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   Sverige ligger i topp på jämställdhet inom många områden. Dock 
inte när det gäller toppchefer i näringslivet. Andelen kvinnor i 
ledningsgruppen på de femtio största bolagen i Sverige var 2008 
endast två procent. Syftet med studien är att få en ökad kunskap om 
hur rekryteringen av toppchefer går till samt ta del av 
rekryteringskonsulternas upplevelser kring snedfördelningen av 
kvinnor och män på dessa positioner. En kvalitativ undersökning har 
genomförts genom halvstrukturerade intervjuer med 
rekryteringskonsulter. En induktiv tematisk analys har använts. 
Resultatet visar att det urval av personer som konsulterna söker 
bland för att hitta lämpliga kandidater är väldigt begränsat. Kvinnor 
befinner sig sällan på de poster som är aktuella vid 
toppchefsrekryteringar. Det finns även föreställningar hos 
konsulterna att kvinnor tackar nej till sådana poster i högre grad och 
lägger sin fokus på annat. Resultatet styrks av den forskning som 
finns på området som visar att det finns både organisatoriska samt 
attitydmässiga barriärer som hindrar kvinnor att nå toppen. 

 
   På många områden är Sverige i topp vad gäller jämställdhet på arbetsmarknaden. 

Exempelvis befann sig 81 procent av alla kvinnor i Sverige på arbetsmarknaden jämfört 
med männens 87 procent år 2007. Dessutom har fler kvinnor än män en eftergymnasial 
utbildning idag (SCB: s hemsida, 2008). Det framgår dock av statistiken från SCB att 
arbetsmarknaden är könssegregerad då kvinnor befinner sig i andra yrken samt på lägre 
positioner än vad män gör. Således finns både en horisontell och en vertikal segregering. 
Vidare visar SCB statistiken att det är övervägande män som sitter på chefspositionerna i 
Sverige även om antalet kvinnliga chefer har ökat på senare år. Inom det privata 
näringslivet fanns det 23 procent kvinnliga chefer år 2006. Då det gäller kvinnliga 
toppchefer är siffran ännu lägre. Andelen kvinnor i ledningsgruppen på de femtio största 
bolagen i Sverige var 2008 endast två procent.  

 
   Denna snedfördelning av toppositionerna kan få konsekvenser både för individen men 

även för samhället i stort och är anledningen till att detta problem bör forskas om och tas 
på allvar (Löfström, 2004). Sveriges produktivitet är beroende av att alla individer har 
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i arbetslivet. För att kunna tillgodose detta 
samt möta dagens globalisering och ökade konkurrens för företagen har forskning inom 
detta område pekats ut som centrala av såväl politiska och samhälleliga organ i Sverige 
och internationellt (FAS, 2009). Alvesson och Billing (1989) har tagit upp fyra 
perspektiv på de problem som är konsekvensen av för få kvinnor på toppositioner. Ett 
perspektiv är att vi lever i en demokrati och i en sådan torde alla grupper i ett samhälle 
vara representerade, såväl kvinnor som män, inom alla grupper och på alla nivåer. Ett 
annat argument är resursargumentet. Om kvinnorna i högre grad skulle inkluderas till 
högre poster innebär det att det totala urvalet av lämpliga kandidater fördubblas och 
sannolikheten att en bra matchning sker mellan kandidat och post öka. Även om man ser 
på kvinnor och män som väldigt olika varandra skulle en inkludering av kvinnorna 
tillföra andra perspektiv och erfarenheter som i sin tur leder till mer resurser. Det är 
alltså inte bara en fråga om kvantiteter utan även en fråga om kvaliteter. Om inte 
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kvinnorna får delta på de höga positionerna innebär det att vi bara har tillgång till hälften 
av den kompetens i näringslivet än som de facto finns. Det finns även ett 
intresseargument som går ut på att män inte kan företräda kvinnors intressen lika lite 
som kvinnor kan företräda mäns. Det fjärde perspektivet är jämställdhetsperspektivet. 
Att posterna på de högsta befattningarna ska besittas av såväl både män som kvinnor 
därför att det ska vara jämställt, något som även återfinns i Sveriges Diskrimineringslag 
(Integrations och jämställdhetsdepatementet, 2008:567.). 

 
   Det har skrivits ganska mycket litteratur kring området kvinnligt och manligt ledarskap 

samt vilka mekanismer, såväl psykologiska som strukturella, som kan tänkas ligga 
bakom snedfördelningen. Se t.ex. (Kanter, 1977; Muhonen, 1999; Wahl, 1996). Ett 
begrepp som ofta nämns inom denna litteratur är ”Glastak” (glass ceiling effect), vilket 
används till att beskriva fenomenet att kvinnor och minoriteter exkluderas från de högsta 
chefspositionerna i företag och organisationer genom att det finns barriärer som är svåra 
för dem att ta sig igenom (Kruper & Wickwire, 1996). Dessa barriärer är i mångt och 
mycket osynliga och kan ha både organisatoriska likväl som attitydmässiga förklaringar. 
De organisatoriska förklaringarna handlar om de maktstrukturer som finns inom 
organisationer och i samhället mellan män och kvinnor (Muhonen, 1999). 
Maktstrukturerna är av sådant slag att kvinnor sällan befinner sig på de höga positioner i 
företaget som är aktuella vid chefsrekryteringar. Därför blir de inte heller sedda i denna 
process (Kanter, 1977). Ofta används informella nätverk vid chefsrekryteringar på 
företag istället för en objektiv rekryteringsprocess. I och med detta är risken stor att 
personer som tillhör dessa nätverk har en fördel i processen jämfört med dem som inte 
tillhör nätverken (Kruper & Wickwire, 1996; O´Leary, 1974; Rasmussen, 1995). Det 
finns dock forskning som tyder på att det redan är på de lägre nivåerna i 
organisationerna som kvinnorna bortselekteras genom att de blir satta på positioner som 
sällan kommer ifråga vid chefsrekryteringar (Bihagen & Ohls, 2006). De informella 
rekryteringar som görs kan förklaras av den homosociala teorin (Kanter, 1977). Enligt 
den teorin väljer män andra män därför att det är männen som har makten i samhället 
och därav är det dem som männen identifierar sig med. Även kvinnor tvingas identifiera 
sig med dem eftersom de själva saknar makten (Lipman-Blumen, 1976). Detta är 
anledningen till att det av många upplevs som om kvinnor är sämre på att stötta varandra 
än vad män är vilket inte är fallet (Cockburn, 1991). Istället ska detta ses som en 
konsekvens av maktsituationen mellan könen och att de med högst status och makt är de 
personer som vi anpassar oss till (Kanter, 1977). Konformitet innebär vi blir påverkade 
av hur andra agerar och att vi agerar som de. Ett slags grupptryck som påverkar våra 
attityder samt handlande i många fall därför att vi vill vara till lags och smälta in i 
gruppen. Personer med hög status påverkar oss mer än de med låg status (Myers, 2008). 
Även chefer präglas av denna konformitet och väljer därför andra män till chefer då det 
är normen i vårt samhälle (Kanter, 1977). Det här präglar sådant som 
rekryteringsprocessen på ett sådant sätt att könsfördelningen hela tiden återskapas i 
samhället (Kanter, 1977; Sokoloff, 1981). Till de organisatoriska förklaringarna hör 
även hemsituationen (Muhonen, 1999). Detta därför att situationen hemma hänger 
samman med villkoren och möjligheterna på arbetet. Studier visar att det fortfarande är 
kvinnor som tar det största ansvaret i hemmet och att det ser ut så även om kvinnorna 
har en egen karriär (Blom, 1998; Ekvall et al., 1994). De kvinnliga cheferna har ett mer 
jämställt förhållande till sin partner, där de i högre grad delar på arbetet i hemmet, än 
vad manliga chefer har. Detta innebär att manliga chefer kan fokusera på sin karriär i 
högre utsträckning än vad de kvinnliga cheferna kan göra som både har karriär och 
hemarbete att tänka på (Blom, 1998).  
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   De attitydmässiga orsakerna till glastaket är att det finns fördomar och stereotypa bilder 
hos människor som leder till att barriärer uppstår för kvinnor på arbetsmarknaden 
(Muhonen, 1999). Anledningen till att vi har stereotypa bilder är att det är en hjälp för 
oss att processa och selektera social information på. Det kallas att vi har sociala scheman 
(Augoustinos & Walker, 2002). Dessa scheman är kognitiva strukturer som organiserar 
och kategoriserar all den komplexa information som finns om den sociala världen för att 
på så sätt göra den mer lättbegriplig. Det kan handla om scheman kring människor, 
grupper eller händelser. De gör att vi har förväntningar på hur vissa personer är eller hur 
man ska agera i specifika situationer och hjälper oss på det sättet att få mer kontroll över 
situationer. Om vi saknade sociala scheman skulle vi ha alltför mycket information att 
bearbeta i varje situation. Väldigt många av våra dagliga beslut och bedömningar sker på 
detta sätt och i de flesta fall fungerar det bra. I vissa fall kan det dock blockera vår 
kunskapsinhämtning om världen och på så sätt vara dysfunktionellt. Stereotyper är en 
sorts schema som handlar om information från andra sociala kategorier, exempelvis kön 
eller ras.  

