen kan delas in i två aspekter; personliga egenskaper och 

karaktärsdrag samt personkemi och magkänsla. 

 

När de personliga egenskaperna och karaktärsdragen studeras fokuseras det på hur den 

sökandes personlighet går ihop med den befintliga arbetsgruppens dynamik samt de 

värderingar som finns på företaget (Feuer, 2000). Vidare menar forskaren att 

rekryteraren lägger tyngd på vilka erfarenheter och kunskapsområden som den sökande 

besitter för att kunna förstå hur kandidaten kommer att passa in i gruppen. Feuer (2000) 

belyser även vikten av en positiv attityd hos den sökande såväl som dennes kreativitet 

och goda kommunikationskunskaper. 

 

Går vi vidare till personkemin och magkänslan i den abstrakta kompetensen menar Moy 

och Lam (2004) att företaget här istället bör fokusera på rekryteraren och i vilken grad 

denne är medveten om hur egenskaper påverkar beslutsprocessen. Riabacke (2007) 
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redogör för att hjärnan har en benägenhet att förenkla beslut och gå efter instinkt och 

känsla och detta brukar kallas för magkänsla. Magkänslan kan vara grundad i 

rekryterarens tidigare erfarenheter såväl som tidigare lärdomar (Riabacke, 2007). 

 

Den konkreta kompetensen handlar om vilken arbetslivserfarenhet den potentiella 

anställda har (Darroch, 2005). Arbetslivserfarenheten har visats som ett bra sätt att höja 

standarden och en person med en bra arbetslivserfarenhet kan oftast bidra till en mer 

effektiv arbetskraft (Blackwell, Bowes, Harvey, Hesheth, Knight, 2001). Forskarna 

menar att en arbetsplats är en väldigt bra plats för lärandet och kan bidra till mycket 

kunskap och högre kompetens. 

2.2.4. Homosocialitet 
 

“Paren av motsatser bygger upp tillvaron. Värmen har kylan. Ljuset har mörkret. Människan 
har den andre. [...]. I det ena könet bor också̊ det andra.“ (Pleijel, 1998) 

 
 
Chefskapet inom Svenskt Näringsliv är mansdominerat (Statistiska Centralbyrån, 2013) 

och detta medför att många organisationer är strukturerade och anpassade efter män i 

samhället. Relationen mellan manliga kollegor på en arbetsplats kan även kallas för 

homosocialitet och kan förklaras med att män väljer män i organisatoriska sammanhang 

(Hammarén och Johansson, 2014; Lipman-Blumen, 1976). Forskarna menar att det som 

ligger till grund för denna teori är att män identifierar sig bättre med män och att de 

därför föredrar det egna könet inom organisationen. Homosocialitetens grupperingar 

kan enligt Schneider (1983) ske genom tre processer och dessa processer är attraktion, 

selektion samt bortstötning. Forskaren menar att processen som sker när en person söker 

sig till en ny organisation är att denne lockas till likheter med andra befintliga anställda. 

Personen söker sig således till arbetskamrater med lika personlighet och värderingar. 

Efter detta stadie väljer personen en liten grupp med lika personligheter och egenskaper 

och så småningom kommer medarbetare som upplever sig olika att söka sig vidare från 

organisationen. För att sortera fram denna grupp av medarbetare som delar egenskaper, 

personlighet och värderingar använder människan oftast demografiska variabler såsom 

kön för att känna tillhörighet. Det innebär att de ovannämnda processerna leder till en 

homosocialitet inom organisationen (Jackson, Brett, Sessa, Julin och Peyronnin, 1991).  
 

En historisk faktor som också har bidragit till homosocialitet redogör Lipman-Blumen 

(1979) för och menar att män historiskt sett har haft kontrollen om ekonomiska och 

politiska resurser. Kvinnor har således vänt sig till män när de behövt hjälp och stöd och 
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detta beror på att individer naturligt vänder sig till den som har kontrollen (Lipman-

Blumen, 1979). Eftersom män alltid har haft kontrollen har kvinnor naturligt blivit en 

minoritet på organisationer och allra främst inom ledande befattningar (Regeringen, 

2015). Till följd av att kvinnor är en minoritet på chefsnivå sker det naturligt att de 

observeras närmare och det kvinnan presterar blir som en symbol för vad alla kvinnor 

kan prestera (Ohlsson och Sundin, 1990). Forskarna menar att detta i sin tur leder till att 

kvinnan inte längre representerar sig själv, utan även alla andra kvinnor på samma 

befattning. Så fort en kvinna försöker besätta en mansdominerad position möts hon 

offensivt av ledningen och kollegorna och därför väljer många kvinnor att hålla låg 

profil istället, för att slippa genomgå detta (Ohlsson och Sundin, 1990). På detta sätt blir 

män bäst lämpade för chefspositioner och kvinnor ses som bristfälliga (Holgersson, 

2003). 

2.2.5. Stereotypisering 
 

Smith (1993) menar att en stereotyp är en form av generalisering som går ut på att 

individer dömer andra utifrån deras föreställningar om dem. Forskaren menar att det allt 

för ofta händer att människan väljer att se på andra individer som en del av en grupp 

istället för att se på personer utifrån deras utmärkande egenskaper. Hughes och Seta 

(2003) förklarar uppkomsten av stereotyper som ett sätt att lättare kunna förstå och 

förutse omgivningen. Detta leder till ett förenklat samspel mellan människor. 
 
De olika stereotypa grupperna kan vara grundade utifrån exempelvis nationalitet, ålder 

och kön (Smith, 1993). Vidare beskriver Williams, Satterwhite och Best (1999) att 

könsstereotyper specifikt handlar om män och kvinnors beteende. Ivarsson (2000) 

förklarar att organisationer som väljer att fördela arbetsuppgifter utifrån de anställdas 

könsrelaterade förmågor och personlighetsegenskaper tyder på en ”genderdiserad” 

organisation. Ivarsson (2000) menar att ett sådant mönster inom organisationen gör att 

kvinnor drabbas av könsstereotypa föreställningar som i sin tur minskar deras 

möjligheter till befordran inom organisationen. För att kvinnor ska lyckas uppnå en 

chefsbefordran måste de stå emot den kvinnliga stereotypen som förknippas med att 

kvinnor inte har lika stark karrirärsmotivation som män (Ivarsson, 2000). 

 

Spence och Buckner (2002) redogör för att det finns expressiva och instrumentella 

karaktärsdrag och därmed skildrar individens karaktärsdrag i dessa två kategorier. 

Spence och Buckner (2002) menar att en person med expressiva karaktärsdrag är bland 
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annat emotionell, lojal och hjälpsam medan en person med instrumentella karaktärsdrag 

mer är oberoende, handlingskraftig och ambitiös. Forskning har visat att män i större 

utsträckning har instrumentella karaktärsdrag till skillnad från kvinnor (Spence och 

Buckner, 2002). 
 

2.3. Syntes av tidigare forskning 
 
I den teoretiska referensramen framgår det att det finns en ojämn könsfördelning bland 

högre chefspositioner inom privat sektor och en förvirring kring vad som ligger bakom 

detta problem (Wahl, 1992).  
 
 

 
 
 
Figur 3: En illustration av den teoretiska översiktsmodellen. Egen konstruktion 
 
Modellen ovan visar huvuddelarna i den teoretiska referensramen. Cirkeln vi har inlett 

teorimodellen med illustrerar en homosocial organisation, där majoriteten av cheferna är 

män och därav har bildat en manlig struktur på organisationen (Holgersson, 2003). 

Vidare visas sex-stegs-modellen som illustrerar rekryteringsprocessen vid rekrytering 

av en ny chef (Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohira, 2009). Rekryteringsprocessens 

tre centrala steg har markerats i en mörkare färg eftersom det är dessa steg som har 

studerats. 

 

I det andra steget i rekryteringsprocessen har vi illustrerat vad som väger tyngst på 

företaget, det vill säga om det läggs mest tyngd på utbildning och arbetslivserfarenhet 

(Ellström, 1992) eller personliga egenskaper och laganda (Nilsson, 2006). I modellens 

tredje steg har vi illustrerat en intern rekrytering (Thoms, 2005) eftersom det är den 

interna rekryteringen vi har valt att avgränsa oss till. I samma steg tror vi att 

stereotypisering (Hughes och Seta, 2003) förekommer som i sin tur leder till ett bortfall 
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av kvinnliga kandidater. I detta steg har vi även utformat en intervjuguide till kvinnliga 

mellanchefer om deras upplevda karriärhinder. Vidare i det fjärde steget har vi utformat 

ytterligare en intervjuguide med manliga rekryterare för att närmare förstå hur de 

resonerar vid chefsanställning. De tre markerade stegen tror vi ligger till grund för den 

ojämna könsfördelningen bland högre chefspositioner.  

Sammanfattningsvis har vi utgått från den befintliga sex-stegs-modellen och 

kompletterat den med det insamlade teoretiska materialet. Vi har illustrerat en koppling 

mellan kompetens, stereotyisering och homosocialitet, för att sedan gå ut och testa 

modellen i den sociala verkligheten. En ny och uppdaterad modell finns efter det 

empiriska kapitlet där vi har kompletterat den teoretiska modellen med den empiriska 

datainsamlingen.  
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3. Metod 
 
Under detta kapitel redogör vi för studiens vetenskapliga metodval samt tillvägagångsätt. Vi 
presenterar bland annat hur vi har gått tillväga med att samla teoretiskt och empiriskt 
material.   
 

I studien har vi valt att utgå från vetenskapliga artiklar för att hålla studien kumulativ. 

Vi har även samlat in det empiriska materialet i form av intervjuer med manliga 

rekryterare såväl som kvinnliga mellanchefer inom den privata sektorn. Vi utformade 

två intervjuguider för att ha som stöd under intervjuernas gång; en till de manliga 

respondenterna samt en till de kvinnliga respondenterna och dessa hjälpte oss att hålla 

en god struktur. Nedan redogör vi mer djupgående kring studiens tillvägagångsätt.  

 
3.1. Hermeneutisk ansats 

 
Vår studie utgick från en hermeneutisk ansats då studiens syfte handlar om att tolka och 

förstå den sociala verkligheten. Hermeneutiken har således ingen fastställd, objektiv 

verklighet utan handlar om tolkningar av omvärlden (Ödman, 2007). Andersson (2014) 

har studerat hermeneutiken och förklarar att det krävs mer än förnuftet för att kunna 

förstå kunskap. Forskaren menar att hermeneutikerna använder sig av igenkännande och 

empati för att kunna förstå på ett djupare plan och uppnå ny kunskap och detta har vi 

tillämpat i våra personliga intervjuer med respondenterna. Hartman (2004) betonar att 

forskaren inom hermeneutiken kan “leva sig in i” andra individers uppfattningar och 

deras synsätt på omvärlden.  

 

Vi genomförde intervjuer och tolkade respondenternas handlingar och svar som i sin 

följd utgjorde en sammanställning i form av det empiriska kapitlet. En stor tyngd lades 

på att förstå samt analysera respondenterna och därför skapade vi oss ett 

helhetsomdöme av det insamlade materialet och bröt sedan ner det till fyra olika 

kategorier. Helhetsomdömet i vår studie berörde övergripande frågor om 

rekryteringsprocessen som vi sedan bröt ner till de olika stegen. På detta vis lyckades vi 

analysera varje komponent av det insamlade empiriska materialet och tolkade det sedan 

med hjälp av tidigare forskning. Detta beskriver Olsson och Sörensen (2011) som en 

spiralrörelse där intervjuaren går igenom hela intervjumaterialet för att sedan bryta ner 

den i olika komponenter. På detta vis menar forskarna att intervjuaren kan bilda sig en 

djupare förståelse.  
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3.2. Aktörssynsätt 

Vi utgick från aktörssynsättet som enligt Arbnor och Bjerke (1994) handlar om en 

tolkning av verkligheten och synen på människan som en handlande och skapande 

individ. På detta sätt fokuserar synsättet på handlingar och inte beteenden samt hur olika 

situationer kan tolkas på olika sätt (Carlsson, 1990). Forskaren förklarar vidare att 

aktörssynsättet utmärker sig i form av individers tolkning av verkligheten ur olika 

perspektiv.  
 

