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Sammanfattning 

Uppsatsen analyserar huruvida rekryterings- och befordringsförfaranden som tillämpas inom 

ett logistik- och postföretag har betydelse för könsfördelningen på olika befattningsnivåer. 

Studiens frågeställningar är: Kan rekryteringsförfaranden förklara hur en könsfördelning skapas 

och återskapas, i så fall på vilket sätt? De teoretiska utgångspunkterna behandlar i huvudsak olika 

rekryteringspraxis samt utbuds- och efterfrågerelaterade förklaringar. 

 

Avsikten var att genom en jämförande fallstudie, mellan kontor med jämn respektive ojämn 

könsfördelning, analysera huruvida rekryterings- och befordringsförfarande kan förklara en 

ojämn könsfördelning.  Empirin inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med fyra 

enhetschefer och två regionchefer. Följaktligen analyserades materialet genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultaten tyder på att användning av informella informationskanaler, 

exempelvis rekommendationer, kan leda till skapande av en ojämn könsfördelning. Resultaten 

pekar även på att en ojämn könsfördelning på en lägre organisatorisk nivå tenderar att skapa en 

ojämn könsfördelning på höger nivåer genom internrekrytering. 

 

Sammantaget är slutsatserna att en ojämn könsfördelning i synnerhet skapas när enhetschefer 

1) rekryterar genom homogena sociala nätverk och 2) lägger stor vikt vid medarbetares 

demografiska likheter. Vidare är slutsatserna att 3) en jämn könsfördelning på en lägre 

organisatorisk nivå, kan ses som en viktig faktor för en jämn könsfördelning på en högre nivå 

och 4) redan kvinno- eller mansdominerade positioner återskapas genom att attrahera personer 

av samma kön.  

 

Nyckelord 
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Inledning  

Trots att Sverige har kommit långt med jämställdheten präglas arbetsmarknaden fortfarande av 

en könssegregering.  Genom politiska reformer har kvinnors arbetskraftsdeltagande ökat. 

Däremot har andelen kvinnor inom traditionellt mansdominerade yrken förblivit relativt låg 

(Bradley, 2000:11–12). Under de senaste åren har även den manliga chefsdominansen 

uppmärksammats inom forskning. Andelen kvinnliga chefer har ökat, men de är fortfarande 

underrepresenterade på de högre chefspositionerna i Sverige (Bygren & Gähler, 2007). Utbuds- 

och efterfrågerelaterade förklaringar på arbetsmarknaden kan skapa förståelse för fenomenet 

att kvinnor är underrepresenterade inom mansdominerade yrken och på chefsnivå. Exempelvis 

förklaras utbudet av män och kvinnor på arbetsmarknaden av individers olika preferenser, 

medan efterfrågerelaterade förklaringar handlar om preferenser inom organisationer (Reskin, 

1993:257, Reskin & McBrier, 2000:226–228). Åtgärder som vidtagits för att minska 

könssegregeringen på arbetsmarknaden har framför allt kritiserats för att ha försökt förändra 

enskilda individers studie- och yrkesval. Kritiker anser istället att vedertagna könsstrukturer på 

arbetsmarknaden bör beaktas (Hedlin 2011:447–448; se även Hedlin & Åberg 2013:150–151). 

Bland andra har Reskin och McBrier (2000:215–216) hävdat att villkor inom organisationer är 

viktiga, eftersom de kan påverka individers val. Studier har även visat att rekryterings- och 

befordringsförfaranden kan ha en diskriminerande effekt (för en översikt se t.ex. Powell & 

Butterfield 1994). Reskin och McBrier (2000) betonar att rekryteringsbeslut inom 

organisationer kan leda till exkludering av vissa grupper, vilket kan resultera i en ojämn 

könsfördelning inom organisationer (ibid; se även Kanter 1977:48). 