 
   De scheman som finns skapas genom samhället och vår socialisation. Vi lär oss hur 

exempelvis en man respektive en kvinna ska vara, vad de ska jobba med och så vidare. 
Vi skapar på så sätt de stereotyper som finns (Augoustinos & Walker, 2002). Exempel 
på sådana stereotypa föreställningar som finns i samhället är att kvinnor saknar 
personlighetsdrag som är av betydelse för att kunna bli en bra ledare. Bland annat att 
kvinnor är mindre motiverade, oförmögna att vara bra team players och så vidare 
(Kruper & Wickwire, 1996). I en studie av Carter, Jonsen, Maznevski & Prime (2008) 
har det undersökts hur chefer uppfattar kvinnliga och manliga ledare. De kom fram till 
att det finns en hel del stereotypa föreställningar hos dessa kring hur manliga respektive 
kvinnliga ledare är. Det framkommer att de egenskaper som de kvinnliga cheferna anser 
att kvinnor är bättre på till vissa delar är samma egenskaper som de manliga cheferna 
tycker att män är bättre på. Medan kvinnorna uppfattar att kvinnliga ledare är bättre på 
exempelvis belöning, problemlösning samt att vara en förebild för andra så upplever 
männen att manliga ledare är bättre på att stimulera sina medarbetare, problemlösning, 
påverka uppåt samt att vara en förebild. Det är även vanligt att ledare tror att kvinnor 
inte finns på ledande positioner idag därför att de helt enkelt väljer bort det och att 
kvinnor ofta väljer familjelivet framför karriären (Kruper & Wickwire, 1996). En annan 
vanlig uppfattning som ledare har om varför det finns så få kvinnliga toppchefer är att 
kvinnorna helt enkelt inte söker den här typen av tjänster (Göransson, 2004). 

 
   Manligt och kvinnligt är dock socialt skapade begrepp som vi redan i vår socialisation 

som barn får lära oss. Det är begrepp som är skapade i tid och rum och vars innebörd 
varierar med tiden. Personlighetsdrag som vi anser kvinnliga nu kanske inte uppfattades 
som kvinnligt för några hundra år sedan. Även ledarskap är ett socialt konstruerat 
begrepp. Den norm som finns i samhället om hur en ledare ska vara och som även 
stämmer väl överens med den norm som finns om männen är skapade normer. Det är vi 
själva som har skapat normerna och därmed finns det ingenting som säger att de är för 
evigt, utan kan mycket väl ändras över tid (Wahl, 1996). Många av de egenskaper som 
samhället stereotypt tänker på som ledaregenskaper är i stort sett överensstämmande 
med egenskaper som förknippas med män (Eagly & Sczesny, 2007; Schein, 1975; 
Powell & Butterfield, 1979). Fenomenet ”think-manager-think-male” innebär att då de 
stereotyper som finns om ledare till stor del överensstämmer med de stereotyper som 
finns om män gör tenderar människor att förknippa ledare som män (Carter, Jonsen, 
Maznevski & Prime, 2008; Schein, 1996). Detta kan få konsekvenser gällande 
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chefsrekryteringar då detta sker på ett omedvetet plan. Studier har visat att på grund av 
att chefer använder sig av stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt så bedöms 
män och kvinnor olika vid exempelvis en rekrytering. Om den manliga stereotypen 
överensstämmer med stereotypen av hur en ledare är blir detta problematiskt vid en 
chefsrekrytering (Rosen & Jerdee, 1974).  

      
   Det har bedrivits ganska lite forskning kring själva förfaringssättet vid 

chefsrekryteringar. Fokus har istället varit på att studera vilka egenskaper som en chef 
bör ha (Holgersson & Höök 1997). Dock har i en studie som Holgersson gjorde (1997) 
om vd-rekrytering ett antal styrelseordföranden blivit intervjuade angående 
förfaringssättet vid en vd-rekrytering. I studien tittade de på hur rekryteringsprocessen 
ser ut samt vad styrelseordförandena ansåg vara viktigt vid tillsättandet av en ny vd. 
Svaren som framkom var väldigt lika varandra. Enligt respondenterna är det typiska 
sökförloppet till en vd att det är styrelseordföranden som eventuellt tillsammans med en 
arbetsgrupp har hela ansvaret för processen. Ibland använder de sig av en 
rekryteringskonsult, ibland inte. Styrelsen träffar några lämpliga kandidater som de 
väljer bland, men de får inte träffa alla. Det förekommer att de endast får ett alternativ att 
välja på. Enligt studien framgår att det oftast är styrelseordföranden som avgör vem som 
får jobbet och att andra aktörer så som facket eller avgående vd har en obetydlig roll. 
Enligt respondenterna har inte heller rekryteringskonsulterna någon större inverkan på 
slutresultatet även om de används flitigt. Det framkom även att rekryteringskonsulten 
nästan alltid är en man. Hela processen har en mycket informell karaktär och det är en 
ytterst liten krets av personer som är aktuella samt delaktiga i processen. Det är oftast 
personer som finns i styrelseordförandens egna nätverk samt som redan befinner sig på 
höga positioner som slutligen får tjänsten. Det krävs att personerna redan är på synlig 
nivå. Samtliga respondenter ansåg att det främsta skälet till att kvinnor inte fanns på 
toppositioner var att det fanns för få kvinnor i urvalet. 