Vi valde att basera studien på detta synsätt då studiens syfte var att tolka vad som sker i 

rekryteringsprocessen och därför ansåg vi att det var intressant att kunna förstå de 

manliga rekryterarnas handlande respektive de kvinnliga mellanchefernas tolkningar.  
 

3.3. Abduktion       
Tidigare i kapitlet beskrev vi att studien har grundats på en hermeneutisk ansats och 

inom hermeneutiken spelar tolkningen stor roll, det vill säga hur studien närmar sig den 

empiriska verkligheten (Johansson Lindfors, 1993). Detta fann vi intressant då vi hade 

som syfte att tolka det empiriska materialet för att öka vår förståelse. Studien kan 

genomföras deduktivt, vilket i grova drag handlar om att gå från teori till empiri medan 

den induktiva ansatsen går från empiri till teori (Alvehus, 2013). Vår studie utgick från 

en kombination av den deduktiva respektive induktiva ansatsen som benämns som den 

abduktiva ansatsen (Alvehus, 2013).  
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Figur 4: En förenklad beskrivning av induktiv, abduktiv och deduktiv ansats. Egen 
konstruktion. 
 
 
Meningen med datainsamlingen är att den ska leda studien framåt och bidra med 

kunskap för att en förståelse ska kunna utvecklas och efter vår datainsamling kände vi 

att det teoretiska materialet inte täckte hela ämnesområdet. Vi upptäckte att det fattades 

kunskap i tidigare forskning och valde därför att växla litteraturstudier med fältstudier 

för att kunna uppnå teoretisk mättnad. Att arbeta abduktivt handlar om att “återvända 

till empirin och fundera på vad den kan betyda i ljuset av teorin” (Alvehus, 2013). Vi 

kompletterade vår teoretiska modell, genom den abduktiva arbetsgången och skapade en 

ny, utvecklad modell som blev vår tolkning av vad som sker i rekryteringsprocessen. 
 

3.4. Kvalitativ ansats 
Denna studie baserades på en kvalitativ ansats då syftet var att förstå och analysera 

innebörden av de manliga rekryterarnas handlingar samt de kvinnliga mellanchefernas 

uppfattning av handlingarna. Bryman och Bell (2013) förklarar att forskare inom den 

kvalitativa ansatsen utgår från den sociala verkligheten och det är detta vi har gjort då 

vårt syfte var att försöka få en djupare förståelse för verkligheten vi studerade.  
 

Vi satte oss i respondenternas situation och tillägnade oss ett likartat synsätt för att 

kunna uppfatta situationen på ett annat sätt än vad som kan uppfattas av en observatör. 

Bryman och Bell (2013) belyser även att det, inom den kvalitativa forskningen, är 

viktigt att intervjupersonen fokuserar på att fånga respondenternas handlingar och tolkar 

innebörden av dem. Fokus ligger även på att skapa en inblick för hur individer upplever 
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omvärlden. Vi var väl medvetna om att det finns nackdelar med den kvalitativa 

forskningen när vi valde denna ansats. En nackdel är att det kan uppstå generalisering 

(Bryman och Bell, 2013) trots att vi intervjuat en liten andel av den privata sektorn.  
 

3.5. Tillvägagångssätt 
 

 
 

Figur 5: Tillvägagångssätt för studien. Egen konstruktion.  
 
 
För att skapa en större förståelse för studiens upplägg har vi ovan illustrerat en modell 

som visar tillvägagångssättet vi förhöll studien till. Vi har tydliggjort hur vi har gått till 

väga efter att ha klargjort studiens syfte. Varje del i modellen illustrerar en rubrik och 

även förhållningssättet mellan rubrikerna. Under varje rubrik i metodkapitlet redogör vi 

för varje avsnitt.   

 

3.6. Litteratursökning och datainsamling 
Innan genomförandet av studien behövde vi samla tidigare forskning kring 

rekryteringsprocessen som ligger bakom den ojämna könsfördelningen. Tidigare 
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forskning som är behandlad av olika forskare benämns som sekundärdata (Larsen, 

2009) och det är denna typ av information vi använde oss av vid insamlingen till vår 

teoretiska referensram. Vi sökte oss igenom litteratur till en början för att kunna läsa in 

oss på området och på detta vis fick vi en djupare förståelse för det valda 

ämnesområdet. Den primära källan som utgjorde denna studie var vetenskapliga artiklar 

som vi lyckades få fram via bland annat databaser som Discovery, Emerald Insights och 

Google Scholar. Sökorden vi använde oss av för att minska antal sökträffar var en 

kombination mellan begreppet “gender” och andra begrepp såsom “recruitment”, 

“homosociality”, “management” och “stereotypes”. En stor hjälp för oss var även 

litteraturförteckningar vid insamlingen av fler artiklar då vi på detta sätt kunde bekräfta 

källor. 
 

Metodkapitlet i denna studie baseras mestadels på böcker för att kunna förtydliga 

definitioner för att läsaren ska kunna förstå studiens ämnesområde. Böckerna hade vi 

tillgång till via biblioteket i Högskolan i Gävle. Litteraturförteckningarna vi studerade 

gav oss många, bra exempel på relevant litteratur till studien.  
 

3.7. Källkritik  
För att kunna säkerställa att en källa är tillförlitlig bör studien kritiskt granska olika 

informationskällor (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012). Thurén (2007) 

betonar vikten av att forskaren bör ta ställning till olika bedömningspunkter såsom 

direkthet, tid, äkthet samt relevans. Nedan diskuteras dessa punkter samt hur vi har 

förhållit oss till dessa under studiens gång. 

3.7.1. Direkthet 
 
Direkthet handlar kortfattat om en källa är en primär- eller en sekundär och i vilken grad 

den är påverkad av omvärlden samt av andra källor (Backman et al. 2012). Forskarna 

menar vidare att en primärkälla är att föredra framför en sekundärkälla. Risken finns att 

sekundärkällor har förvrängts på grund av att de har citerats i flera led. Vi valde utifrån 

detta, i den mån som var möjlig, att behandla originalkällor genom hela studien då vi 

ansåg att var viktigt att informationen som studien behandlade var korrekt. Risken finns 

att sekundärkällor kan bli felaktigt tolkade av forskare vilket leder till att källan i många 

fall tappar sin trovärdighet (Ejvegård, 2009). För att minska risken av felaktigt tolkade 

källor behandlade studien olika källor som var oberoende av varandra, vilket skapade en 
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trovärdighet genom studien. Vi ställde även många källor mot varandra för att skapa en 

argumentation och ett helhetsperspektiv genom studiens gång.  

3.7.2. Tid  
     
Forskarna Backman et al. (2012) redogör för vikten av aktualitet och samtidighet vid 

valet av källor. Aktualitet handlar om att en modern källa bör föredras framför en äldre 

källa medan samtidighet handlar om att källan bör vara skriven så nära händelsen som 

möjligt för att undvika att viktiga detaljer glöms bort under tiden (Backman et al, 2012). 

I denna studie kombinerades nya och äldre källor eftersom vi ansåg att det var viktigt att 

ta med en del äldre artiklar för att förtydliga hur forskningen har sett ut genom tiderna. 

Vi lade dock fokus på nyare källor för att göra studien mer anpassad efter nutida studier.  

3.7.3. Äkthet  
 
Äkthet handlar om hur förfalskning av material kan kontrolleras (Backman et al, 2012; 

Thurén, 2007). Forskarna menar att förfalskning kan ske genom överdrifter och ett sätt 

att kontrollera att en källa är äkta är genom “peer reviewed”-artiklar vilket är en 

referensgranskning. Alla artiklar går inte igenom en så kallad referensgranskning men 

de som gör det brukar vara markerade med “peer reviewed”. Vi försökte genom 

studiens gång att använda oss av så många referensgranskade artiklar i den mån som var 

möjlig för att säkerställa den vetenskapliga äktheten i studien.  

3.7.4. Relevans 
 

Backman et al (2012) tydliggör hur viktigt det är med att säkerställa att de källor som 

används i en studie har en relevant koppling till det tänkta syftet. När vi tog oss an 

litteraturinsamlingen hade vi i åtanke att respektive källa skulle ha ett samband med 

studiens syfte. Vi hittade många olika intressanta artiklar inom vårt område, men vi har 

däremot inte använt oss av alla artiklar eftersom dessa inte hade någon relevant 

koppling till studiens syfte. Vi gjorde ett urval på ett antal vetenskapliga artiklar och 

valde att hålla oss över 40 olika artiklar för att bevara äktheten. 

 

3.8. Datainsamlingsteknik  
Vår studie utgick från kvalitativa intervjuer vilket är en tolkande forskningsmetod som 

vi ansåg var bäst lämpad för vårt ämne (Alvehus, 2013). Denna metod valdes för att vi 

skulle kunna tolka vårt insamlade material i hopp om att kunna förstå den ojämna 

könsfördelningen ur två perspektiv; kvinnliga mellanchefers perspektiv såväl som 
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manliga rekryterares perspektiv. Syftet med kvalitativa intervjuer menar Kvale och 

Brinkmann (2014) är att utveckla kunskap mellan respondent och intervjuare. Forskarna 

påstår vidare att det är viktigt att intervjuaren har tillräckligt mycket kunskap inom 

ämnet för att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor. Detta håller intervjun vid liv 

och intervjuaren får ut så mycket kunskap som möjligt (Kvale och Brinkmann, 2014).  
 

Innan genomförandet av intervjuerna samlade vi väsentlig litteratur till studien som 

behandlande bakomliggande motiv till den ojämna könsfördelningen bland högre chefer 

för att kunna bemöta empirin. Vi inledde intervjuerna genom att utforma två flexibla 

intervjuguider; en för de kvinnliga mellancheferna och en för de manliga rekryterna. Vi 

la inte stor vikt vid utformningen av guiderna eftersom vi hade i åtanke att hålla 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2013). Forskaren redogör för att 

semistrukturerade intervjuer ger respondenten friheten att uttrycka sig fritt och detta var 

vi väldigt tydliga med för att uppmuntra våra företagsrepresentanter att utveckla sina 

svar precis som Alvehus (2013) poängterar. Det var viktigt för oss att låta 

respondenterna uttrycka sig fritt så att vi på så sätt kunde ta del av deras tankar och med 

ord kunna förstå hur deras resonemang gått till kring delfrågorna. På detta sätt lyckades 

vi hålla en diskussion i relation till vår teoretiska referensram. 

 

3.9. Urval     
Vid urvalet av våra företagsrespondenter gjorde vi delvis ett bekvämlighetsurval 

(Alvehus, 2013) eftersom vi utgick från respondenter på företag som fanns tillgängliga 

för oss. Vi gjorde även ett strategiskt urval (Trost, 1997; Alvehus 2013) eftersom vi var 

måna om att välja respondenter som hade bra erfarenhet av rekrytering och processens 

olika steg för att kunna hålla oss inom syftets gränser. Eftersom vi har använt oss av vår 

egen föreställning av omvärlden vid urvalet av respondenter har vår urvalsteknik varit 

subjektiv (Johannson Lindfors, 1993). Vi har således utgått från ett urval där vi har 

tillämpat vår förförståelse om de kvinnliga respondenternas situationer och därför blev 

inte studien generaliserbar. Vår studie krävde inte ett statistiskt korrekt urval eftersom 

den subjektiva urvalstekniken inte kan leda till detta (Holme och Solvang, 1997). 

 

Vi valde och intervjuade tolv respondenter inom privat sektor, varav sex av dem var 

manliga rekryterare och sex var kvinnliga mellanchefer. Vi valde att intervjua både män 

och kvinnor eftersom vi ville studera rekryteringsprocessen ur båda könens perspektiv. 

Vi fann det intressant att jämföra rekryterarnas agerande och beslut inom processen med 
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mellanchefernas uppfattningar av detta. Vi valde ut samtliga rekryterare efter två 

kriterier; de skulle ha en direkt koppling till rekryteringsprocessen samt att de ska ha 

arbetat med rekrytering under en längre tidsperiod. Detta för att hålla en högre nivå i 

studiens empiriska kapitel. Vid valet av kvinnliga respondenter var det viktigt för oss att 

de skulle ha en mellanchefsposition samt en strävan till att vilja uppnå en högre 

chefsposition inom företaget. Antalet intervjupersoner bestämdes dels från Högskolan i 

Gävles standardkrav och dels från vad vi ansåg var en bra grund för empirikapitlet. Vi 

bedömde att tolv intervjuer räckte för att kunna uppnå mättnad i vår studie (Olsson och 

Sörensen, 2011). Därefter bedömde vi även att tiden vi hade kvar var tillräcklig för att 

kunna bearbeta de empiriska data vi samlat in. 