 

I denna uppsats studeras hur en ojämn könsfördelning skapas och återskapas genom 

rekryteringsförfaranden på ett medelstort post- och logistikföretag. En central utgångspunkt för 

studien är att utreda huruvida rekryteringsförfaranden har betydelse för könsfördelningen inom 

organisationen. Ur ett sociologiskt perspektiv är det intressant att analysera om och hur 

rekryteringsmekanismer systematiskt exkluderar vissa grupper och leder till en könssegregerad 

arbetsmarknad. Könsmässig segregering har tidigare studerats ur ett chefsperspektiv (för en 

översikt se t.ex. Kanter 1977; Reskin & McBrier 2000). Därav kommer fenomenet istället 

studeras ur ett bredare organisationsperspektiv. Förhoppningsvis kommer studien bidra till 

förståelse för hur könsfördelningen kan skapas och återskapas inom organisationer. 
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Bakgrund 

Företaget som har undersökts är en logistik- och postaktör i Sverige, som hanterar bud, post och gods från 

företag, organisationer och föreningar. Organisationen strävar efter en jämn könsfördelning1, men har stött 

på utmaningar med att vissa kontor är mansdominerade, i synnerhet på lägre nivåer. Företaget har med 

hjälp av rekryteringsinsatser, exempelvis genom omformulering av annonser, försökt attrahera och 

anställa fler kvinnor, trots det kvarstår utmaningen. Ytterligare en utmaning är att könsfördelningen på 

högre nivå antingen är kvinno- eller mansdominerad. Andel av de anställda som är kvinnor på 

brevbärarnivå och andel anställda kvinnor på enhetschefsnivå åskådliggörs i tabell 1 och 2. Statistiken 

omfattar samtliga kontor i Stockholm respektive Göteborg. 

 

Tabell 1: Andel av de anställda som är kvinnor på brevbärarnivå i respektive region mellan 

perioden 1 januari 2011 och 1 januari 2015. 

Årtal Göteborg Stockholm 

2011 0,40 0,26 

2012 0,40 0,27 

2013 0,39 0,27 

2014 0,39 0,24 

2015 0,37 0,24 

  

 

Tabell 2: Andel av de anställda som är kvinnor på enhetschefsnivå i respektive region mellan 

perioden 1 januari 2011 och 1 januari 2015. 

Årtal Göteborg Stockholm 

2011 0,67 0,34 

2012 0,77 0,19 

2013 0,81 0,17 

2014 0,85 0,12 

2015 0,92 0,15 

  

 

I Stockholm var det i genomsnitt 25,6 procent kvinnliga brevbärare mellan år 2011 och 2015. I 

Göteborg var det istället i genomsnitt 13,4 procentenheter fler kvinnliga brevbärare jämfört med 

Stockholm, under samma period. På enhetschefsnivå var det år 2011 totalt 12 enhetschefer i 

Göteborg, varav 8 var kvinnor. År 2015 var det istället 11 kvinnor av totalt 12 enhetschefer. I 

Stockholm visar statistiken en omvänd utveckling. Antal kvinnor år 2011 var 11 av totalt 32 

                                                           
1 En jämn könsfördelning definieras som en könsammansättning som motsvarar intervallet 40-60 procent, exempelvis en könsfördelning 

med 60 procent män och 40 procent kvinnor.  
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enhetschefer, och 1 januari 2015 var det 4 kvinnliga enhetschefer av totalt 27. Sammantaget 

anställer Göteborg fler kvinnliga brevbärare jämfört med Stockholm. Liknande, men förstärkt 

könsfördelning råder även på högre nivåer inom organisationen. Det visar sig genom att 

enhetschefspositionerna i Stockholm är mansdominerade, medan de i Göteborg är 

kvinnodominerade. Denna bakgrund väcker frågor om hur och varför könsfördelningen skapas 

och återskapas.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida rekryterings- och befordringsförfaranden 

som tillämpas inom organisationen har betydelse för könsfördelningen på olika 

befattningsnivåer. Studiens frågeställningar är:  

 

 Kan rekryterings- och befordringsförfaranden som tillämpas inom organisationen förklara 

hur en könsfördelning skapas och återskapas, i så fall på vilket sätt? 

 

Avgränsningar och disposition 

Uppsatsen kommer endast behandla könsfördelningsfrågan, som en aspekt av mångfald. Med 

detta åsyftas att studien bortser ifrån andra mångfaldsaspekter, bland annat etnicitet och ålder. 

Könsfördelningen är den centrala aspekten, men det är främst skapandet och återskapandet av 

den ojämna könsfördelningen som är av intresse. Anledningen är att styrelsen upplever den 

ojämna könsfördelningen som ett problem. För att skapa förståelse för rekryteringsförfarandens 

betydelse för könsfördelningen kommer studien fokusera på könsfördelningsfrågan ur ett 

rekryteringsperspektiv, och inte ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Studien avgränsas till att studera fyra utdelningskontor inom ett logistik- och postföretag. 