  
   Med tanke på att det inte finns så mycket forskning om rekryteringsprocessen har jag i 

min studie valt att bygga vidare på Holgerssons spår och titta närmare på själva 
rekryteringsprocessen av toppchefer. Dock har jag valt att se det från en annan 
synvinkel, nämligen rekryteringskonsulternas. Då rekryteringskonsulterna är en av de 
aktörer som förutom styrelseordförandena har en stor roll i processen har jag valt dem 
till min studie för att ta del av hur de hittar de ”rätta” kandidaterna. Detta för att på så vis 
bidra till att ytterligare en pusselbit kan läggas till detta komplexa ämne. Mot bakgrund 
av den forskning som finns om våra sociala scheman och hur dessa kan påverka våra 
handlingar på ett omedvetet plan kan det tänkas att även rekryteringskonsulterna i denna 
studie påverkas av sina sociala scheman och att det på så sätt får konsekvenser för 
processen genom att kvinnorna missgynnas. Därför är det av vikt att granska processen 
ur ett könsperspektiv. Jag har även valt att bredda mig en aning och inte bara titta på vd-
rekrytering utan rekrytering av toppchefer över lag då problemet med snedfördelningen 
av kvinnor och män inte endast finns för verkställande direktörer. Toppchef har jag 
definierat som en person som finns med i ledningsgruppen i ett företag, och då endast 
inom det privata näringslivet. Detta för att det inom det privata näringslivet är en större 
snedfördelning av toppositionerna än det är inom den offentliga sektorn. Syftet med 
studien är att få en ökad kunskap om hur rekryteringen av toppchefer går till samt ta del 
av rekryteringskonsulternas upplevelser kring snedfördelningen av kvinnor och män på 
dessa positioner.  
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Metod 
 

   Deltagare 

   Jag har använt mig av ett handplockat urval av deltagare till denna studie. Jag har genom 
sökning på Internet fått fram ett antal rekryteringsfirmor som arbetar med rekrytering av 
toppchefer, så kallad Executive search, och har valt fem stycken av dessa. Det 
urvalskriterium som jag har utgått ifrån vid valet av rekryteringsfirmor är att företaget 
sysslat med rekryteringar av toppchefer.  Därefter har jag ringt upp och frågat om de 
ville medverka i min studie. De personer som jag har fått intervjua har företagen själva 
valt ut och har inte varit något som jag har kunnat vara med och påverka. Fem personer 
har deltagit i studien. De personer som medverkade i studien var två kvinnor respektive 
tre män. Åldersspannet på respondenterna var mellan ca 40 och 55 år. Samtliga hade en 
akademisk bakgrund. Fyra av dem hade en ekonomisk inriktning och en personalvetare. 
Samtliga hade lång erfarenhet av branschen och de flesta hade själva befunnit sig på 
ledande befattningar i näringslivet. Två av rekryteringsfirmorna hade många uppdrag 
inom offentliga sektorn medan resterande hade flest uppdrag inom privata sektorn. 

      
   Datainsamling 

   Data samlades in med hjälp av intervjuer av deltagarna. Intervjuerna genomfördes 
enskilt och till min hjälp använde jag en bandspelare. Intervjuerna genomfördes på 
respektive företag och vi satt vid samtliga tillfällen i ett avskilt rum. Intervjuerna pågick 
under cirka 30-50 minuter och var av det halvstrukturerade slaget. Jag hade som en hjälp 
med mig en intervjuguide med ett antal stödfrågor som jag bockade av. En typisk fråga 
som jag hade med på intervjuerna var ”Varför tror du att det finns så få kvinnliga 
toppchefer?”. Jag förklarade för deltagarna vilket syftet med intervjuerna var även om 
jag inte uppgav att fokus låg på att se varför inte kvinnor blev rekryterade i samma grad 
som männen. Dock framgår det i mina frågor. Anledningen till att jag valde att inte 
uttryckligen specificera mitt syfte för respondenterna var att jag gjorde bedömningen att 
jag då skulle ha fått en mer färgad bild av processen, något som jag ville undvika. 
Vetenskapsrådets regler har följts i studien. Jag som har utfört den här studien studerar 
Psykologi III på Stockholms Universitet. Jag har under utbildningens gång genomfört 
kvalitativa intervjuer samt läst teoretiska kurser i kvalitativ metod. 

 
   Analys 

   Jag har genomfört en kvalitativ undersökning. Den analysmetoden som jag har använt 
mig av är induktiv tematisk analys och jag har följt den process som finns redovisad i 
Langemar (2008). Jag har därmed inte utgått ifrån någon speciell teori utan mer har haft 
en bredare frågeställning med halvstrukturerade frågor. Min litteratursökning har skett 
efter det att jag hade genomfört mina intervjuer då jag ville undvika att bli allt för styrd i 
mina tolkningar och på det viset haft allt för många ledande frågor. Dock ska tilläggas 
att en hel del förförståelse har funnits vid intervjutillfällena då ämnet har varit 
återkommande i mediesammanhang och där problemen med för få kvinnor i 
toppositioner har lyfts fram. Efter att ha transkriberat mina intervjuer har jag läst igenom 
dem ett antal gånger och strukit under de ord som jag har ansett varit relevanta för min 
frågeställning. Efter det har jag utav dessa ord skapat ett antal teman, närmare bestämt 
fyra stycken som kommer att presenteras i mitt resultat. Under varje tema har jag 
sammanfattat det som jag har ansett är det viktigaste och med hjälp av det har jag gjort 
min tolkning som jag sedan har redovisat i diskussionen.  

 
 



 6 

Resultat 
 

   Involverade aktörer 

   I processen kring rekrytering av toppchefer är det flera aktörer som är inblandade. 
Rekryteringsfirmorna jobbar på det sättet att de får in ett uppdrag av ett företag som vill 
ha hjälp med att rekrytera någon till företaget. När det gäller rekryteringar på toppnivå 
rör det sig om headhunting av personer, vilket innebär ett aktivt sökande efter 
kandidaterna istället för annonsering. På firmorna jobbar det ett antal konsulter som har 
kontakten med uppdragsgivarna och som har ansvaret för rekryteringarna. Till sin hjälp 
finns det också de på rekryteringsfirmorna som sysslar enbart med searching, det vill 
säga letande av kandidater, samt en del assistenter.  

 
   Rekryteringsfirmorna träffar initialt uppdragsgivaren för att få reda på vilken typ av 

person det är som bör rekryteras. I de allra flesta fall är det styrelseordföranden på det 
aktuella företaget som konsulterna får träffa. Det kan även vara en nomineringskommitté 
från styrelsen. I vissa fall kan det hända att de även träffar andra personer från 
ledningsgruppen. Antalet personer och vilka personer de träffar varierar mellan de olika 
rekryteringsfirmorna och mellan de olika uppdragen. I snitt ligger det runt 3-4 personer 
per uppdrag. Det vanligaste är att de personer de träffar och som därmed också är 
ansvariga för rekryteringen är män eftersom det är övervägande män både i styrelser 
samt i ledningsgrupper. Enligt respondenterna är det väldigt vanligt att uppdragsgivarna 
redan har en väldigt klar bild av hur den aktuelle kandidaten skall vara. Vad denne skall 
ha för erfarenhet, vilken utbildning, personliga egenskaper med mera. De tror sig veta 
exakt vad de vill ha samt vad företaget behöver. Ofta tror de till exempel att det krävs en 
person med branscherfarenhet, något som enligt konsulterna sällan är nödvändigt. Enligt 
dem är det istället viktigare att kunna hantera relationer, då det i grund och botten är vad 
allt handlar om. Ofta målar uppdragsgivarna upp orimliga krav på en person som i 
praktiken inte finns, som någon form av önskeprofil. Företagen tror sig ofta befinna sig i 
en unik situation och att denna unika situation kräver en speciell typ av ledare. Enligt 
konsulterna kan visserligen typen av profil variera beroende på i vilken situation 
företaget befinner sig i, men det är sällan så stor skillnad som företagen tycks tro. 

 
 ”Jag skulle nog säga att det viktiga är att man har förmåga att förstå vilka utmaningar 
bolaget står inför och att man ändå kan se igenom lite av klyschorna som är. Alla ska ju 
ha ungefär samma. Det är väldigt ofta ungefär samma profiler ändå.” 