 

I vår studie har vi valt att hålla intervjupersonerna anonyma och därför kommer vi att 

presentera en kort beskrivning av varje företag samt intervjupersonernas roll som inte är 

av känslig art. Denna beskrivning rör sig om vilken chefsroll intervjupersonerna har 

samt vilken bransch de är verksamma i och det redogörs i tabellen nedan. Samtliga 

respondenter i tabell 1 är manliga rekryterare och har ett direkt inflytande över 

företagsledningen och respondenterna i tabell 2 är kvinnliga mellanchefer.  
 
Arbetsroll Företag Bransch Intervjudatum 

 
Personalchef 

 
1 

 
Partihandel 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-17 
 

Driftchef 
 
2 

Fastighetsverksamhet 
(rengöring & 

lokalvård) 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-17 
 

Vice affärschef 
 
3 

Bank- & 
finansverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-18 
 

Kontorschef 
 
4 

 
Fastighetsverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-18 
 

Ägare 
 
5 

 
Konsultverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-19 
 

Distriktschef 
 
6 

 
Partihandel 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-19 
Tabell 1: En sammanställning av samtliga intervjuer med manliga rekryterare. 
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Arbetsroll Företag Bransch Intervjudatum 
 

Teamchef 
 
1 

Fastighetsverksamhet 
(rengöring & lokalvård) 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-25 
 

Konsultchef 
 
2 

 
Bemanningsverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-27 
 

Rekryteringschef 
 
3 

 
Bemanningsverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-30 
 

Rekryteringschef 
 
4 

 
Bemanningsverksamhet 

Personlig  
kommunikation 

2015-12-01 
 

Affärschef 
 
5 

Bank- & 
finansverksamhet 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-26 
 

Teamchef 
 
6 

Fastighetsverksamhet 
(rengöring & lokalvård) 

Personlig 
kommunikation 

2015-11-25 
Tabell 2: En sammanställning av samtliga intervjuer med kvinnliga mellanchefer. 

 

3.10. Etiska överväganden 
Forskarna Kvale och Brinkmann (2014) belyser att det är viktigt att ta itu med etiska 

problem innan intervjuerna påbörjas och att dessa typer av problem hanteras genom 

etiska riktlinjer såsom samtycke och konfidentialitet. Det är viktigt att 

företagsrespondenterna informeras om vilka som kommer att få ta del av det insamlade 

intervjumaterialet (Kvale och Brinkman, 2014). Innan intervjuerna kan äga rum bör 

intervjuarna klargöra för respondenterna om intervjuerna ska spelas in (Yin, 2013) och 

detta tog vi hänsyn till när vi tog kontakt med våra respondenter då vi skickade ut ett 

brev som klargjorde studiens syfte och åskådliggjorde vår önskan om att vilja spela in 

varje intervju. Dessvärre ville inte respondenterna bli inspelade då studiens 

ämnesområde upplevdes som känsligt och därför fick intervjuerna dokumenteras 

skriftligt. 
 

Gällande konfidentialitet handlar det om hur privat respondenternas identiteter hanteras 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Kan respondenternas identiteter identifieras i studien 

måste vi få respondenternas godkännande och eftersom respondenternas identitet inte 

tillför någonting i studien håller vi dessa konfidentiella. Ejvegård (2009) redogör för 

kriterier som måste utelämnas för att kravet på konfidentialitet ska vara uppfyllt och 

dessa är uppgifter om organisationstillhörighet, ålder och bostadsort. 
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3.11. Utformning av intervjuguide  
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. Vid 

semistrukturerade intervjuer uppger Dalen (2008) betydelsen av att utforma en 

intervjuguide eftersom den hjälper forskaren att täcka studiens huvudområden. Kvale 

och Brinkman (2014) hävdar att studiens empiriska analys underlättas vid användningen 

av en välstrukturerad intervjuguide. Därav är våra frågor utformade med utgångspunkt 

från de teorier vi valt att lyfta fram i vår teoretiska referensram.  
 

Vi valde att utforma två olika intervjuguider i vår studie. Till den ena intervjuguiden 

valde vi att formulera frågor utifrån rekryteringens sex-stegs-modell som var riktad till 

manliga rekryterare. Tanken med att formulera frågorna utifrån rekryteringsmodellen 

var att vi på så sätt kunde få in olika genusrelaterade frågor utifrån processens 

respektive steg. Detta gav oss möjlighet att se vilket steg i processen som ser över 

kvinnor och som leder till dagens ojämna könsfördelning på högre chefspositioner. Den 

andra intervjuguiden utformades för att ta del av kvinnors tidigare erfarenheter, hinder 

och hur de upplevt dessa.  
 

Alla människor formulerar och uttrycker sina tankar och idéer på olika sätt. Med hjälp 

av grundläggande frågetekniker menar Berry (2013) att forskare kan underlätta 

insamlingen av empirisk data från respondenterna. Han menar att frågorna ska 

formuleras på ett tydligt sätt. Vi har därmed haft i åtanke att inte använda oss av svåra, 

akademiska begrepp och har istället försökt formulera frågorna med vardagliga uttryck 

för att inte riskera att intervjupersonerna misstolkar frågorna. Berry (2013) betonar även 

att forskarna hellre ska ställa frågor om erfarenheter och beteenden istället för frågor om 

intervjuarnas åsikter. Detta har vi i vår studie tagit hänsyn till då tanken med kvinnornas 

intervjuguide var att ta del av deras erfarenheter och upplevelser kring tidigare 

rekryteringar. Berry (2013) nämner även att känsliga frågor helst ska undvikas. 

Eftersom ämnesområdet i studien kan uppfattas som känsligt försökte vi i största 

möjliga mån formulera frågorna på ett sätt som håller respondenterna bekväma. För att 

studien inte ska bli lidande såg vi till att ställa frågor som var intressanta för studiens 

empiriska data.  
 

Trost (2010) understryker betydelsen av att ställa en fråga i taget under en pågående 

intervju samt att frågorna inte ska vara invecklade, utan lätt begripliga. Trost (2010) 

menar då att det blir enklare för respondenterna att ge så tydliga svar som möjligt. Som 
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vi tidigare nämnt figurerar en av våra intervjuguider (se bilaga) kring 

rekryteringsprocessen och den sex-stegs-modell vi fokuserat på. Under våra intervjuer 

strävade vi efter en logisk ordning på frågorna för att inte riskera att missa någonting 

eller komma ifrån ämnet. Kvinnornas intervjuguide som mer handlade om erfarenheter 

var inte lika strukturerad eftersom våra respondenter hade olika erfarenheter inom olika 

branscher. Genom att ställa frågorna i en ostrukturerad ordning ökade vi sannolikheten 

att respondenterna kunde koncentrera sig på en fråga i taget och därmed ge tydligare 

svar.  
 

3.12. Empirisk datainsamling  
Vår empiriska datainsamling samlade vi in med hjälp av intervjuer. Larsen (2009) 

hävdar att forskarens insamlade data kallas för primärdata. Detta innebär att våra 

semistrukturerade intervjuer med respondenterna utgör studiens primärdata. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att respondenterna ska få vistas i en miljö där de känner sig 

trygga. När vi tog oss an de personliga mötena valde vi att träffas hos respektive 

respondents arbetsplats, för att de ska känna sig hemmastadda och bekväma. Av 

säkerhetsskäl hade vi inte möjlighet att besöka några av arbetsplatserna, och då valde vi 

istället att träffas i närheten för att undvika längre resor för respondenten. Samtliga 

intervjuer varade i snitt omkring två timmar eftersom vi valde att börja intervjuerna med 

mindre känsliga frågor för att få respondenterna att känna sig trygga och kunna resonera 

fritt. Vi kunde däremot känna av vissa störningsmoment som exempelvis telefonsamtal 

eller andra anställda då majoriteten av intervjuerna var på respondentens arbetsplats. 

Dessa störningsmoment var av mildare art och vi anser därmed att det insamlade 

materialet blev användbart och ledde till att vi kunde få svar på samtliga frågor. 
 

Innan vi påbörjade varje intervju var vi överens om att en av oss skulle leda intervjun 

medan den andra fick huvudansvaret att föra anteckningar genom mötet. Däremot hade 

vi möjlighet att ställa följdfrågor under tiden vi antecknade, särskilt när vi kände att det 

fanns frågor som behövde utvecklas. Som vi tidigare nämnt valde vi att inte använda oss 

av akademiska begrepp som kan förvirra respondenterna, utan valde istället att bruka 

vardagliga uttryck för att respondenterna lättare skulle förstå sammanhanget.  
 

Kvale och Brinkman (2014) betonar vikten av samspelet mellan inspelning och 

anteckningar för att forskaren inte ska riskera att gå miste om viktig information. I vår 

studie använde vi oss av en dikteringsfunktion, som syftar till att ordagrant få ner 
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respondenternas uttalanden. Detta var en bekvämlighetsåtgärd för att få respondenterna 

att diskutera fritt kring frågor som kunde upplevas känsliga. Det positiva med denna 

funktion var att vi kunde fånga specifika ordval som kom att underlätta vår 

slutdiskussion senare i studien. Tanken med att föra anteckningar vid varje intervju var 

att ha någonting att luta oss tillbaka mot om det mot förmodan skulle ske tekniska 

problem. Vi kunde även med hjälp av skriftliga anteckningar notera eventuella rörelser 

och känslor.  

 

Det går att genomföra olika typer av datainsamlingar vid intervjustudier enligt Dalen 

(2008) och i vår studie var det respondenternas uttalanden som var en central 

utgångspunkt för den empiriska datainsamlingen. Våra skriftliga anteckningar har varit 

till stor hjälp för att kunna återge intervjuerna i sin helhet.  
 

3.13. Tolkning av empiri 
Det har varit viktigt för oss att tydliggöra hur vi skulle handskas med det insamlade 

materialet och tolkningen av dessa med tanke på att detta är en viktig punkt inom vår 

forskningsansats. Dalen (2008) nämner två begrepp som figurerar inom kvalitativ 

forskning; ”experience near” och ”experience distant”. Experience near handlar om 

respondenternas påståenden när de beskriver sina förhållningssätt till de frågor som 

ställs under intervjun (Dalen, 2008). Respondenternas påståenden återges som citat i 

studien. 
 

Det andra begreppet experience distant är de påståenden som respondenterna haft 

möjlighet att tolka och reflektera kring de områden som intervjun syftar till. Frogett och 

Briggs (2012) menar att författarnas egna tolkningar inkluderas i dessa påståenden. I 

och med att vår studie i stor utsträckning handlar om att tolka och förstå var det av stor 

vikt att vara uppmärksam på hur våra respondenter samtalade kring frågorna och vilka 

ordval de valde. Eftersom studien har ett ämne som kan uppfattas känsligt var vi väldigt 

måna om att se till att våra respondenter kände sig trygga. När vi upplevde att 

respondenterna hade svårt att formulera sig eller kände sig obekväma, ändrade vi 

frågorna och ställde mindre, känsliga frågor. Vi tolkade även respondenternas svar och 

ställde följdfrågor för att få en större förståelse. För att tydliggöra respondenternas svar 

har vi valt att använda oss av citat i vår empiri. 
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3.14. Kvalitetskriterier  
 Forskare använder sig av kvalitetskriterier för att säkerställa studiens kvalité och 

trovärdighet. I denna studie har vi valt att utgå från Guba och Lincolns (se Bryman och 

Bell, 2013) kriterier för kvalitativa undersökningar. Guba och Lincolns (se Bryman och 

Bell, 2013) grundläggande krav är trovärdighet och äkthet. Vi har valt att ta upp tre 

olika delar av trovärdighet; tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 

 

Tillförlitlighet: Reliabilitet och tillförlitlighet kan beskrivas som sambandet mellan två 

olika forskares tillvägagångssätt (Yin, 2006). Har två forskare använt sig av samma 

tillvägagångsätt ska även resultat och slutsatser vara liknande. För att skapa en 

trovärdighet har vi involverat respondenterna genom att presentera det empiriska 

kapitlet för dem och på så sätt har vi kunnat undvika missförstånd och feltolkningar. 