Vidare studeras rekryteringsförfaranden för både brevbärare och enhetschefer. Detta eftersom 

det är väsentligt för att få en helhetsförståelse för könsfördelningen på olika nivåer inom 

organisationen. Studien avser inte att beskriva hur rådande könsfördelning inom organisationen 

har skapats genom tidigare rekryteringsbeslut, utan avser snarare att analysera hur 

rekryteringsförfaranden idag kan leda till skapande och återskapande av rådande 

könsfördelning. Begreppet rekryteringsförfaranden avser vilka rekryteringsmetoder som 

används. Med befordringsförfaranden istället avser vilka metoder som används för att befordra 
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en befintligt anställd, exempelvis från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning, men 

även från en organisatorisk nivå till en annan.  

 

I följande avsnitt introduceras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning om bland annat 

utbuds- och efterfrågerelaterade förklaringar, men även forskning om olika 

rekryteringsmetoder. Det följs av en redovisning och motivering av studiens tillvägagångssätt 

avseende olika metodval, etiska överväganden och analysprocessen. Därefter presenteras 

resultaten, vilka analyseras utifrån den teoretiska ramen. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

kring de viktigaste resultaten, därpå studiens slutsatser presenteras. 

 

Teoretisk ram 

I inledningskapitlet nämndes det att arbetsmarknaden är könssegregerad. Den könsmässiga 

segregeringen kan definieras som en ojämn fördelning i yrkesstrukturen mellan kvinnor och 

män (Bradley, 2000:2-3). Arbetsmarknaden kännetecknas av både en horisontell och vertikal 

segregering. En horisontell segregering utmärks av att kvinnor och män vanligen arbetar inom 

olika yrken. En vertikal segregering kännetecknas istället av en hierarki, där de högsta 

chefsbefattningarna generellt domineras av män (Tienari, Holgersson, Meriläinen & Höök., 

2009:504). Studien avser att behandla både den horisontella och vertikala segregeringen inom 

en organisation. Förklaringar till en könsmässig segregering kan konkretiseras både utifrån ett 

utbuds- och efterfrågeperspektiv (för en översikt se t.ex. Reskin, 1993; Reskin, McBrier & 

Kmec, 1999). 

 

Utbudsrelaterade förklaringar  

En utbudsrelaterad förklaring till könssegregering på arbetsmarknaden är att kvinnor och män 

har olika preferenser. Utvecklingen av preferenser i tidig ålder ligger till grund för individers 

yrkesval. Detta påstående associeras till teorier om socialisation och kan förklara skillnader i 

val mellan könen (Reskin, 1993:257). En annan teori som förklarar detta är humankapitalteorin 

som menar att individer tar rationella beslut gällande utbildnings- och yrkesval (ibid; se även 

Becker, 1971). Utifrån teorin påverkas rationella val, bland annat, av samhällets förväntningar 

på kön. Till exempel är arbetsfördelningen i hemmet en faktor som påverkar kvinnors och mäns 

yrkesval (Becker 1971). Konsekvensen blir att kvinnors sysselsättning inom typiskt manliga 

yrken förblir låg och vice versa (Bradley, 2000:10–12). Andelen kvinnor inom vård och omsorg 
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är hög, medan män dominerar i branscher som, till exempel, byggbranschen. Enligt detta 

perspektiv skapas könsstrukturer inom organisationer av faktorer utanför organisationer 

(Reskin, 1993:257). Könsfördelningen visar sig även i både den horisontella och vertikala 

könssegregeringen (Statistiska centralbyrån, 2013). 

 

Ett antagande är att ett könsheterogent utbud av sökande till en tjänst kan ge förutsättning för 

en jämn könsfördelning på en arbetsplats, därför är det intressant att få information om den 

undersökta organisationens ansökningsinflöde. 

 

Efterfrågerelaterade förklaringar 

Kritiken mot utbudsperspektivet är att faktorer inom organisationer vilka utgör strukturella 

hinder i arbetslivet inte uppmärksammas. Det efterfrågerelaterade perspektivet antyder istället 

att rekryteringsförfaranden har en tendens att vara könsmärkta, och därigenom används för att 

reproducera en könssegregerad arbetsplats (Reskin, 1993:254–257). Könsmärkta 

rekryteringsförfaranden skapas av arbetsgivare, som har ett viss kön i åtanke vid rekrytering 

(Acker, 1990:145–150).  

 

Diskriminering 

Arbetsgivares preferenser kan leda till diskriminering och könsmässig segregation genom att 

individer sorters till olika arbeten (Reskin, 1993:250). Sorteringen beror på könsföreställningar 

hos arbetsgivare som avgör vilka arbeten män eller kvinnor får (Acker, 1990:145–150). 