 

   Det är inte helt ovanligt att uppdragsgivaren har en helt annan bild av vad de behöver 
innan konsulterna kommer in än vad de har efteråt. Det kan dock vara knepigt att 
övertyga uppdragsgivarna om vad som är viktigt och vad de behöver. Det är starka 
personer som inte låter sig övertygas så lätt. När det gäller konsulterna som jobbar på 
rekryteringsfirmorna så är det även här flest män. De flesta har själva haft någon form av 
ledande befattning inom näringslivet och har på så sätt stor erfarenhet om det. Den 
vanligaste akademiska utbildningen som konsulterna har är juridik eller 
ekonomiexamen. Det är inte så många beteendevetare eller psykologer i branschen. Det 
varierar visserligen en del mellan de olika rekryteringsfirmorna på den fronten, men över 
lag så anses det som personer med bakgrund i näringslivet har större kompetens för 
området än vad beteendevetare och psykologer har. Det viktigaste är att förstå de 
uppdrag som de blivande kandidaterna och företagen står inför och vad som krävs av 
kandidaterna på dessa positioner och inte så mycket att de är bra på att bedöma andra 
människor ur ett psykologiskt perspektiv. Många av uppdragen får de via kontakter. 
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Antingen att företaget i fråga har använt deras tjänster tidigare eller kanske blev 
rekryterade av just den firman. 

 
 ”Vi får uppdrag genom traditionell personlig försäljning genom att vi tar kontakt med 
folk i vårt nätverk och styrelseledamöter osv. Men mycket handlar ju i den här 
branschen att man har personliga kontakter och gamla relationer.” 

 

  Ytterligare en aktör i processen är de kandidater som kan komma ifråga för dessa poster. 
Det är en ganska liten krets av personer som på ett eller annat sätt är synliga på 
marknaden och som därför anses intressanta. Enligt respondenterna vet alla vilka dessa 
personer är och speciellt om vi pratar om de riktiga topparna i näringslivet. Då kanske 
det bara finns ett fåtal personer i Sverige som överhuvudtaget är lämpliga eftersom de 
har så extremt unika kunskaper och erfarenheter. Till sist återstår dem som hjälper 
konsulterna att hitta eller peka ut de företag eller personer som är intressanta. Här är det 
fråga om referenser som på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med personer som 
de anser vara kompetenta. Det kan vara leverantörer eller personer som har jobbat på ett 
företag tidigare.   

 
    Sökande av lämpliga kandidater 

   När konsulterna har träffat uppdragsgivaren och stämt av vad kunden vill ha samt hur 
det är på företaget utmynnar detta i en kravprofil som de sedan utgår ifrån i sitt sökande 
efter lämpliga kandidater. Även en uppdragsbeskrivning av den aktuella tjänsten samt en 
företagsbeskrivning läggs det ganska mycket krut på att skriva. Detta för att kunna göra 
en bra presentation av företaget till kandidaterna samt för att få en så bra matchning som 
möjligt mellan företag och kandidat. Allt detta tillhör förarbetet i processen skulle man 
kunna säga. Det är sedan som det verkliga hantverket kommer in när 
rekryteringsfirmorna ska hitta rätt kandidater. Detta görs i samarbete mellan den 
ansvarige konsulten och de som jobbar med search. Arbetssättet mellan de olika 
rekryteringsfirmorna är relativt lika. Det som är speciellt vid topprekryteringar är att det 
i princip aldrig sker via annonsering förutom i undantagsfall om uppdragsgivaren kräver 
det. Det kan exempelvis förekomma att det finns direktiv från regeringen på att vissa 
tjänster måste annonseras och i dessa fall gör man då det som en komplettering till 
ordinarie search, men i de allra flesta fall görs det alltså inte. Sättet som de jobbar på är 
istället med renodlad search och headhunting av lämpliga personer till uppdraget. I det 
första skedet av detta försöker de ringa in intressanta bolag och branscher som det är 
troligt att man kan hitta en lämplig kandidat inom. Hur de hittar dessa är mestadels 
genom kontakter och nätverk samt via deras egna redan befintliga databaser. Det kan 
vara uppdrag som utförts tidigare som är av liknande utseende eller inom samma 
bransch men det kan också vara att de tittar på konkurrerande företag till 
uppdragsgivaren då man där vet att det är inom samma bransch. Detta arbete utmynnar i 
en lista på intressanta bolag som är värda att titta närmare på. 

 
   Det är när de kommer till det andra steget i processen som de försöker identifiera rätt 

personer. Även här används befintliga kontakter och nätverk för att hitta de mest 
kompetenta kandidaterna. Återkommande i respondenternas svar är att de personer som 
kan komma ifråga för dessa tjänster är personer som är väldigt synliga och att de har 
presterat mycket på arbetsmarknaden innan de kan bli aktuella. Oftast har de haft 
liknande positioner fast på andra företag. Om det exempelvis ska rekryteras en 
verkställande direktör så tittar de på personer som har den positionen någon annanstans 
eller om det ska vara en ekonomichef så är det en nuvarande ekonomichef man letar 
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efter. Antalet personer som rekryteringsfirmorna tar fram varierar men i det första skedet 
rör det sig om ca 40 personer som får vara med på bruttolistan. Det är väldigt beroende 
på vilken tjänst det är frågan om. I vissa fall kanske det bara finns ett 20-tal personer 
som är lämpliga och då är det ju dessa 20 som gäller. I andra fall kan det finnas betydligt 
fler personer och då får man sålla ut bland dem. Viktigt att tillägga är att under 
processens gång så har konsulterna kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren som har 
ett finger med i spelet hela tiden. De checkar av om det finns några personer som de 
absolut inte vill ha med eller några som de vill ha med men som konsulterna har missat. 
Uppfattningen hos konsulterna är att uppdragsgivarna ofta har väldigt bestämda åsikter 
om vem eller vilken typ av person de vill ha men att de ändå litar väldigt mycket på att 
konsulterna kan och gör sitt jobb. Eftersom rekryteringsfirmorna alltid lämnar en garanti 
till uppdragsgivarna att det ska bli en lyckad rekrytering så ligger det även i deras 
intresse att vara så noggranna som möjligt. Desto bättre förarbetet är utfört med 
kravprofil osv. desto bättre blir även rekryteringen. Något som kan vara avgörande för 
om det blir en lyckad rekrytering eller inte är om de ”rätta” frågorna har ställts av 
konsulterna till kandidaterna. 

 
   Av den här listan så försvinner en hel del kandidater redan vid första telefonsamtalet. De 

tackar nej eller har flyttat eller är inte lämpliga av någon annan anledning. De som är 
kvar blir intervjuade antingen via telefon eller på plats hos konsulten. Här varierar de 
olika rekryteringsfirmorna sig lite när det gäller antalet intervjuer och sättet de utförs på. 
En av respondenterna berättar att det alltid är olika personer på rekryteringsfirman som 
utför den första intervjun och som sen utför den intervju som de som går vidare får 
komma till. Det är också lite olika om de utför personlighetstest eller inte. De flesta gör 
någon form av test men inte alla. Gemensamt är att i de fall som de genomför 
personlighetstest så poängterar samtliga att det inte är ett facit utan mer ska fungera som 
ett underlag till diskussion med kandidaten. Dock kan det vara en hjälp för att få 
bekräftat något som man redan vet och fungera som en slags trygghet att det är rätt 
person som rekryteras. Ytterligare en gemensam del i processen är att alla tar referenser. 
Antalet kan variera men fem stycken verkar vara standard hos de flesta. De försöker få 
så stor spridning på dessa som möjligt för att få lite olika perspektiv. Exempelvis kan de 
prata med en underställd, en chef samt någon på samma nivå. Målet för konsulterna är 
att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt där den ultimata situationen är att hela 
bilden av kandidaten är samspelt. Om den bild som de får av kandidaten stämmer 
överens med referenser, med kandidatens cv, med testbilden från personlighetstesterna, 
ja då är det ett gott tecken. Om det däremot inte stämmer överens, då kan det vara ett 
tecken på att någonting är fel men det behöver inte vara det. Till sist presenterar 
rekryteringsfirmorna sina slutgiltiga kandidater för uppdragsgivaren. I de flesta fall rör 
det sig om ca tre slutkandidater men i vissa fall är det ännu färre. Det fanns en 
uppfattning hos respondenterna att det var onödigt att presentera för många kandidater 
då de var tämligen säkra på i de flesta fall att de hittat rätt kandidat. Det förekommer att 
de endast presenterar en kandidat även om det inte är vanligt. I slutändan är det 
uppdragsgivaren som bestämmer vem de vill ha, och på dessa nivåer handlar det i de 
flesta fall om en styrelse. 