Denna metod kallas för respondentvalidering eller deltagarvalidering (Bryman och 

Bell, 2013).  Eftersom tillvägagångssättet i studien var abduktiv var det viktigt för oss 

att kunna säkerställa tillförlitligheten i den empiriska datainsamlingen. För att kunna 

göra detta valde vi att transkribera samtliga intervjuer samt presentera materialet för 

respektive respondent för att få ett godkännande av dem. Studiens semistrukturerade 

intervjuer bestod till stor del av öppna frågor där respondenterna fick möjlighet att 

själva utforma och diskutera sina svar. Vi är medvetna om att öppna frågor kan minska 

studiens tillförlitlighet (Yin, 2006), men eftersom vi eftersträvade respondenternas 

personliga åsikter och erfarenheter var detta ett bra sätt att få ut relevant information på.  

 

Överförbarhet: Bryman och Bell (2013) beskriver att en kvalitativ studie är mer 

detaljerad vilket ger läsaren möjlighet att enkelt avgöra om studiens resultat är direkt 

överförbart till andra miljöer. Vi valde att göra en kvalitativ studie med personliga 

intervjuer för att kunna fördjupa oss i problemområdet samt hålla studien detaljerad. 

Vår studie är överförbar till en viss del då vi med hjälp av respondenternas svar lyckats 

komplettera studiens tidigare forskning. Vi lämnar dock utrymme för att svaren kan 

vara vinklade för att skydda företagens rykten då ämnesområdet kan uppfattas som 

känsligt. Därför kan vi ej säkerställa att hela studien kan vara överförbar, men delar av 

studien kan vara överförbar till svensk, privat sektor. 

   

Pålitlighet: Bryman och Bell (2013) menar att pålitlighet uppnås när forskare på ett 

tydligt sätt redovisar för alla moment i studiens forskningsprocess. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att forskaren gör detta genom studiens olika tillvägagångssätt 



 

32 
 

och datahantering för att kunna ge läsaren en tydlig bild. Vi anser att vår studie är 

pålitlig, men eftersom vi utgått från en abduktiv ansats där tidigare forskning inte 

behandlat hela ämnesområdet, kan även slutsatsens pålitlighet ha påverkats av detta. Det 

är svårt att fastställa pålitligheten när studiens slutsats till stor del baserats på empiriskt 

material på grund av bristande tidigare forskning inom området. 
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4. Rekryterare möter mellanchefer 
 
Under detta kapitel har vi framfört våra företagsrepresentanters åsikter. Kapitlet inleds med en 
översiktlig modell över empirins uppbyggnad utifrån rekryteringsprocessens tre centrala steg 
som utgör våra huvudteman genom kapitlet. Vi har utformat kapitlet efter en sammanställning 
av intervjuerna, citat från respondenterna samt kommentarer med en förankring till tidigare 
forskning.  
 

 
Figur 6: En illustration av det empiriska tillvägagångssättet. Egen konstruktion  
 
Denna figur visar hur vi valt att bygga upp det empiriska kapitlet utifrån 

rekryteringsprocessens tre centrala steg, som även utgjorde teman i de utförda 

intervjuerna. Vi har delat upp empirin efter huvudrubrikerna ”manliga rekryterare” (se 

rubrik 4.1) och ”kvinnliga mellanchefer” (se rubrik 4.2) och sedan med hjälp av citat 

behandlat respektive tema. 

 

4.1. Manliga rekryterare 
I detta delkapitel har vi redogjort för de manliga respondenterna som har ett direkt 

inflytande över rekryteringsprocessen. 
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4.1.1. Rekryterarnas tidigare erfarenheter 

För att kunna få en tydlig och opåverkad bild av de manliga rekryterarnas syn på 

könsfördelningen inom privat sektor valde vi att inleda varje intervju med frågor som 

rörde deras tidigare erfarenheter kring ämnesområdet. Frågorna som ställdes handlade 

om hur de såg på könsfördelningen på ledande befattningar för att kunna ta del av vad 

rekryterarna har för tidigare erfarenheter inom området, för att sedan kunna bryta ner 

rekryteringsprocessen på varje företag och finna vad som ligger bakom varje steg.  

  

De inledande frågorna som ställdes visade att alla intervjuade rekryterare var överens 

om att de ledande befattningarna inom privat sektor var mansdominerade, men de hade 

inte alls funderat över det och visste därför inte vad den ojämna könsfördelningen 

berodde på. Vi upptäckte att samtliga rekryterare hade ett intresse av att sträva mot en 

mer jämställd rekrytering, men det skulle inte kosta företaget kompetens. De manliga 

rekryterarna visste dock inte riktigt var i rekryteringsprocessen det blev fel, berättar de.  

4.1.2. Kompetens och krav 

Vi valde att inleda våra intervjuer med frågor om det andra steget i 

rekryteringsprocessen som handlade om hur rekryteraren resonerade kring den sökandes 

kompetenser och egenskaper. Personalchefen på företag 1 berättade att de lägger mest 

tyngd på den formella kompetensen. Han menade att det är väldigt viktigt att en 

sökande innehar rätt utbildning för tjänsten. Utan rätt utbildning kan den sökande inte 

gå vidare i rekryteringsprocessen på företaget vilket innebär att personliga egenskaper 

inte är lika prioriterat. Detta styrkte även distriktschefen på företag 6 som föredrar en 

högutbildad chef som ska ha haft tidigare erfarenhet av chefsjobb inom samma bransch. 

Även här lade inte distriktschefen någon vidare tyngd på personliga egenskaper, utan 

den formella kompetensen var viktigast. Han uttryckte sig på följande sätt; 

 

“Hos oss väger erfarenheter väldigt tungt. Vi jobbar ju väldigt mycket på 

egen hand, så vi söker alltid en person som kan mycket sen innan. Det är 

viktigt att personen har haft liknande arbetsuppgifter tidigare för att 

kunna arbeta självständigt och därför är också utbildning högt 

prioriterat.” (Distriktschef på företag 6) 

 

Sammanställningen och citatet ovan tyder på att rekryterarna värdesätter formell 

kompetens i form av rätt utbildning samt erfarenhet inom arbetsområdet (Ellström, 



 

35 
 

1992). Rekryterarna var överens om att informell kompetens, det vill säga kompetensen 

att faktiskt kunna utföra ett jobb med hjälp av sina personliga egenskaper (Nilsson, 

2006), inte var högt prioriterat. Utifrån intervjuerna kan vi dra en koppling till att 

rekryterarna inte anser att det går att “lära sig” att bli chef, utan har sökande inte rätt 

utbildning och en chefserfarenhet så spelar det inte någon större roll om sökande i fråga 

har rätt egenskaper och ledarinstinkter (Feuer, 2000). Med hjälp av det empiriska 

materialet samt den teoretiska referensramen kan vi fastställa att manliga rekryterare 

inte värderar informell kompetens lika högt som formell kompetens. 

 

Vidare diskuterade vi om det fanns kvinnlig och manlig kompetens och distriktschefen 

på företag 6 menade att kompetens absolut kunde ses som kvinnligt och manligt. Han 

berättade att han har sett strukturer på företag 6 som tyder på att manliga chefer är mer 

resultatinriktade och kämpar mot uppsatta mål medan kvinnor lägger mer tyngd på de 

sociala faktorerna. Han menade att kvinnornas fokus ofta ligger på att komma överens 

med alla och kunna fungera väl i den grupp dem tillhör. Kontorschefen på företag 4 

betonade sin upplevda bild av kvinnliga chefer och beskrev det på följande vis;  

 

“Kvinnor tenderar att ofta vilja bevisa sig själva bättre, medan männen 

kör på sitt eget race. Kvinnor kan även påverkas väldigt mycket av 

omgivningen och låta känslorna styra, vilket kan bli problematiskt.” 

(Kontorschef på företag 4) 

 

Det insamlade empiriska materialet visar att rekryterarna inte ser någon skillnad på den 

formella kompetensen (Ellström, 1992) mellan kvinnor och män. De upplevde snarare 

skillnad i den informella kompetensen, som handlade om mannen och kvinnans 

egenskaper och personlighet (Nilsson, 2006). Det rekryterarna framförde var att 

samhället förväntar sig olika egenskaper av mannen och kvinnan, exempelvis att 

mannen ska ha hög status och vara dominant (Rudman, 2012). Eftersom distriktschefen 

ansåg att män är mer resultatinriktade menade han att männen bidrar mer till företaget 

vilket innebär att dem får högre status, vilket i sin tur leder till att dem får mer makt 

inom företaget. Stereotypisering innebär att individer dömer andra utifrån 

generaliserade uppfattningar om personers egenskaper (Smith, 1993) och detta ser vi 

tydliga spår av då rekryterarna nämnde män som en kategori med likartade egenskaper. 

Ingen av de intervjuade nämnde att mannen eller kvinnan kan utmärka sig med sin 

personlighet, utan den informella kompetensen var tydligt kopplad till kön.  
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När diskussionerna sedan gick vidare till vilka personliga egenskaper rekryterna 

föredrar hos de sökande, var både kontorschefen på företag 4 och distriktschefen på 

företag 6 överens om att rättvisa är viktigt. De menar att chefen ska kunna vara hård när 

det behövs, men samtidigt behandla alla på samma sätt och inte favorisera någon. 

Uppstår det en konflikt ska chefen kunna hantera den och lösa den, därför menar 

rekryterarna att det är viktigt att personen inte ska vara konflikträdd eller osäker på sig 

själv. Driftchefen på företag 2 tyckte dock att den viktigaste personliga egenskapen var 

att den sökande ska vara en lagspelare och ha ledaregenskaper;  

 

“Personen ska ha ledaregenskaper, allt annat kan jag lära ut. Personen 

ska även vilja vara en lagspelare och det är viktigt att den sökande 

passar in i det existerande teamet. Ärlighet är också väldigt viktigt. Den 

sökande behöver vara 100 procent öppen mot mig.” (Driftchef på företag 

2) 

 

Vidare in på intervjun fortsätter driftchefen på företag 2 att berätta om att det finns 

skillnad på kvinnliga och manliga egenskaper och att det är viktigt att tänka på vilken 

typ av kompetens som söks när tjänsten ska tillsättas. Han anser att män har lättare för 

att hantera öppna konflikter. Detta anser driftchefen är väldigt viktigt för att 

organisationen ska kunna fungera utan återkommande konflikter. Han betonar att alla 

konflikter måste luftas och lösas direkt efter att de uppstått. Kontorschefen på företag 4 

flikar in med att kvinnliga chefer oftast är “snällare” i relationen till de anställda, medan 

manliga chefer riktar sitt fokus på resultat och inte lika mycket på de anställdas trivsel. 

Detta håller distriktschefen i företag 6 med om och uttrycker sig på följande sätt;  

 

“Män tänker med huvudet, kvinnor tänker med känslorna.” 

(Distriktschef på företag 6). 

 

Sammanställningarna ovan visar oss att rekryterarna föredrar en chef som är hård, säker 

på sig själv och inte konflikträdd. Vi kan dra en tydlig koppling till den teoretiska 

referensramen där mannen beskrivs som överordnad kvinnan (Rudman, 2012). Tidigare 

forskning beskriver kvinnans egenskaper som expressiva karaktärsdrag och menar att 

kvinnan är emotionell och lojal (Spence och Buckner, 2000) medan mannens 

egenskaper har instrumentella karaktärsdrag och beskrivs som oberoende och 
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handlingskraftig (Spence och Buckner, 2000). De personliga egenskaperna som 

rekryterarna valde att nämna som exempel på en bra chef, är kopplade till manliga 

egenskaper, vilket tyder på att rekryterarna anser att de manliga dragen är bäst lämpade 

för chefspositioner. Vidare nämnde driftchefen att det är viktigt att den sökande passar 

in i det existerande teamet och detta kan vi dra en parallell till Feuers (2000) teori om 

att den bästa personligheten som sökande kan ha, är en personlighet som går ihop med 

den befintliga gruppens dynamik. 

 

Vi kan även koppla detta till homosocialitet då det enligt Feuer (2000) är viktigt att den 

sökande har liknande värderingar som de befintliga anställda har på företaget. I och 

med att samtliga intervjuade företag är mansdominerade bland chefspositionerna, faller 

det naturligt att sökande söker sig till arbetskamrater med liknande personligheter och 

värderingar (Schneider, 1983). Denna attraktion sker genom demografiska variabler 

såsom kön (Jackson et al., 1999). 