Tendensen har kallats preferensbaserad diskriminering och uppstår när arbetsgivare behandlar 

sökande annorlunda, baserat på till exempel olika preferenser för kön. Arbetsgivares beslut kan 

även påverkas av medarbetares eller kunders preferenser för en man eller kvinna och på det 

sättet leda till indirekt diskriminering (Becker, 1971). Ytterligare en diskrimineringsform är 

statistisk diskriminering. Statistisk diskriminering innebär att kvinnor och män betraktas 

tillhöra stereotypa grupper och kan till följd av könsföreställningarna gynnas eller missgynnas. 

Till skillnad från den preferensbaserade diskrimineringen, baseras statistisk diskriminering på 

faktiska eller föreställda produktiva egenskaper, och inte på individuella egenskaper. Denna 

diskrimineringsform är vanlig när arbetsgivare har otillräcklig information om sökande 

(Becker, 1971; Phelps, 1972:659–661; Reskin, 1993:254). Reskin och McBrier (2000:226–227) 

hävdar i förlängning att diskriminerande faktorer i rekryteringsförfaranden, exempelvis 

sorteringen av kvinnor och män till olika arbeten, har påverkan på individers yrkesval. 
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Kanter (1977:48) lyfter även behovet av social säkerhet från ett arbetsgivar- och 

medarbetarperspektiv. Detta innebär, att majoritetsgrupper på en arbetsplats föredrar personer, 

som liknar dem själva. Strävan efter social säkerhet och förutsägbarhet kan innebära att 

arbetsgivare prioriterar människor, som tycks passa in i gruppen eller på arbetsplatsen. På sikt 

kan även hänsyn till sådana faktorer leda till diskriminering och ojämn könsfördelning (Reskin 

& McBrier, 2000:212). 

 

Diskrimineringsteorierna och teorin om social säkerhet styrks av forskning, som pekar på att 

arbetsgivare vill omge sig med individer vilka uppvisar liknande egenskaper vad gäller kön, 

etnisk tillhörighet och social bakgrund (Powell & Butterfield 1994:83). Forskning har även 

uppmärksammat manliga chefers benägenhet att reservera inflytelserika positioner till andra 

män (Lipman-Blumen 1976:16; Kanter, 1977:48). På liknande sätt har studier visat, att 

kvinnoägda företag är mer benägna att anställa kvinnor jämfört med mansägda företag (Reskin 

et al. 1999:221). Detta förklaras mer ingående i nästkommande avsnitt om homosocialitet.  

 

Homosocialitet och homosocial reproduktion  

Homosocial reproduktion är en term introducerad av Kanter (1977:48). Termen förklarar att 

individer inom organisationer har en tendens att uppvisa demografiskt liknande drag avseende 

kön, etnicitet och värderingar (Kanter, 1977:48, se även Ruef, Aldrich & Carter, 2003:197). 

Broomé, Ljungberg, Rönnqvist och Schölin (2006:12) lyfter ytterligare en aspekt och menar att 

personer med demografiskt liknande drag har lättare att kommunicera. Enligt det synsättet är 

det fördelaktigt att anställa personer på basis av demografiska likheter med organisationens 

övriga medlemmar. 

 

I en organisation där en demografisk grupp, till exempel män, dominerar brukar rekryteringen 

leda till en homosocial reproduktion (Broomé et al. 2006:12). Schneider (1987) framhåller att 

det sker genom tre förlopp; attraktion, selektion och bortstötning. Förloppen förklarar bland 

annat att människor attraheras av yrken vars anställda har demografiska likheter med en själv. 

Individer använder även demografiska variabler, exempelvis könstillhörighet, för att selektera 

fram personer som liknar dem själva. Personer som upplever att de inte passar in i 

organisationer kommer på sikt söka sig ifrån den. En sådan process ger upphov till en 

demografisk homogenitet inom organisationer (Schneider, 1983:440–446). I likhet använder 
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Broomé et al. (2006:12) begreppet homogenisering för att beskriva hur urvalsprocesser leder 

till homosocial reproduktion.  Det hävdas att homogenisering, som varken ifrågasätts eller 

kontrolleras kan resultera i diskriminering (ibid). 

 

Sociala nätverk 

Sociala nätverk har tidigare förknippats med homosocialitet och är intressant i relation till 

rekrytering. Detta eftersom sociala nätverk illustrerar hur strukturer i relationer är inbäddade i 

strukturer på arbetsmarknaden (Granovetter, 1973; Lin, 2000). 