 
   Var är kvinnorna? 
   Respondenternas föreställningar kring varför det finns så få kvinnliga toppchefer är 

väldigt lika varandra. En av de främsta orsakerna tror de är därför att män väljer män 
och de som dominerar i styrelser är just män. De tror att männen väljer det som de 
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känner igen sig själva i, att det känns tryggare. Att de väljer från sin egen komfortzon. 
De väljer bort det som är avvikande, det som de inte känner igen. 

 
   ” Men i slutändan så är det här att man känner någon slags gemenskap väldigt viktigt. 

Och det gör att man sållar ändå bort dem ibland som är lite avvikande”. 
    
   Männen är även bättre på att hålla varandra om ryggen än vad kvinnor är och hjälper på 

det sättet varandra till högre positioner. Detta är speciellt ett problem vid tillsättande av 
nya styrelsemedlemmar på börsbolagen. Det framkom hos respondenterna att det inte 
alltid är helt korrekta rekryteringar till styrelseposter utan att det ofta förekommer en 
slags ”om du kliar mig på min rygg så kliar jag på din”-mentalitet som gör att männen 
hjälper varandra till dessa poster. På så sätt fortsätter styrelserna att vara 
mansdominerande vilket är en stor orsak till att männen även dominerar på 
toppchefspositionerna. Kvinnor upplevs inte hjälpa varandra på samma sätt. Det finns 
även ett mycket större utbud av män som kan vara aktuella för denna typ av 
rekryteringar än vad det finns kvinnor, och därmed är det lättare att hitta en man. 
Eftersom att det är männen som befinner sig på de höga nivåerna idag och det är där som 
man plockar toppchefskandidaterna ifrån så ser respondenterna detta som något 
naturligt. En annan vanligt återkommande åsikt är att kvinnorna fastnar i de traditionella 
könsrollerna med barn och hemarbete. Uppfattningen är att kvinnor ofta väljer att skaffa 
barn i 30-års åldern och att det är i denna ålder som det är viktigt att visa upp sig mycket 
på arbetsmarknaden om man vill göra karriär. Kvinnorna har helt enkelt annat fokus 
under dessa år och det kan vara svårt för dem att komma tillbaks ut i näringslivet efter 
föräldraledigheten. Enligt respondenterna så försöker de hitta kvinnor som de kan 
rekrytera men att det ofta är så att kvinnorna säger nej. Ofta säger de nej av familjeskäl 
medan om männen tackar nej så beror det på lönen eller något annat skäl. Kvinnorna vill 
helt enkelt inte ta dessa positioner. En uppfattning är att det beror på att det krävs väldigt 
mycket på den här nivån som exempelvis mycket resande och mediebevakning och att 
kvinnorna inte är beredda att jobba så samt att de inte vågar anta utmaningen. De saknar 
det självförtroende som männen har. Män tror på sig själva i högre grad medan kvinnor 
är väldigt eftertänksamma och självkritiska till sig själva och sina kunskaper. 

 
   ”Men vi tror mer på oss själva och det tror jag ligger i mannens natur” 
 

   Män är även mycket bättre på att förmedla att de tror på sig själva än vad kvinnor är. 
Kvinnor är dåliga på att tala om vad de är bra på. Det är vanligt att männen i dessa 
rekryteringsprocesser hör av sig själva till den aktuella konsulten för att tala om att de 
finns och är kompetenta för uppgiften, något som aldrig kvinnor gör. Ytterligare en 
förklaring som fanns hos respondenterna var att kvinnorna är lite smartare än vad 
männen är och därmed väljer bort denna typ av arbeten. De väljer att lägga sin tid någon 
annanstans. Det kan också vara svårt för en kvinna att klara av den manliga sfären som 
finns på dessa nivåer. Det krävs mer av en kvinna än vad det gör av en man för att klara 
av det. Dock finns det kvinnor som klarar det och som vet hur man på ett bra sätt 
hanterar situationen. Men det finns även dem som går till överdrift när det gäller hur 
man ska vara som chef och blir för dominanta eller hårda i sitt sätt, vilket kan få negativa 
konsekvenser. 

 
   ”…men det ska va nån med skinn på näsan tror jag som ska ta sig in i en mansdominerad 

värld. Och har rätt läggning.” 
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   De tyckte inte att ledaregenskaper är varken manliga eller kvinnliga och de tyckte inte 
heller att det fanns några typiska manliga och kvinnliga egenskaper, även om de var 
medvetna om att andra tycker så. Det hände dock under intervjuernas gång att 
respondenterna använde ordet ”han” när de skulle beskriva eller pratade om en ledare. 
De trodde att en förklaring till den ojämna fördelningen är att män och kvinnor befinner 
sig i olika branscher. Exempelvis är många personalchefer kvinnor och de rekryteras 
sällan till vd-poster. 

 
   Samtliga respondenter trodde att denna snedfördelning kommer att utjämnas med tiden 

men att det kommer att ta tid. Det är inget de kan ändra på nu utan det kommer att ske av 
sig självt när de nya generationerna kommer ut i näringslivet. När den så kallade 
”gubbproppen”, alltså de mansdominerande styrelserna, försvinner så kommer det bli 
lättare för kvinnorna att ta sig upp i hierarkin. De tyckte dock att de har ett visst ansvar i 
det hela men inte lika stort ansvar som företagen har. Enligt dem så har företagen en 
mycket snävare bild av vad de vill ha än vad konsulterna har och det är därför dem som 
måste bli bättre på att ta in kvinnor. Enligt konsulterna är det företagen som har de 
största skygglapparna när det gäller vilka kandidater de kan tänka sig i dessa positioner 
och konsulterna är de som öppnar upp ögonen på dem. Dock kan det mellan raderna 
tolkas som om företagen är de som har mest att säga till om och att rekryteringsfirmorna 
inte tycker att de själva ska hållas ansvariga. 

 
   ” Men summa summarum, det är lite för få kvinnor och det beror både på oss och på 

våra kunder. Men jag skulle säga mer på kunden ändå som letar lite mer med 
skygglappar än vad vi gör.” 

 

   Det existerar även en föreställning om att det kanske kan vara på det sättet att det helt 
enkelt inte finns något tryck underifrån, alltså från kvinnorna, på att vilja bli toppchefer. 
Att det är viktigt att vi ställer oss den frågan i samband med detta. De säger inte att det är 
så men att det ändå inte kan uteslutas och därmed utgöra en förklaring.  

 
  ” Något som är intressant och som vi bör fråga oss är om det finns ett tryck underifrån, 

från kvinnorna. Är det så många kvinnor som verkligen vill nå toppositioner? Jag vet 
att det är en utmanade fråga. Jag lägger ingen värdering i det.” 