4.1.3. Skapa urval 

Vi fortsatte intervjun med att ställa frågor om de befintliga chefernas möjligheter till 

befordran där vi fick ta del av vad vice affärschef på företag 3 hade för åsikter kring 

detta. Han berättar att de befintliga mellancheferna har goda möjligheter till befordran 

och att en fördel med att rekrytera dessa internt är att personen redan känner till 

organisationen och att det samtidigt motiverar de övriga cheferna när de ser att det finns 

en möjlighet till utveckling. Ägaren på företag 5 berättar att de upplevda nackdelarna 

med att rekrytera en chef internt kan vara att chefen inte bidrar med lika mycket nytt, 

utan fastnar i det gamla systemet som har funnits på företaget. 

 

Vidare berättar driftchefen på företag 2 att han ser en väldigt ojämn könsfördelning på 

ansökningar som kommer in till en ledig chefsposition och att det oftast är män som 

söker. När vi frågade vad det kan bero på så beskrev han det såhär; 

 

“En teori kan ju vara att män känner igen sig mer i de positionerna då 

de oftast har mer erfarenhet av ledarskap. Varför jag tror att kvinnor 

inte är en majoritet bland de sökande är på grund av att många kvinnor 

tyvärr inte ser sig själva som chefer.” (Driftchef, företag 2) 
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Distriktschefen på företag 6 tror att den ojämna könsfördelningen bland inkomna 

ansökningar kan bero på att högre chefspositioner inte lockar till sig lika många kvinnor. 

Han menar att de högre chefspositionerna är mansdominerade och att kvinnorna inte 

känner sig välkomna i en grupp där majoriteten är män. Vidare frågade vi företagen om 

de tillämpar någon form av motivationsarbete för att kunna locka till sig fler kvinnor och 

här svarade vice affärschef på företag 3 följande; 

 

“Nej, jag ser inte varför vi skulle vilja göra det. Vi anställer den 

personen som är bäst lämpad för chefspositionen, oavsett kön.” (Vice 

affärschef på företag 3) 

 

Precis som respondenterna svarat menar Thoms (2005) att det finns många fördelar med 

intern rekrytering, exempelvis att det motiverar de andra anställda i organisationen. 

Fördelarna som framkom under intervjun kan även vändas till nackdelar då 

respondenterna menar att chefen kan fastna i samma gamla mönster som alltid funnits 

på företaget. Detta ses dock som en fördel enligt vice affärschefen då han menar att 

personen i fråga redan känner till organisationen.  Thoms (2005) nämner de olika 

fördelarna med intern rekrytering och lyfter upp att de internt sökande kandidaterna bör 

testas på samma villkor som de externa då det i många fall slarvas med interna 

chefsrekryteringar. Detta anser vi är ett bra kriterium då alla kandidater får samma 

möjligheter till anställning. 

 

Driftchefen berättade även att det är flest män som söker sig till högre chefspositioner 

och menar att män har bättre erfarenhet av att vara chefer medan många kvinnor inte ser 

sig själva som chefer. Här ser vi en tydlig koppling till teorin då männen historiskt sett 

alltid har haft kontrollen (Lipman-Blumens, 1979) och kvinnan har på så sätt blivit en 

minoritet främst inom ledande befattningar (regeringen, 2015). Driftchefen tror även att 

kvinnor inte är en majoritet på grund av att kvinnorna inte ser sig själva som chefer, 

men detta stämmer inte enligt oss. Vi anser att problemet ligger i att kvinnor bemöts 

offensivt när de söker sig till högre chefspositioner och väljer att hålla en låg profil för 

att slippa genomgå detta (Ohlsson och Sundin, 1990). Därför anses mannen vara bäst 

lämpad för positionen och kvinnan upplevs svag och bristfällig. Precis som 

distriktschefen nämner är majoriteten av de högre chefspositionerna mansdominerade 

och det leder till att kvinnor inte känner sig välkomna i en sådan grupp. Detta styrker 
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tidigare forskning genom att studier har visat att organisationer som är strukturerade och 

anpassade efter män stöter bort kvinnor (Schneider, 1983).  

4.1.4. Bedöma ansökningar och intervjua 

Under det femte steget i rekryteringsprocessen valde vi att inleda frågorna med vilka 

som är med och rekryterar nya chefer. Personalchefen berättar att på företag 1 är det tre 

män (med positionerna personalchef, sälj- och ekonomichef och verkställande direktör) 

samt två kvinnor (med positionerna administrativ chef och operativ chef). Driftchefen på 

företag 2 redogör för att det är två kvinnor (med positionerna HR-chef) och han själv. 

Driftchefen beskriver att han intervjuar, sedan intervjuar HR-cheferna och slutligen 

fattar han beslutet. Cheferna på företag 3 och 5 berättar att det är två män (med 

positionerna verkställande direktör och regionchef) och en kvinna (med positionen HR-

chef) som rekryterar nya chefer. Kontorschefen på företag 4 betonar tyngden av att välja 

ut kandidater som anses passa in i företaget och den profilbild som söks;  

 

“När vi väljer de personer som ska gå vidare till intervju fokuserar vi 

främst på att ansökningarna ska upplevas trovärdiga och fånga vårt 

intresse. Vi lägger även tyngd på att personen ska matcha gruppen och 

organisationskulturen som finns på företaget.” (Kontorschef på företag 

4) 

 

Sammanställningen ovan visar oss att de personer som sitter bakom 

rekryteringsprocessen främst är manliga chefer och citatet från kontorschefen säger att 

det är viktigt att personen som anställs matchar den befintliga gruppen och 

organisationskulturen. Här kan vi dra en parallell till tidigare forskning som säger att 

homosocialitet uppstår på ett företag där män identifierar sig bättre med andra män och 

därför föredrar att anställa det egna könet till företaget (Lipman-Blumen, 1976). Vi 

anser därför att en homosocial organisation har uppstått på företagen. 

4.1.5. Övriga frågor 

Avslutningsvis ställde vi övergripande diskussionsfrågor kring varför rekryterarna tror 

att kvinnliga chefer hindras från att nå de högsta chefspositionerna. Distriktschefen på 

företag 6 generaliserar svaret och berättar att en chefsposition innebär en hel del stress 

och att kvinnor kan vara kapabla till att visa för mycket känslor. Han menar att detta kan 
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vara på både gott och ont, men att det i många lägen kan ses som en svaghet. 

Personalchefen på företag 1 väljer att uttrycka sig på följande vis;  

 

“Kvinnorna hindras på grund av traditioner. Det har alltid varit 

mansdominerat och det är jättesvårt att bryta det mönstret. Det finns 

redan en klar bild av vad som är manligt och vad som är kvinnligt, och 

tyvärr kopplas chefer till män.” (Personalchef på företag 1) 

 

Driftchefen på företag 2 beskriver kvinnornas upplevda hinder på följande sätt; 

 

“Hindret beror troligtvis på att män är bäst lämpade som chefer, annars 

vore det tvärtom. Kan tyvärr inte se någon annan förklaring.” (Driftchef 

på företag 2). 

 

I sammanställningen ovan menar distriktschefen att kvinnor hindras på grund av sina 

egenskaper. Han menar att kvinnans egenskaper anses bristfällig då dem har en tendens 

att visa för mycket känslor. Här generaliserar rekryteraren och tyder på att kvinnor 

drabbas av könsstereotypa föreställningar som i sin tur minskar möjligheterna till att 

kunna rekryteras till en högre position (Ivarsson, 2000). Han tar dock inte hänsyn till att 

det finns kvinnor vars egenskaper inte följer samma stereotypa mall och för att 

kvinnorna ska kunna lyckas uppnå en högre chefsposition, måste dem stå emot den 

kvinnliga stereotypen (Ivarsson, 2000).  

 

Personalchefens och driftchefens citat tyder på att manliga sökande har en mer 

lockande bakgrund av chefsjobb, medan kvinnor inte kan uppvisa samma meriter. 

Teorin visar på att detta grundar sig i många år tillbaka. Männen har arbetat längre än 

kvinnorna (Lipman-Blumen, 1979) och därför hunnit skapa sig en mer lockande 

arbetsbakgrund. På grund av detta har inte kvinnor fått någon chans att utvecklas då de 

jämt och ständigt hindrats eftersom chefspositioner redan har fått en manlig betydelse.  

 

Vi avslutade intervjuerna med ett dilemma; två kandidater söker till en ledig 

chefsposition med likvärdig utbildning och arbetslivserfarenhet, vem får då tjänsten? 

Ägaren på företag 5 beskriver att tjänsten skulle gå till den sökande som har de bästa 

personliga egenskaperna. Han menar att det alltid finns en intressant person bakom 
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utbildningen och erfarenheterna och därför skulle han i det läget bedöma efter 

personkemi. Driftchefen på företag 2 betonar vikten av rätt egenskaper;  

 

“Den viktigaste egenskapen är bestämdhet. Chefen måste våga lösa 

konflikter på arbetsplatsen och av mina tidigare erfarenheter kan en 

kvinnlig chef uppleva detta som problematiskt, vilket kan leda till 

grupperingar och mobbning på arbetsplatsen.” (Driftchef på företag 2) 

 

Sammanställningen ovan visar att ägaren på företag 5 värderar personliga egenskaper 

och ser det som avgörande ifall han skulle behöva välja mellan kompetens och 

egenskaper. Han menar att det som väger tyngst på företag 5 är personkemi mellan den 

sökande och rekryteraren, vilket tidigare forskning beskriver som abstrakt kompetens 

(Bottger och Bersoux, 2011). Men det är inte endast personkemin som rekryterarna 

prioriterar, utan driftchefen förklarar att det även ska vara rätt egenskaper hos den 

sökande och han anser att rätt egenskaper är att kunna lösa konflikter, vilket kvinnor 

kan uppleva som problematiskt. Driftchefen anser således att kvinnor inte har rätt 

egenskaper för högre chefspositioner. 

 

4.2. Kvinnliga mellanchefer 
 
I detta delkapitel har vi redogjort för de kvinnliga mellancheferna som har som 

målsättning att kunna rekryteras till en högre chefsposition.  

4.2.1. Mellanchefernas tidigare erfarenheter 

Precis som med de manliga rekryterarna inledde vi även kvinnornas intervjuer med 

frågor kring deras tidigare erfarenheter inom ämnesområdet. Syftet med dessa frågor var 

även här att få en så opåverkad bild som möjligt och frågorna som ställdes handlade om 

den ojämna könsfördelningen på ledande befattningar och hur de kvinnliga 

mellancheferna resonerar kring det. Dessa frågor tydliggjorde att samtliga intervjuade 

mellanchefer någon gång under deras karriär har känt sig hindrade, både från att söka 

högre chefspositioner och från att kunna komma längre i rekryteringsprocessen. När vi 

frågade vad det berodde på svarade majoriteten av kvinnorna att ledaregenskaper ofta 

ses som manliga egenskaper och att kvinnornas egenskaper helt enkelt inte passar in. 

Kvinnorna var överens om att problemet låg i egenskaperna, för rätt utbildning har även 

kvinnor idag, berättar dem.  
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4.2.2. Kompetens och krav 

Vi valde att inleda intervjuerna med de kvinnliga mellancheferna kring det andra steget 

i rekryteringsprocessen och diskuterade arbetsbeskrivningarna till lediga 

chefspositioner. Majoriteten av kvinnorna tyckte att arbetsbeskrivningarna var vinklade 

mot ett visst kön och att de redan här kunde få en bild av om företaget sökte en manlig 

eller en kvinnlig chef. Rekryteringschefen på företag 3 förklarade vidare att det i många 

fall kan vara egenskaperna som söks som signalerar om företaget vill ha manliga eller 

kvinnliga sökande. Hon menar att egenskaper såsom oberoende, självförtroende, 

bestämd och resultatinriktad är typiska egenskaper som kan dyka upp på en 

chefsbeskrivning och de egenskaperna associeras väldigt ofta till män. Teamchefen på 

företag 1 förklarade det som att; 

 

“Jag har svårt att tro att något företag skulle specifikt säga att de endast 

önskar manliga sökande och att vinkla texten blir ett sätt att indirekt föra 

fram budskapet” (Teamchef på företag 1) 

 

Detta instämde konsultchefen på företag 2 om och beskrev sin erfarenhet på detta vis; 

 

“Jag tycker att annonser oftast är vinklade. Exempelvis när jag sökte min 

roll jag har idag, stod det i annonsen att det fanns en hiss från kontoret 

som stannar i varuhuset Åhléns. För mig är det en riktad annons mot 

kvinnor då Åhléns manliga utbud är väldigt smalt och kanske i princip 

obefintligt” (Konsultchef på företag 2). 