 

I artikeln The Strength of weak Ties presenterar Granovetter (1973) sin nätverksteori, som 

skiljer mellan starka och svaga länkar i social relationer. De starka banden utmärks av nära 

relationer, till exempel familj och vänner, medan svaga band är relationer med bekanta. Svaga 

band är viktiga för individers möjligheter på arbetsmarknaden för att de skapar ”bryggor” 

mellan nätverk och ökar informationsflödet. Individer med omfattande sociala nätverk har 

sålunda större chans att få information om arbetsmöjligheter och fördelaktiga 

rekommendationer (Granovetter, 1973:1360–1369).  

 

Lin (2000) pratar istället om socialt kapital och definierar det som resurser åtkomliga genom 

individers sociala nätverk. Enligt denna teori finns två grunder som leder till ojämn fördelning 

av socialt kapital mellan sociala grupper i samhället: 1) att individer har olika mycket tillgång 

till socialt kapital beroende på kön, klass och etnicitet och 2) att individer inom samma sociala 

grupper har en tendens att utveckla liknande och homogena nätverk, vilket kan kopplas till 

homosocialitet (Lin, 2000:786–787). I likhet med Granovetter (1973) menar Lin (2000) att 

socialt kapital har betydelse, eftersom det underlättar informationsflödet gällande 

arbetsmöjligheter. Informationsflöde inom nätverk är enligt Lin (ibid) beroende av sociala 

relationer.  

 

Dessa teorier är intressanta för att förstå hur rekrytering genom rekommendationer av personer 

inom homogena nätverk kan leda till ojämn könsfördelning. 
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Olika tillvägagångssätt vid rekrytering 

Olika rekryteringspraxis har påvisats ha varierande betydelse för organisationers 

könsfördelning (för en översikt se t.ex. Carroll, Marchington, Earnshaw, 1999). Intresset i 

denna uppsats ligger i att förstå hur metoderna kan leda till en ojämn könsfördelning och 

homosocial reproduktion enligt tidigare forskning.  

  

Formella och informella informationskanaler 

Formella informationskanaler sprider information om lediga tjänster genom annonsering, 

dagspress eller rekryteringsföretag. Fördelen är att metoden framförallt drar till sig stora 

kandidatpooler (Herman, 1994). Studier har även påvisat att metoden har tendens att attrahera 

heterogena grupper, till exempel avseende kön (Tanova, 2003; Carroll et al. 1999).  

  

Informella informationskanaler utmärks istället av att information sprids genom sociala nätverk 

och resulterar i rekommendationer eller referenser. Denna metod leder till en bättre matchning 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, eftersom individer på arbetsplatser ger en adekvat 

information om tjänster (Carroll et al. 1999:237; Montgomery, 1991:1409–1410). Vid 

bedömning, i fråga om en persons produktivitet, har rekrytering genom nätverk även antagits 

vara fördelaktig, särskilt eftersom en produktiv anställd vanligen känner andra produktiva 

personer (Montgomery, 1991:1 409). Jämfört med formella informationskanaler innebär 

nätverksrekrytering både tids- och kostnadsmässiga fördelar (Carroll et al. 1999:247–249; 

Granovetter, 1973:1372). Detta eftersom anställda eller arbetsgivare sprider information genom 

sina befintliga nätverk (Marsden & Gorman, 2001:470). Arbetsgivare som använder denna 

rekryteringskanal tenderar emellertid att attrahera en homogen kandidatpool, i synnerhet om 

deras medarbetare är en del av ett homogent nätverk (se t.ex. Barber, 1998). I förlängning pekar 

Carroll et al. (1999:237) dels på att företag missar lämpliga kandidater, och dels riskerar indirekt 

diskriminering av minoritetsgrupper (Carroll et al. 1999:237). Informella förfaranden vid 

rekrytering har således visat sig leda till könssegregering på arbetsmarknaden (Braddock & 

McPartland, 1987:11). Nätverksrekrytering kan därför leda till utestängande mekanismer när 

personer som rekryteras genom nätverk uppvisar demografiska likheter. Rekrytering via sociala 

nätverk kan på det sättet leda till en homosocial reproduktion (Marsden & Gorman, 2001:471). 
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Intern- och externrekrytering 

Även intern- och externrekryteringspraxis används i varierande utsträckning och får olika 

konsekvenser enligt tidigare forskning (för en översikt se t.ex. Kaye & Jordan-Evans, 1999). 