 

   Den ideale toppchefen 

   När det gäller vilka personer som kommer ifråga för dessa tjänster så hävdar samtliga 
respondenter att det inte finns någon exakt mall för vem eller hur de skall vara eller vad 
de har gjort. Det är inte skrivet i sten någonstans och det kan variera mycket beroende på 
typ av organisation eller i vilken fas företaget befinner sig. Ändå är det förvånansvärt 
lika svar som konsulterna har när de beskriver de egenskaper och färdigheter som dessa 
personer har. I nästan samtliga fall har en toppchef en akademisk bakgrund. Det 
förekommer dessutom på senare tid att uppdragsgivaren kräver dubbelexamen hos 
kandidaterna för att de ska komma ifråga. Vilken typ av inriktning som det ska vara på 
utbildningen är av mindre relevans, dock finns det en tydlig majoritet av toppchefer som 
är ekonomer eller ingenjörer. Personalchefer kommer sällan på fråga. Kandidaterna ska 
vara runt 35-55 års ålder och de ska ha gjort resan förut. Det är personer som är väl 
etablerade på arbetsmarknaden och som är väl synliga med ett brett kontaktnät. Det är en 
högpresterande människa som prioriterar sitt arbete till 100 %. För att kunna göra det är 
det ofta personer som har det väldigt ordnat på hemmafronten med att antingen deras 
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fruar eller män är hemma med barnen alternativt har en barnflicka då de själva är ute och 
reser väldigt mycket och jobbar betydligt mer än 40 timmar i veckan. 

  
   När det gäller de personlighetsdrag som är viktiga hos kandidaterna så är respondenterna 

även här eniga i sina föreställningar. De menar att allmänbegåvning, alltså IQ är en av de 
viktigaste egenskaperna. Även självinsikt kommer högt på listan. Att kandidaterna är 
medvetna om sina fel och brister samt vad de är bra på. De ska även vara emotionellt 
stabila med båda fötterna på jorden och de ska vara dominanta, förändringsbenägna, 
grupporienterade. Viktigt är även att de vill och vågar synas samt är drivna personer som 
är tydliga i sitt ledarskap och som sätter upp tydliga mål och vågar fatta beslut. De ska 
även ha en analytisk förmåga samt vara stresståliga. Det är en mängd olika 
personlighetsdrag som tas upp som viktiga. Dock betonar de att det är väldigt olika och 
att det inte finns någon mall. Det är det unika i det här jobbet. Att varje företag och 
situation är unik och befinner sig i sin egen livscykel. Om det fanns en mall för vem eller 
hur en person skall vara för att få ett sådant här jobb så skulle företagen själva kunna 
utföra det här jobbet på Internet och rekryteringsfirmornas jobb skulle bli överflödigt. 

 
   Det finns även en föreställning om att de som får höga resultat på personlighetstesterna 

ofta är bättre lämpliga kandidater. Med det menas att kandidaterna får höga poäng på 
personlighetsdrag där det är bra att få det som exempelvis hur extrovert en person är, 
medan de får låga poäng på sådant som inte är önskvärt. Anledningen till det är att det 
mer sällan blir felrekryteringar på dessa personer samt att det även kan vara ett tecken på 
att om de klarar testen bra är de också mer stresståliga, vilket är en av de egenskaper 
som krävs för att klara dessa jobb. Detta gäller dock inte samtliga rekryteringsfirmor då 
inte alla gör personlighetstest.  

 
  ” Eh, och dom som får jobbet i slutändan, det är de här personerna som man går igång 

på direkt alltså. Dom är färgstarka, dom är extroverta, dom är drivande. Det är 
människor som man liksom bara wow, vilken häftig person. Det är dom som får 
jobbet.” 

 
 Det är viktigt att allt känns bra från cv till referenser, test samt intervjuer med 

kandidaterna. Personkemin ses som ytterst viktig. Ofta känner konsulterna av på 
intervjuerna om det är rätt person. Tester och referenser blir då som en komplettering till 
något som de redan vet. Ett sätt att säkerhetsställa att de gjort rätt i sina bedömningar. 
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Diskussion 
 

   Syftet med studien var att få en ökad kunskap om hur rekryteringen av toppchefer går till 
samt ta del av rekryteringskonsulternas upplevelser kring snedfördelningen av kvinnor 
och män på dessa positioner. I intervjuerna framkommer det att rekryteringsfirmorna 
lägger ner mycket tid och arbete på att få till en bra kravprofil till den tilltänkta 
toppchefsposten. Detta gör de genom att träffa styrelsen och andra viktiga 
nyckelpersoner på företaget som på detta sätt förmedlar en önskebild av vilken typ av 
person de vill ha till sitt företag. Ett problem med det kan dock vara att rekryteraren får 
en väldigt ensidig bild utav det som företaget väljer att visa upp. Om det exempelvis 
bara är en person från styrelsen som de träffar så blir bilden antagligen en annan än om 
de träffar personer på en lägre nivå i företaget. På så sätt bekräftas de utsagor som 
framkom av Holgerssons (1997) studie att det till stor del är styrelseordföranden som 
avgör vem som är den lämpligaste kandidaten till jobbet och som får tjänsten. 
Visserligen uppger respondenterna i den här studien att de tycker att det är viktigt att 
ifrågasätta sina uppdragsgivare och utmana dem, men det handlar ju väldigt mycket om 
att få återköpande kunder och för att få det måste de ha nöjda kunder. Dessutom lämnar 
de alltid en garanti till sina uppdragsgivare som innebär att om de inte är nöjda med 
rekryteringen så får de göra om hela processen, något som så klart kostar pengar. En 
möjlig tolkning av detta är att resultatet utav det blir att konsulterna hellre satsar på säkra 
kort och på personer som de vet har fungerat förut och som uppfyller uppdragsgivarnas 
syn på hur en bra ledare skall vara. Detta kan leda till att problemet återskapas istället för 
att brytas. 

 
   När rekryteraren har skapat kravprofilen och det så kallade searcharbetet har påbörjats, 

så består det till stor del av olika nätverk som rekryteringsföretagen har. Det kan vara 
kontakter i olika företag osv. De tittar också mycket på personer som redan har presterat 
en hel del på arbetsmarknaden i form av tidigare höga chefspositioner eller 
styrelseuppdrag. Eftersom att kvinnor sällan befinner sig på dessa poster så blir ju 
naturligtvis även urvalet av intressanta kandidater väldigt begränsat. Det här 
tillvägagångssättet kan tyckas vara en aning snävt och leder till att kvinnor missgynnas i 
searchingprocessen, något som även styrks i den forskning som finns i ämnet (Kruper & 
Wickwire, 1996; O´Leary, 1974; Rasmussen, 1995). En av de förklaringar som finns till 
att det finns så få kvinnliga chefer är just att cheferna rekryteras via informella nätverk 
och att kvinnor sällan befinner sig i de positioner som är intressanta för detta ändamål 
(Wicwire & Kruper, 1996). Uppfattningen att urvalet av kvinnor är för litet finns både 
hos respondenterna i denna studie likväl som i Holgerssons (1997) studie, där även 
styrelseordförandena var av denna åsikt. Om kravet för att komma ifråga till de här 
tjänsterna är att du redan idag ska ha en liknande post, ja då blir det svårt att bryta detta 
mönster och det blir en ond cirkel.  Det kanske är så att rekryteringsfirmorna behöver 
leta på andra ställen när de letar efter intressanta kandidater och inte enbart på personer 
som redan har en hög position, då man på detta sätt riskerar att missa kvinnorna och 
därmed även en hel del kompetens.  