 

Utifrån sammanställningen och citaten ovan berättar mellancheferna att 

arbetsbeskrivningarna oftast är vinklade till männens fördel. Rekryteringschefen 

berättade att företagen lägger upp stereotypa manliga egenskaper, vilket enligt teorin i 

många fall värderas högre än de kvinnliga egenskaperna (Hylland Erikssen, 2000). 

Även här återspeglas det att de egenskaper som söks är typiska “manliga” egenskaper 

till exempel självsäker, bestämd, och hård (Rudman, 2012). Medan annonserna sällan 

behandlar egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga. De manliga stereotypa 

egenskaperna värderas således högre än de kvinnliga (Hylland Erikssen, 2000). Detta 

tror vi också leder till att företaget inte tar tillvara på kvinnlig kompetens eftersom 

företaget inte fokuserar på att utnyttja kvinnliga kvalifikationer. Vi ser även en tydlig 

stereotypisering i rekryteringsprocessens andra steg då kvinnorna inte ses som 
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utmärkande individer med individuella egenskaper utan stereotypiseras som en grupp 

(Smith, 1993).  

 

Vidare diskuterades skillnaden mellan kvinnlig och manlig kompetens och alla kvinnor 

var överens om att det är något fler kvinnor som söker sig till högskola. Mellancheferna 

var överens om att kvinnor var något mer utbildade men det är arbetslivserfarenheten 

som fortfarande ser kritisk ut på chefspositioner. Rekryteringschefen på företag 4 

berättar att majoriteten av cheferna på företag 4 är män och så ser det nog ut på de flesta 

företagen, så det är ganska självklart att männen har mer arbetslivserfarenhet när 

chefsjobb är mansdominerade. Teamchefen på företag 1 beskriver det följande; 

 

“I många fall krävs det chefserfarenhet för att kunna söka ett chefsjobb 

och för kvinnor som söker sitt första chefsjobb kan det blir svårt…” 

(Teamchef på företag 1) 

 

Trots att mellancheferna påstår att kvinnor är högre utbildade har de inte samma 

möjligheter till befordran som män har. Problemet tror vi ligger i den formella 

kompetensen (Ellström, 1992) då kvinnorna brister i arbetslivserfarenhet. Chefskap har 

alltid varit ett manligt yrke och kvinnorna har naturligt blivit en minoritet på 

organisationer (Regeringen, 2015).  Så fort en kvinna försöker nå en högre position 

hindras hon av ledningen och kollegorna vilket leder till att kvinnan väljer att hålla en 

låg profil (Ohlsson och Sundin, 1990). Denna struktur har i sin tur lett till att kvinnor 

inte har lika mycket erfarenhet inom chefspositioner och måste därför kämpa dubbelt så 

mycket för att lyckas (Josefsson, 2005). Eftersom kvinnorna är en minoritet faller det 

naturligt att dem även observeras närmre (Ohlsson och Sundin, 1990) och detta tror vi 

blir problematiskt för kvinnan då det finns en mall för vad kvinnan är kapabel till.  

 

Citatet ovan tyder på att kvinnor upplever det svårare att söka ett chefsjobb eftersom de 

inte har chefserfarenhet vilket hindrar många kvinnor som söker sitt första chefsjobb. 

Detta tror vi beror på att kvinnor genom åren har lagt sitt fokus på barn och familj 

medan männen har kunnat utveckla sin karriär (Beck, 1990). Kvinnor har således haft 

mindre tid på sig att utveckla sina ledaregenskaper. 

 

Intervjun fortsatte med en diskussion kring vilka personliga egenskaper som kvinnliga 

respektive manliga chefer har. Teamchefen på företag 6 beskrev att hon upplever 
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manliga chefer som resultatinriktade. Vidare förklarar hon att den typiska manliga 

chefen inte lägger ner lika mycket tid på att lära känna alla anställda och är heller inte 

så empatisk. Kvinnliga chefer beskriver hon som mer empatiska och väldigt öppna med 

sina känslor. Affärschefen på företag 5 och rekryteringschefen på företag 4 håller med 

om detta och uttrycker sig på följande sätt; 

 

“Kvinnliga chefer är vänligare men även konflikträdda, vilket kan bli 

problematiskt. Manliga chefer säger vad de tycker och är väldigt raka i 

sin kommunikation, vilket gör att man upplever dem som ärligare” 

(Affärschefen på företag 5). 

 

“Manliga chefer är oftast mer respekterade av andra medarbetare. Dom 

är lättare att lyssna på, ta instruktioner av och andra ser väldigt ofta sin 

manliga chef som en förebild. Samtidigt som en kvinnlig ledare lätt kan 

uppfattas som stöddig eller bitter” (Rekryteringschef på företag 4) 

 

Precis som rekryterarna berättade i avsnittet med de manliga intervjuerna anser även 

mellancheferna att det finns kvinnligt och manligt i personliga egenskaper. Teamchefen 

beskriver mannen som resultatinriktad vilket styrker Spence och Buckners (2000) teori 

om mannens instrumentella karaktärsdrag. Hon beskriver även kvinnorna som 

empatiska vilket vi kan styrka i Spence och Buckners (2000) teori om kvinnans 

expressiva karaktärsdrag. De två citaten ovan skildrar två olika sätt att se på kvinnliga 

och manliga chefer. Det första citatet skildrar en försiktig och konflikträdd chef vilket 

vi tror grundar sig i att kvinnor möter motstånd när dem inte agerar efter kvinnliga 

stereotypa normer (Rudman och Glick, 2001). En kvinna som beter sig mer dominant 

går således emot mäns föreställningar och hindras från att göra karriär. Det andra citatet 

återger en bild av den manliga chefen som en förebild och detta tror vi beror på att 

männen har haft kontrollen under en lägre tid och kvinnorna har sett upp till männen 

(Lipman-Blumen, 1979). Vi ser en koppling mellan de manliga egenskaperna och 

männens höga status i samhället. Detta tror vi har lett till att männen har fått mer 

respekt och har blivit en manlig förebild, precis som rekryteringschefen berättar.  

4.2.3. Skapa urval 

Intervjuerna fortsatte med diskussioner kring könsfördelningen bland chefer inom 

privat sektor och om mellancheferna tror att det är flest manliga eller kvinnliga 
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sökande. Teamchefen på företag 6 tror att det är flest män som söker sig till 

chefspositioner av anledningen att de helt enkelt vågar söka. Hon förklarar att hon tror 

att män har bättre självkänsla och självförtroende och därför kan se sig själva som 

chefer. Konsultchefen på företag 2 och affärschefen på företag 5 var båda överens om 

att det berodde helt på vilken bransch det handlade om. De menade att vissa branscher 

är mer kvinnodominerade såsom chefstjänster inom vården, medan andra branscher är 

mansdominerade såsom chefstjänster inom industri. Teamchefen på företag 1 och 

konsultchefen på företag 2 uttrycker det följande; 

 

“Det är flest män som söker sig till chefspositioner och därför är det en 

större chans att en manlig sökande får jobbet. Det beror helt enkelt på 

att de passar bättre som chefer” (Teamchef på företag 1). 

 

“Fler män. Mestadels för att män vågar, plus att kvinnor generellt inte 

vill ”offra” sina barn för jobbet” (Konsultchef på företag 2).  

 

Ovan förklarar teamchefen på företag 6 att hon tror att det är flest män som söker sig till 

chefspositioner då dem helt enkelt vågar söka. Detta ser vi tydligt i den teoretiska 

referensramen där Fenstermaker och West (2002) tydliggör att det är samhället som 

formar kvinnans och mannens roll. Enligt forskarna har samhället en stor påverkan på 

hur kvinnor och män integrerar med varandra samt vilka förväntningar som finns på 

dem. Vi ser här väldigt tydligt att männen är en majoritet bland sökande eftersom 

kvinnorna inte förväntas söka högre chefspositioner. Det finns således en uttalad mall 

om vad som är kvinnligt och vad som är manligt, och därför tror vi att manliga 

egenskaper går hand i hand med ledaregenskaper och att kvinnor och chefskap ses som 

motsatser. 

 

De personliga mötena fortsatte med en diskussion kring om kvinnorna ansåg att det 

behövdes någon form av motivationsarbete för att locka kvinnor till att söka högre 

chefspositioner. Alla intervjuade mellanchefer tyckte att motivationsarbete var 

någonting nödvändigt för att kunna bryta den ojämna könsfördelningen. 

Rekryteringschefen på företag 3 menar att det behövs fler kvinnliga chefer då dem är 

empatiska, lyhörda och hjälpsamma, vilket är nyttigt för många företag. Affärschefen 

på företag 5 och teamchefen på företag 6 uttryckte sig följande; 
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“Det är bra att de högre cheferna är uppmärksamma vid 

utvecklingssamtal och lyfter kvinnor som är duktiga och föreslår 

utvecklingsmöjligheter” (Affärschef på företag 5) 

 

“Motivationsarbete är självklart bra, men jag tror att det krävs en ännu 

större förändring. Det krävs en förändring av vår människosyn” 

(Teamchef på företag 6) 

 

Rekryterarnas åsikter kring denna fråga handlade om att dem ansåg att 

motivationsarbete inte var nödvändigt, då rekryteraren ska anställa den sökande som 

har rätt kompetens för arbetet. Mellancheferna ansåg dock att kvinnan bör lyftas upp 

och att motivationsarbete var nödvändigt för att kunna bryta den ojämna 

könsfördelningen. Mellancheferna ansåg även att kvinnlig kompetens bör 

uppmärksammas då studier har visat att företag behöver både kvinnlig och manlig 

kompetens (SOU, 1994). Mellancheferna betonade vikten av att utnyttja kvinnlig 

kompetens.  

4.2.4. Bedöma ansökningar och intervjua 

Vidare in på intervjuerna diskuterade vi om mellancheferna föredrar en kvinnlig eller 

manlig intervjuare. Här fick vi inget tydligt svar utan respondenterna velade mellan 

alternativen. Inledningsvis svarade majoriteten att det inte spelade någon större roll och 

att ett berodde helt på individen, men djupare in på diskussionen kunde vi tyda 

påståenden som indikerade på att mellancheferna var mer bekväma med kvinnliga 

intervjuare. Det framkom att de flesta mellancheferna kände att de hade en större chans 

till att bli anställda om det var en kvinna som intervjuade, då kvinnan kan känna igen 

sig i den sökande. Rekryteringschefen på företag 3 uttalar sig följande; 

 

“Kvinnor har mer förståelse för andra kvinnor än vad män har. Därför 

upplever jag att jag har bättre möjligheter om jag blir bemött av en 

kvinna. Kvinnor är även vänligare i sin bedömning” (Rekryteringschef 

på företag 3) 

 

Sammanställningen och citatet ovan visar att mellancheferna känner sig mer bekväma 

med kvinnliga intervjuare då dem är lugnare och snällare i sin bedömning. Detta 

stämmer bra överens med de expressiva karaktärsdragen som beskrivs (Spence och 
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Buckner, 2000) samt de stereotypa föreställningarna om kvinnliga chefer (Smith, 1993). 

Intervjuerna visade även att kvinnor känner sig mer bekväma med en kvinnlig 

rekryterare, då de känner att deras möjligheter ökar. Detta anser vi beror på att kvinnor 

inte tror att de blir valda om dem möts av en manlig intervjuare. Män tenderar att känna 

igen sig med andra män (Lipman-Blumen, 1979) och det kan leda till att rekryteraren 

föredrar en manlig sökande framför en kvinnlig. Vi tror att detta sker åt båda håll, att 

kvinnor föredrar en kvinnlig intervjuare då kvinnliga intervjuare anställer den sökande 

som har lika personlighet och värderingar.  