 
   Det framgår även att personligheten är det som är av största vikt hos de personer som 

ska komma ifråga vid sådana här rekryteringar. När personerna som jag intervjuar får 
frågan om huruvida de tycker att egenskapar som är förknippade med ledare är samma 
egenskaper som är förknippade med män så svarar de att de inte tycker det. De tror inte 
att de omedvetet tänker på en man när de tänker på hur en ledare ska vara och de tycker 
inte heller att det finns manliga respektive kvinnliga egenskaper även om de medger att 
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andra har sådana föreställningar. Intressant är att det under intervjuerna hände att 
respondenterna pratade om en ”han” när de pratade om en ledare, något som kan tyda på 
att det ändå finns omedvetna föreställningar hos dem om hur en ledare är. Vi har alla 
omedvetna föreställningar om saker för att underlätta för oss och som är ett sätt för 
hjärnan att ordna och kategorisera all information, så kallade scheman (Myers, 2008). Vi 
använder sedan dessa scheman eller kategorier till att veta vad som är normen för något, 
exempelvis ledaregenskaper och manliga egenskaper, och andra kategorier blir då 
motsatsen (Brannon, 2008). Detta torde även gälla för hur vi uppfattar och ser på en 
ledare. Forskning har dock visat sig att det finns könsstereotypa föreställningar om hur 
en ledare ska vara och att dessa till viss del sammanfaller med de stereotyper som finns 
om män (Carter et al., 2008). Studien visade på att chefer förknippade vissa egenskaper 
med män medan de förknippade andra egenskaper med kvinnor. Exempel på sådana 
egenskaper som är förknippade med män är bland annat att förmågan att vara en 
teamplayer, att kunna stimulera sina medarbetare intellektuellt samt att kunna vara en 
förebild för andra, vilket till stor del är egenskaper som respondenterna i denna studie 
såg som viktiga egenskaper hos ledare. Intressant i sammanhanget är att även om 
respondenterna inte tyckte att det fanns manliga respektive kvinnliga egenskaper så 
menade de att kvinnor har sämre självförtroende, är mer självkritiska, är smartare samt 
mer eftertänksamma än vad män är. Detta kan tyckas en aning motsägelsefullt. De 
menade även på att de inte såg några problem hos de kvinnor som ändå hade nått 
toppositionerna, utan att om de hade rätt läggning så fungerade det ändå bra. Detta skulle 
kunna tolkas som om att de kvinnor som anpassar sig till den manliga normen och som 
uppför sig så som männen brukar göra kan lyckas, annars inte. De får dock inte bli för 
dominanta eller för drivna då detta kan upplevas som om de istället är tjatiga. Det här 
bekräftas bland annat i forskning som visar på att kvinnan är den som avviker och som 
måste identifiera sig med männen för att smälta in.  Mannen som ledare blir normen, det 
normala, det som vi jämför med (Kanter, 1977). Kvinnan och det som vi förknippar som 
kvinnliga egenskaper blir det som avviker och som måste förklaras. Det normala 
behöver inte förklaras alls och därmed blir det alltid en fråga om ett kvinnoproblem och 
inte ett problem för männen. Det är ju kvinnorna som avviker. En effekt av att vara en 
kvinnlig ledare är just att de blir avvikare. Det blir synliga på ett annat sätt än vad 
männen är och behöver därmed också prestera mer för att lyckas i sina roller. En 
konsekvens av det kan bli att de försöker likna männen så mycket som möjligt för att 
passa in och att egenskaper som är positiva hos män blir till något negativt hos kvinnor 
(Kanter, 1977).    

 
Studien av Carter (1998) visade dock på att kvinnliga chefer tycker att kvinnor är bättre 
på en del egenskaper medan manliga chefer anser att de är bäst på samma egenskaper. 
En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att män väljer män och kvinnor väljer 
kvinnor. Eftersom män är de som sitter i ledande positioner idag blir konsekvensen att 
de väljer ut männen vid rekryteringar. Detta skulle även kunna innebära att rekryterarna 
väljer på samma sätt, nämligen att manliga rekryterare väljer ut manliga kandidater 
medan kvinnliga rekryterare väljer ut kvinnliga kandidater. Detta bekräftas till viss del i 
denna studie då respondenterna själva pratar om konformitet, både hos sig själva men 
även hos uppdragsgivarna. De menar att det är en av de anledningarna till att det 
rekryteras fler män. Rekryterarna väljer helt enkelt dem som de känner samhörighet med 
och eftersom det är övervägande fler män som jobbar i den här branschen än vad det är 
kvinnor så leder det då till en viss snedfördelning. Den typiske toppchefen idag är en 
man i 50-årsåldern. Han har en akademisk examen och kommer från en över eller 
medelklassfamilj. Hans karriär har ofta tagit fart inom samma företag där han har gått 
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från en position till en högre genom handplockning. Ofta har han haft hjälp av någon 
form av mentorskap och informella nätverk (Westerberg, 1998). Det är den bilden av en 
ledare som rekryterarna känner igen och som kan leda till ett problem i rekryteringen 
och som det finns stöd för i litteraturen (Rosen & Jerdee, 1974). Det är även en majoritet 
av rekryterarna som har en ekonomi eller juridikexamen och som har en bakgrund från 
ledande positioner. Detta skulle på ett sätt kunna vara en fördel då de lättare kan sätta sig 
in i vad som krävs av en ledare och dra nytta av det i sina rekryteringar. Det kan dock 
ses som ett problem att det förhåller sig på det sättet eftersom att det kan tänkas öka på 
konformiteten ännu mer. Omedvetet kan det bli så att de tänker på hur ledarna var som 
de mötte när de själva befann sig där, vilket troligtvis var flest män och att de då känner 
igen sig i det och blir påverkade i rekryteringen. Det används förvånansvärt lite 
psykologer eller beteendevetare i rekryteringsprocessen. Det kan ju tänkas att resultatet 
hade blivit ett annat då och att andra kandidater hade kommit fram. En annan 
föreställning som fanns hos respondenterna var att kvinnor är sämre än männen på att 
hålla varandra om ryggen.  Detta går helt i linje med den homosociala teorin av Lipman-
Blumen (1976) som menar att eftersom makten innefattas av män så identifierar sig män 
med andra män och tvingar även kvinnorna att identifiera sig med männen. Det blir här 
alltså en fråga om att de identifierar sig med dem som har makten snarare än vilket kön 
man har, något som problematiseras av Wahl (1992).  

 
   En uppfattning hos rekryterarna var att en stor anledning till avsaknaden av kvinnor i 

ledande positioner är för att de som i slutänden väljer vem som ska anställas till företaget 
är styrelsen där det till största del är män av den äldre generationen. Vidare var 
uppfattningen att när ”gubbproppen” försvinner så försvinner en stor del av problemet. 
På det sättet lägger de ansvaret på kommande generationer och tar inte till sig problemet. 
Genom att göra det behöver de inte heller ta ansvar då de menar att lösningen kommer 
att komma av sig själv och inte ligger i deras händer. Det finns även antydningar till att 
det är deras uppdragsgivare som har det största ansvaret och att det är dem som borde 
ändra sina attityder eftersom att det är dem som i slutändan väljer och utser den kandidat 
som de anser mest lämplig. Dock menar de samtidigt på att deras uppdragsgivare lyssnar 
mycket på deras åsikter och förlitar sig på deras erfarenhet, vilket motsäger att det endast 
skulle vara uppdragsgivarna som har ett ansvar i denna fråga. På ett sätt skjuter de även 
över problemet på kvinnorna själva då de menar att kvinnorna väljer att tacka nej till 
dessa tjänster i väldigt hög grad och att de prioriterar annat än att göra karriär. Det är 
med andra ord kvinnorna själva som måste börja ta för sig och tacka ja till dessa tjänster 
menar dem. 

 
   En annan uppfattning var att eftersom kvinnor ofta väljer att stanna hemma med barn 

under några år så får de oftast otroligt svårt att komma in i näringslivet igen efter dessa 
år. Eftersom att det viktigaste vid dessa rekryteringar är att personen som ska komma 
ifråga har visat upp sig i andra sammanhang så kommer de som varit hemma med barn 
inte på fråga. Det här skulle man kunna koppla till att det inte bara finns stereotypa 
föreställningar om hur en kvinna är utan också av vad hon borde göra, vilka roller i 
samhället som kvinnan ska ha och att vara ledare inte är en av dem rollerna som är 
förknippat med att vara kvinna (Wickwire & Kruper, 1996). Återigen skulle detta kunna 
vara en anledning till att de missgynnas vid chefsrekryteringar. Det framgick även att i 
en del fall så lämnar rekryteringsfirmorna garantier till sina uppdragsgivare som innebär 
att om personen som rekryteras av någon anledning inte skulle visa sig vara lämpad för 
uppdraget så gör de om rekryteringen. En möjlig konsekvens av det skulle kunna bli att 
rekryteringsfirmorna väljer att satsa på säkra kort, nämligen män som redan har haft 
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höga positioner. Ekonomiskt skulle det kosta för mycket att chansa på att ta fram mer 
osäkra kandidater som inte har haft lika höga positioner förut, nämligen kvinnor. 

 
   Sammanfattningsvis kan sägas att det som verkar vara en av den mest avgörande faktorn 

i rekryteringsprocessen och som enligt min mening är det som missgynnar kvinnorna 
mest är sättet som själva searchingprocessen utförs på. Det sätt och de metoder 
rekryteringsfirmorna använder sig av i sitt sökande efter rätta kandidater. Genom att 
använda sig av sina informella redan etablerade nätverk samt genom att titta på personer 
som redan har framstående positioner i näringslivet så missar de helt enkelt kvinnorna 
eftersom de inte finns i dessa positioner idag. Det glastak som uppenbarligen finns i 
organisationer och som får starkt stöd i denna studie, är ett stort hinder för de kvinnor 
som vill göra karriär idag, både vad gäller organisatoriskt samt attitydmässiga faktorer. 
De som jobbar med rekrytering har en hel del teorier om varför inte kvinnor når toppen 
utan stannar på mellannivå. Föreställningar som finns både ute på företagen och på 
rekryteringsfirmorna om att kvinnorna inte vill göra karriär gör att strukturen som den 
ser ut idag hela tiden återskapas. Detta genom att männen genom sina maktpositioner har 
tolkningsföreträde när det gäller problemformuleringen. Om rekryteringskonsulterna och 
styrelseordförandena tror eller anser att det är kvinnornas egna val som gör att de inte 
når toppositionerna och att det därför inte heller är någon idé att leta efter dem i en 
rekryteringsprocess, ja då leder ju det till att problemet kvarstår och på det sättet 
återskapas. På så sätt lägger de ansvaret på kvinnorna och gör det till en fråga som bara 
gäller kvinnorna. Det blir på så sätt bara ett problem för kvinnorna och männen anser då 
att det bara är kvinnorna som kan göra något åt det och kommer på så sätt undan hela 
problemet. Hos kvinnorna däremot så ser man det mer som ett organisatoriskt problem. 
De vet att de arbetar under helt andra villkor och förutsättningar än männen gör. Det blir 
en maktobalans mellan männen och kvinnorna där männen inte ser det som ett problem 
att det finns för få kvinnor på toppen ur ett lönsamhetsperspektiv. De förflyttar istället 
hela problemet till samhället och på så sätt behöver de inte ta ställning eller vidta några 
åtgärder själva (Westerberg, 1998). Ett sätt att se det på är att det finns en 
intressekonflikt mellan män och kvinnor där det är männen som sitter på makten och har 
tolkningsföreträde jäntemot kvinnor i och med att det är männens värderingar som är 
normen i samhället (Nyberg & Sundin, 1997). Resultatet visar ganska tydligt att det 
finns organisatoriska men även en del attitydmässiga förklaringar till att det finns så få 
kvinnor på toppositioner idag.  

 
   En begränsning i studien är att det endast är fem personer som har blivit intervjuade. 

Dock har jag kunnat urskilja en viss mättnad i mitt resultat både vad gäller 
rekryteringsfirmornas tillvägagångssätt samt deras åsikter och valde därför att nöja mig 
med dessa fem. Då ämnet är av en komplex karaktär ansåg jag att intervjuer var att 
föredra framför exempelvis enkäter då även kroppsspråk samt betoningar i tal kan vara 
av stor vikt i detta ämne. Det är även viktigt att tänka på att det som 
rekryteringsfirmorna säger vid en intervjusituation kanske inte helt överensstämmer med 
hur de faktiskt går tillväga i verkligheten. Det kan finnas en viss ”politisk korrekthet” i 
deras svar som påverkar det resultat jag har fått. Som situationen var så blev det ganska 
tydligt i mitt sätt att ställa frågorna vad jag var ute efter vilket kan ha fått respondenterna 
på sin vakt och därmed inte vågade säga exakt vad de tyckte och tänkte. Exempelvis när 
jag frågade dem om deras upplevelse till snedfördelningen. Med mindre ledande frågor 
skulle det eventuellt ha kunnat komma fram andra intressanta svar. Det skulle därför 
kunna vara av intresse i framtida forskning att göra en observationsstudie av hela 
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processen och på så sätt ta del av deras sätt att arbeta och att få fram kandidater för att få 
en mer ofärgad bild av rekryteringsprocessen.  

 
   Vad gäller min förförståelse i ämnet så kan det ha en inverkan på hur resultatet har 

tolkats genom att ämnet är så väldebatterat. Jag tycker att det är ett viktigt ämne att ta 
upp och anledningen till det är att jag anser att det finns en orättvisa i att det finns så få 
kvinnor på toppen. Det är möjligt att jag omedvetet har tolkat in för mycket av deras 
svar än vad jag borde ha gjort. Dock anser jag att ämnet är av största vikt att ta upp och 
belysa ur olika synvinklar, som i detta fall ur rekryteringskonsulternas synvinkel. Detta 
för att kunna bidra med ytterligare en pusselbit till detta komplexa ämne och på så sätt 
öka vår förståelse för problematiken. Denna studie visar på eventuella fallgropar hos 
rekryteringskonsulterna som kan vara av stor vikt när vi vill förstå snedfördelningen av 
toppchefer. Studien kan på så sätt vara användbar inte minst för de rekryterare som 
jobbar inom denna bransch och att de på så sätt kan förbättra sitt arbete. Genom att bli 
medvetna om sina brister kan de även förbättra dem och på så sätt komma ett steg 
närmare jämställdhet. Vi behöver alla få en djupare förståelse för hur människan 
fungerar på det omedvetna planet och att det ibland kan leda oss till felaktiga val och 
beslut. Om vi inte blir medvetna om våra brister kan vi inte heller göra något åt dem. 
Även om denna studie endast är en liten del av verkligheten så kan den ändå vara med 
och bidra på ett meningsfullt sätt. För att möjliggöra ett jämställt samhälle så måste alla 
aktivt jobba med sig själva och med hur vi fungerar på ett omedvetet plan. Annars 
kommer problemet att återskapas snarare än att brytas. Det är viktigt att öka antalet 
kvinnor på de höga positionerna av den enkla anledningen att det inte är rationellt att låta 
bli. Det är en resursförlust för samhället att de är så få till antalet. Vi befinner oss i en tid 
när mångfald, effektivitet och nytänkande är viktiga faktorer för ett företags eller 
samhälles framgång (FAS, 2009; Integrations och jämställdhetsdepartementet, 
2008:567). Då borde näringslivet också styras av mångfald och inte av enfald. 
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