 

När vi diskuterade kring en könsblandad organisation tyckte alla mellanchefer att 

könsblandat är det självklara. Rekryteringschefen på företag 4 ansåg att en könsblandad 

organisation är bäst för de anställdas utveckling då varje individ kan bidra till 

organisationen. Hon menade att man inte ska utesluta någon kompetens genom att 

kategorisera enligt kön. Teamchefen på företag 1 hade en liknande åsikt och menade att 

gruppen tjänar mer på att ha en blandning vad gäller kön, detta skapar liv i 

organisationen. Teamchefen på företag 6 uttrycker sina tankar på följande sätt; 

 

“Jag tror att det är en fördel för organisationen om det finns en jämn 

fördelning på män och kvinnor. En jämn könsfördelning skapar en 

dynamik” (Teamchef på företag 6).  

 

Alla våra respondenter är positiva till en könsblandad organisation, då blandningen 

bidrar med individuell kompetens och att företaget då tjänar på att ha en blandning 

mellan könen.  Precis som teamchefen lyfter fram menar Feuer (2000) att en 

könsblandad grupp bidrar till organisationens dynamik. På detta sätt går det att ta 

tillvara på både manlig och kvinnlig kompetens som bidrar till organisationens resurser 

(SOU, 1994). 

4.2.5. Övriga frågor 

Vi avslutade intervjuerna med övergripande frågor kring ämnesområdet. Vi frågade 

samtliga mellanchefer om vem dem tror blir anställd av två kandidater som har 

likvärdig utbildning och arbetslivserfarenhet. Majoriteten av mellancheferna ansåg att 

det var viktigt att välja personen som har de bästa egenskaperna. Affärschefen på 

företag 5 förtydligade att det viktigaste är den sociala kompetensen och hur personen 

kommer att passa in i gruppen. Teamchefen på företag 1 rangordnar de viktigaste 
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faktorerna som bör studeras vid ett sådant beslut; kandidatens ålder, sociala kompetens 

och kön kan komma att avgöra vem tjänsten går till. Rekryteringschefen på företag 3 

hävdar att det även handlar om vilken kontakt som skapas under intervjun. Detta kan 

spela stor roll i vem rekryteraren väljer att anställa; har rekryteraren fått bra kontakt 

med en viss sökande lämnar personen ett starkare intryck. Affärschefen på företag 5 

uttrycker sig följande; 

“Jag tror att man väljer en kandidat efter magkänsla. Människor har 

dessutom en tendens att tycka om personer som liknar en själv” 

(Affärschef på företag 5). 

 

“Jag tror att mannen får tjänsten, oavsett, eftersom han har större chans 

till att bli chef” (Rekryteringschef på företag 4). 

 

“Den manliga sökande vinner, då män anses vara bättre chefer” 

(Teamchef på företag 1). 

 

Enligt sammanställningen ovan anser mellancheferna att det som avgör vem som får 

tjänsten är de personliga egenskaperna. De menar att den sociala kompetensen samt hur 

den sökande kommer att passa in i gruppen är avgörande. Här ser vi en tydlig koppling 

till den abstrakta kompetensen där fokus ligger på hur sökandes personlighet passar in i 

den befintliga gruppen (Feuer, 2000). Dessa egenskaper anser vi stämmer bra överens 

med de stereotypa kvinnliga egenskaperna (Spence och Buckner, 2000) som finns i 

studiens teori och därför kan vi dra slutsatsen att mellancheferna föredrar kvinnliga 

egenskaper inom organisationen.  

 

Affärschefen nämner i citatet att människor tycker om personer som liknar en själv och 

det ser vi likheter i homosocialiteten. Enligt Jackson et al (1999) använder människan 

demografiska variabler såsom kön för att känna tillhörighet. Detta tror vi att 

affärschefen indirekt upplever när hon säger att det väljs en kandidat efter magkänsla 

samt personer som liknar en själv. Går vi vidare till de två sista citaten ser vi en klar 

stereotypisering i chefernas resonemang. De menar helt enkelt att män anses vara bättre 

chefer utifrån deras stereotypa egenskaper. Precis som Spence och Buckner (2000) 

menar har mannen i större utsträckning instrumentella karaktärsdrag vilket vi anser att 

mellancheferna upplever som typiska ledaregenskaper.  
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Vidare avslutades intervjuerna med en diskussion kring vad som hindrar kvinnor från 

att nå toppen av ledningen. Denna diskussion var givande och bidrog med mycket till 

studien i form av intressanta tankar och åsikter. Teamchefen på företag 6 trodde att det 

beror mycket på människosynen. Hon menar att män anses vara starkare både fysiskt 

och psykiskt, då män i snitt arbetar fler timmar, arbetar hårdare och inte tänker på 

mycket annat än jobb på arbetsplatsen. Män har även en tendens att visa framfötterna 

bättre och vågar synas, medan kvinnan hamnar i skuggan och inte vågar ta lika mycket 

plats. Konsultchefen på företag 2 och rekryteringschefen på företag 4 var båda överens 

om att problemet ligger i gamla traditioner. De menar att chefspositioner historiskt sett 

alltid har varit ett manligt yrke och att denna syn ligger kvar än idag. Chefer har alltid 

kopplats till män och det är någonting som har varit väldigt svårt att kunna bryta, men 

konsultchefen och rekryteringschefen tror att det har börjat ske en förändring.  

 

“Jag tror att kvinnor hindrar sig själva. De sätter spärrar i huvudet på 

sig själva och varandra. Kvinnan är tyvärr oftast väldigt rädd för att 

kritiseras och göra fel, för att de får skarpare reprimander då. Män blir 

inte på samma sätt, utan män överlever klavertramp längre än kvinnor” 

(Affärschef på företag 5). 

 

“Kvinnor vågar inte satsa lika mycket som män och det beror nog på att 

kvinnor tror att chanserna är lägre för dem. De får heller inte rätt stöd 

för att söka sig vidare” (Teamchef på företag 6). 

 

Såsom Teamchefen på företag 6 uttrycker sig i sammanställningen menar hon att män 

anses vara starkare både psykiskt och fysiskt då de arbetar både hårdare och fler 

timmar. Med detta påstående anser vi att teamchefen indirekt tycker på att kvinnor inte 

arbetar lika hårt och heller inte har lika stark karriärmotivation som männen har. 

Ivarsson (2000) menar att detta förknippas med de kvinnliga stereotyperna som minskar 

kvinnors möjligheter till chefsbefordran. För att kvinnor ska kunna bryta mönstret bör 

de stå emot de kvinnliga stereotyperna. Kvinnor kan bryta detta genom att visa 

framfötterna bättre och undvika att hamna i skuggan.  

  

Vidare anser mellancheferna att ett problem även är de gamla traditionerna och det 

gamla synsättet på chefspositioner. Eftersom män historiskt sätt alltid haft kontrollen 

har kvinnor blivit en minoritet på ledande befattningar och det har lett till att kvinnor 
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naturligt har vänt sig till män (Lipman-Blumen, 1979). När kvinnan väl tar plats på en 

organisation kritiseras hon och möter motstånd (Rudman och Glick, 2001) som vi tror 

leder till att hon blir mer försiktig i framtiden. Därför tror vi att kvinnan upplevs som 

konflikträdd och känslosam vilket hindrar kvinnan från att utvecklas. 

5. Slutdiskussion 
Under detta kapitel har vi sammanställt studiens tidigare forskning samt resultat i form av en 
övergripande slutdiskussion. 
 

Kapitlet “tidigare forskning” avslutades med en illustrerad syntes av 

rekryteringsprocessen samt de olika komponenterna som belyses i kapitlet. Detta för att 

skapa en förståelse för vad vi tror sker i rekryteringsprocessens tre utvalda steg. Den 

konstruerade modellen inspirerades av Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohiras 

(2009) sex-stegs-modell av rekryteringsprocessen vilken efter datainsamlingen 

kompletterades med kvinnliga och manliga egenskaper, stereotypisering samt 

homosocialitet. Konstruktionen visade därför en preliminär modell som sedan låg till 

grund för utformningen av intervjuguiderna. De tre utvalda stegen i 

rekryteringsprocessen utgjorde tre av våra huvudteman i det empiriska kapitlet för att 

kunna hålla samma struktur som den teoretiska modellen är utformad efter. Efter 

analysen av det empiriska materialet ställdes varje tema mot tidigare forskning.  
 

Det insamlade och bearbetade empiriska materialet ger studien en teoretisk mättnad i 

hur rekryteringsprocessens tre utvalda steg upplevs med förankring till homosocialitet 

och stereotypisering. Gällande temat ”kompetens och krav” upplever både rekryterarna 

och mellancheferna att formell kompetens värdesätts i form av utbildning och 

erfarenhet. Rekryterarna menar dock att den informella kompetensen kan kategoriseras 

enligt kön och det är här vi ser en skillnad ligger mellan män och kvinnor då samhället 

förväntar sig olika egenskaper av dem. Mellancheferna upplevde dock att kvinnlig och 

manlig kompetens skiljer sig i form av att chefskap ses som ett manligt yrke och 

kvinnor blir därmed en minoritet. Respondenternas svar visade att denna 

stereotypisering är orsaken till att kvinnor väljer att hålla en låg profil. Även spår av 

homosocialitet skildrades i rekryterarnas tänk då de berättade att det är viktigt att den 

sökande passar in i det existerande teamet och att den ultimata personligheten är en 

personlighet som går ihop med den befintliga gruppens dynamik. I och med att de 

intervjuade företagen var mansdominerade menar rekryterarna att sökande söker sig till 

arbetskamrater med liknande personlighet och värderingar. 
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Gällande temat ”skapa urval” framfördes det att rekryterarna använder sig av stereotypa 

föreställningar i sin bedömning då det framkom att mannen är bäst lämpad som chef 

och att kvinnan är bristfällig. Homosociala strukturer har även bildats då kvinnor inte 

känner sig välkomna i en mansdominerad grupp med de stereotypa 

föreställningarna.  Kvinnorna framförde även att samhället formar de stereotypa 

rollerna som har stor påverkan på integreringen mellan kvinnor och män. Män är 

således en majoritet inom privat sektor då kvinnor inte förväntas söka höga 

chefspositioner. Manliga egenskaper går hand i hand med chefsegenskaper och därmed 

ses kvinnor och chefskap som motsatser. 
 

Det sista huvudtemat ”bedöma ansökningar och intervjua” behandlar kvinnors 

upplevelser av manliga respektive kvinnliga intervjuare. Kvinnor känner att deras 

möjligheter minskar när de bemöts av en manlig intervjuare då män känner igen sig 

bättre med andra män och därefter föredrar en manlig kandidat. Denna homosocialitet 

sker åt båda håll det vill säga att kvinnor föredrar en kvinnlig intervjuare. Även de 

manliga rekryterarna betonade vikten av att personen som anställs ska matcha den 

befintliga organisationskulturen. På en mansdominerad organisation, som alla 

intervjuade företag var, uppstår homosocialitet när män indirekt föredrar att anställa det 

egna könet. 

 

Intervjuerna avslutades med övergripande frågor kring varför kvinnor hindras från att 

nå högre chefspositioner. De manliga rekryterarna anser att en bra chef bör vara 

stresstålig och detta anser de vara en manlig egenskap. Rekryterarna menar således att 

kvinnorna saknar rätt egenskaper för chefsjobb och därmed hindras från att nå högre 

chefspositioner. Mellancheferna å andra sidan anser att hindret beror på att många 

kvinnor hindrar sig själva. Den kvinnliga stereotypen är att kvinnor inte har en lika 

stark motivation till att vilja göra karriär som män har och därför krävs det mycket för 

att bryta detta mönster. Mellancheferna ansåg även att kvinnor fortfarande är en 

minoritet på grund av att män historiskt sätt alltid har haft kontrollen.   

 

Både rekryterarna och mellancheferna anser att det som värderas högst är personliga 

egenskaper. Den egenskapen som de intervjuade rekryterarna värderar högst är 

förmågan att kunna lösa konflikter på arbetsplatsen och refererar till typiska manliga 

stereotypa egenskaper. De kvinnliga mellancheferna lyfter fram social kompetens och 

kandidatens förmåga att passa in i gruppen. I en mansdominerad miljö väljs kvinnorna 
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bort på grund av homosocialitet eftersom mellancheferna tror att chefen väljer en 

kandidat som är lik sig själv.  
 

 

Stereotypisering och homosocialitet kan konstateras på samtliga intervjuade företag 

genom det analyserade empiriska data. Det kan även konstateras att stereotypisering 

uppstår genom föreställningar om vad kvinnor respektive män är kapabla till samt vilka 

egenskaper dem uppvisar på organisationen. Trots rekryterarna och mellanchefernas 

vilja mot att sträva mot en könsblandad organisation, stereotypiserar de och 

kategoriserar de sökande indirekt. Genom de tre huvudteman har fältstudien uppvisat 

upprepade spår av homosocialitet samt stereotypisering på samtliga organisationer trots 

hoppet och tron om att jämställdheten är på väg mot rätt riktning. Problemet ligger i att 

de intervjuade företagen inte var medvetna om de indirekta valen och bedömningarna 

som sker under rekryteringsprocessens gång. Homosocialitet skildras som ett 

organisatoriskt problem i teorin då organisationen inte tar tillvara på all kompetens, 

kvinnlig såväl som manlig, men bland kvinnorna upplevdes kvinnlig homosocialitet 

som en positiv faktor då det ökade deras chanser till befordran.  
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6. Studiens bidrag 
Under detta kapitel har vi framfört studiens teoretiska och praktiska bidrag. 
 

6.1. Teoretiskt bidrag 
Studiens syfte var att öka förståelsen för vad kön har för betydelse i 

rekryteringsprocessen med utgångspunkt från homosociala och stereotypa strukturer. I 

inledningskapitlet presenteras ett glapp i den tidigare forskningen med utgångspunkt 

från bortfallet av kvinnliga sökande på grund av homosocialitet och stereoptypisering. 

Vi konstruerade en teoretisk modell som illustrerar kopplingen mellan den teoretiska 

datainsamlingen (se figur 3) 

 

Utifrån den teoretiska modellen har vi med hjälp av den empiriska datainsamlingen 

konstruerat en ny modell som vi anser vara värdefull för chefer och rekryterare. 

Modellen tyder på att kön har betydelse vid chefsrekryteringar och att stereotypisering 

kontinuerligt sker under processens gång. 

 

 
Figur 8: En illustration av den utvecklade teoretiska översiktsmodellen. Egen 
konstruktion. 
 
Ovan har vi illustrerat den utvecklade teoretiska översiktsmodellen där vi fyllt i de 

brister som teorin inte behandlade med hjälp av empiriskt data. I den ursprungliga 

modellen illustrerades Fernandez-Araoz, Groysberg och Nohiras (2009) sex-stegs-

modell med utgångspunkt från stereotypisering och homosocialitet. Utifrån tidigare 

forskning har det talats om stereotypisering och homosocialitet som en central faktor till 

kvinnors minoritet på arbetsmarknaden (Wahl, 1992; Höök, 2001; Holgersson, 2003) 

och utifrån respondenternas svar kan vi bekräfta den tidigare forskningen i form av att 

samtliga respondenter indirekt hänvisade till dessa faktorer. Vi lade även märke till att 
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många respondenter valde att inte uttrycka sig tydligt kring de olika teman, utan det 

pratades mycket runt frågorna, men spår av stereotypisering och homosocialitet fanns i 

samtliga svar.  

 

Vi har efter fältstudierna upptäckt att stereotypisering och homosocialitet sker löpande 

under hela rekryteringsprocessen och leder till att kvinnorna successivt väljs bort och 

det skapas en alltmer homosocial organisation. Stereotypiseringen och homosocialiteten 

som skapas leder slutligen till ett stort bortfall av kvinnliga kandidater, främst under 

rekryteringsprocessens tredje steg där rekryteraren skapar sitt urval. Den kompetens 

som väger tyngst både hos rekryterarna samt hos mellancheferna är främst formell 

kompetens (se Nilsson, 2006; Ellström, 1992, Höglund, 1998) och det var inte förrän 

det stod mellan två kandidater som den informella kompetensen (se Nilsson, 2006; 

Ellström, 1992, Höglund, 1998) blandades in. Därav har vi illustrerat den formella 

kompetensen efter det andra steget i processen. 

 

En ny rekryteringsprocess har nu skapats och den innefattar fem steg i följande ordning; 

processen inleds med att samla in ansökningar och bedöma sökandes kompetenser, de 

formella kompetenserna jämförs där arbetslivserfarenhet väger tyngst, urvalet skapas 

bland kandidaterna och majoriteten av kvinnorna stöts bort på grund av bristfällig 

formell kompetens, ansökningarna bedöms och intervjuerna äger rum. Av de sökande 

som tar sig igenom processen väljs en kandidat ut som enligt statistik högst troligt är en 

man. På grund av stereotypiseringen och homosocialiteten som sker på vägen bildas det 

en homosocial organisation där det faller naturligt för rekryteraren att välja en manlig 

kandidat före en kvinnlig kandidat. I den nya modellen har vi illustrerat 

stereotypisering, homosocialitet och bortfall som en stegvis process som sker genom 

samtliga fem steg. 

 

Vi kan utifrån bidraget och den nya modellen konstatera att kön har stor betydelse i 

rekryteringsprocessen och stereotypisering samt homosocialitet återspeglas tydligt 

genom hela processen. Denna modell har således kompletterat och utvecklat vår teori. 

 

6.2. Praktiskt bidrag 
Ovan har vi nämnt studiens teoretiska bidrag och nedan kommer det praktiska bidraget. 

Studien har kommit fram till att det genom rekryteringsprocessens tre centrala steg sker 

stereotypisering och homosocialitet som gör att kvinnorna stegvis faller bort från 
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processen. Detta börjar redan vid arbetsbeskrivningen av ett ledigt jobb då 

respondenterna ansåg att den sökande redan här kan få en bild av vilket kön som söks. 

Vi rekommenderar företag att granska jobbannonserna kritiskt och ur ett 

genusperspektiv innan de publiceras, för att undvika beskrivningar av stereotyp karaktär 

som kan kopplas till kön. Vi tror att det är viktigt att båda könen får läsa igenom 

annonsen innan den publiceras då män och kvinnor kan tolka beskrivningen på olika 

sätt. Detta anser vi är en bra lösning för att kunna locka lika många kvinnliga som 

manliga sökande.  

 

En annan lösning är att våga uppmärksamma homosocialitet och stereotypisering som 

ett problem. Under intervjuerna med våra företagsrespondenter observerade vi att de 

inte vågade uttrycka sig till fullo när det rörde genusfrågor och detta tror vi bottnar i att 

genus ses som ett känsligt och olämpligt ämne att yttra sig fritt kring. Den ojämna 

könsfördelningen på högre chefspositioner kommer förmodligen inte att minska om inte 

problemet uppmärksammas. Rekryterarna är tysta om detta och mellancheferna yttrar 

sig heller inte, hur ska problemet då kunna lösas? 

 
7. Vidare forskning 
Under detta kapitel har vi framfört studiens förslag på vidare forskning. 
 

Den nya modellen vi konstruerat i det teoretiska bidraget illustrerar 

rekryteringsprocessen som en fem-stegs-modell där stereotypisering leder till 

homosocialitet som i sin tur leder till bortfallet av kvinnor. Stereotypiseringen och 

homosocialiteten sker stegvis under hela processens gång och vi anser att det är viktigt 

med mer forskning kring ledarskapstänket kopplat till dessa två faktorer. Det finns 

ytterst lite forskning kring hur rekryterarna resonerar vid chefsanställning. Majoriteten 

av forskningen belyser vad rekryterare gör för val och hur rekryteringsprocessen går till, 

men inte hur ledarskapsresonemangen har skett kring varje beslut. 
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9. Bilagor  
 

Försättsbrev till intervjuguide 
 

Hej! 

Vi heter Annsofie Donoyan och Sara Moatamid och är två studenter som skriver vårt 

examensarbete inom företagsekonomi på Högskolan i Gävle. Vår studie handlar om den 

ojämna könsfördelningen mellan kvinnor och män på ledande chefspositioner med 

utgångspunkt från rekryteringsprocessen. Vi har valt att studera privata, svenska 

organisationer då vi ser en ojämn könsfördelning bland chefer och vill ställa oss 

frågande till vad det är som orsakar det stora bortfallet av kvinnliga chefer. 

 

Vår studie kommer att sammanställas genom intervjuer med ett antal respondenter som 

sedan kommer att behandlas anonymt. Vårt önskemål är att du som blir intervjuad är så 

utförlig som möjligt under intervjuns gång och om du vill ta del av vår slutgiltiga studie 

bifogar vi den till dig med nöje. 

 

Tack för ditt deltagande, 

Med vänlig hälsning, Annsofie Donoyan och Sara Moatamid 
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Intervjuguide 1 
Frågeguide för intervju med manlig rekryterare:  
Syftet med denna intervjuguide är att kunna förstå hur manliga rekryterare resonerar 
vid rekrytering av en ny chef. Dessa frågor är utformade efter rekryteringsprocessens 
sex steg, men är avgränsade till steg 2, steg 3 och steg 4. 
 

Inledande frågor 
 
Vilket företag jobbar du på?  
Vad har du för roll?  

  
Steg 2. Kompetens & krav 
 
o Hur resonerar ni när ni genomför en beskrivning av arbetsrollen? 
o Vilka kompetenser är det ni vill se hos den sökande, det vill säga lägger ni mest 

tyngd på utbildning eller erfarenheter? 
o Vad upplever ni för skillnad mellan kvinnlig och manlig kompetens? 
o Vilka egenskaper är det du söker hos den nya chefen, det vill säga vilka personliga 

egenskaper lägger ni mest tyngd på?  
o Vilka personliga egenskaper skulle ni säga att en kvinnlig respektive manlig chef 

har? 
 
Steg 3. Skapa urval 
 
o Vad har de befintliga cheferna för möjligheter till befordran? 
o Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att rekrytera en chef internt? 
o Vilken könsfördelning ser ni på ansökningar som inkommer till en ledig 

chefsposition? Vad tror ni att den kan bero på? 
o Tillämpar ni någon form av motivationsarbete för att locka fler kvinnor till att söka 

högre chefspositioner? 
 
Steg 4. Bedöma ansökningar & intervjua 
 
o Vilka är inblandade i rekryteringsprocessen? Kön och position. 
o Vad anser ni är viktigast att titta på vid bedömning av inkomna ansökningar?  
o Hur resonerar ni när ni väljer ut kandidater som får gå vidare till intervju? 
o Hur resonerar ni kring en könsblandad organisation? 
 
Övriga frågor 
 
o Vad tror ni ligger till grund för att kvinnliga chefer hindras från att nå de högsta 

chefspositionerna? 
o Om det står mellan två kandidater med likvärdig utbildning och 

arbetslivserfarenhet, vad avgör vem som får tjänsten?   
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Intervjuguide 2 
Frågeguide för intervju med kvinnlig mellanchef:  
Syftet med denna intervjuguide är att kunna förstå hur kvinnliga mellanchefer upplever 
hinder från att kunna avancera till högre chefspositioner.  

 
Inledande frågor 
 
Vilket företag jobbar du på?  
Vad har du för roll? 
 
Rekryteringsprocessen 

o När du tar del av en arbetsbeskrivning till en ledig chefsposition, upplever du att 
den är neutral eller vinklad mot ett visst kön?  

o Vad upplever du för skillnad mellan kvinnlig och manlig kompetens? (med 
kompetens menas det utbildning och erfarenheter) 

o Vilka personliga egenskaper skulle du säga att en kvinnlig respektive manlig 
chef har? 

o Upplever du att du har några möjligheter till befordran? 
o Tror du att det är flest kvinnor eller män som söker till högre chefspositioner? 

Och vad tror du att det kan bero på?  
o Skulle du vilja se att organisationen du jobbar på tillämpar någon form av 

motivationsarbete för att få fler kvinnor att söka till högre chefspositioner? 
o Föredrar du en manlig eller en kvinnlig intervjuare? Och varför? 
o Hur resonerar du kring en könsblandad organisation? 

 

Avslutande frågor 
 

o Om det står mellan två kandidater med likvärdig utbildning och 
arbetslivserfarenhet, vad tror du avgör vem som får tjänsten? 

o Vad tror du ligger till grund för att kvinnliga chefer hindras från att nå de högsta 
chefspositionerna? 

 
 
 
 
 