Internrekrytering innebär att arbetsgivare anställer en person som redan arbetar inom företaget, 

medan externrekrytering betyder att en person utanför företaget anställs (Bradley, 2006:66–67, 

74). Collinson et al. (1990) har genom granskning av rekryteringsprocesser inom brittiska 

företag visat att informella rekryteringskanaler, kriterier och förfaranden är vanligt vid 

internrekrytering. Även vid externrekrytering används informella kanaler genom 

rekommendationer. Studien visade även att interna rekryteringsförfaranden tenderar att 

återskapa rådande könssegregering inom de undersökta organisationerna (ibid). Kaye och 

Jordan-Evans (1992:27) påvisar att anställda som får interna utvecklingsmöjligheter inom 

företag har ökad produktiviteten och arbetsmotivation, jämfört med de som inte får det (se även 

Heraty & Morley, 1998:669). En nackdel med externrekrytering är bristen på företagsspecifika 

kompetenser som leder till större osäkerhet för arbetsgivare. Externa kandidater innebär således 

ett större risktagande. Internrekrytering är istället mindre riskfullt och kostnadseffektivt 

avseende inlärningsperiod och marknadsföringskostnader (Heraty & Morley, 1998:669). 

Internrekrytering, som innebär att tjänster annonseras internt, kan därför ha fördelar för 

arbetsgivaren. Däremot ger de inte alla samma chans och kan skapa och permanenta 

segregering. Det interna rekryteringsförfarandet kan förstärka könssegregering på 

arbetspositioner, i synnerhet om det råder segregering mellan könen på lägre nivåer inom 

organisationsstrukturen (Jackson, Brett, Sessa, Cooper, Julin, Peyronnin, 1991:687). Det blir 

även en konsekvens om kvinnor och män blir tilldelade olika arbetsuppgifter och har olika 

möjligheter till karriär (Reskin 1993:254), vilket kan kopplas till den horisontella och vertikala 

segregeringen.  

 

Sammantaget har tidigare forskning om könssegregering på organisationsnivå och 

efterfrågerelaterade faktorer, framhållit användningen av olika rekryteringspraxis som en 

väsentlig process, som skapar och vidmakthåller segregering (se t.ex. Collinsson et al. 1990). 

Informella rekryteringsmetoder, exempelvis rekrytering genom sociala nätverk, kan på samma 

sätt återskapa existerande demografiska drag inom organisationer (se t.ex. Marsden & Gorman, 

2001:471). Med den teoretiska ramen som utgångspunkt kommer en jämförande fallstudie 

genomföras, för att analysera huruvida rekryteringsförfarande har betydelse för en ojämn 

könsfördelning på ett medelstort post- och logistikföretag i Sverige.  
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Metod 

En kvalitativ ansats är enligt Ahrne och Svensson (2011) lämplig om intresse ligger i att 

beskriva, förklara och tolka ett fenomen. Med anledning av studiens syfte ansågs därför en 

kvalitativ ansats lämplig, speciellt för att kunna analysera huruvida rekryterings- och 

befordringsförfaranden har betydelse för könsfördelningen på den undersökta organisationen. 

Studiens utgångspunkt i rekrytering antas bidra till validiteten, eftersom den teoretiska ramen 

antyder att olika rekryteringspraxis kan skapa könssegregerade arbetsplatser (Carroll et al. 

1999; Kaye & Jordan-Evans, 1999).  

 

Enligt Esaiasson et al. (2003:119) ger jämförande fallstudier möjlighet att identifiera 

förklarande orsaker till fenomen. I detta fall var avsikten att genom en jämförande fallstudie, 

mellan utdelningskontor med jämn respektive ojämn könsfördelning, analysera huruvida 

rekryterings- och befordringsförfarande kan förklara könsfördelningen.  Genom ett sådant 

tillvägagångsätt kunde rekryteringsförfaranden studeras ur intervjudeltagarnas perspektiv 

samtidigt som det gav mig möjlighet för uttalanden om möjliga orsaker till den ojämna 

könsfördelningen. Eftersom stor vikt lades vid att finna typiska likheter och skillnader förbisågs 

avvikande resultat till en början. Problemet hanterades genom att läsa igenom 

materialinsamlingen flertal gånger. 

 

Urval  

Uppsatsen baseras på semistrukturerade intervjuer med totalt fyra enhetschefer2 och två 

regionchefer3, varav två enhetschefer och en regionchef per region. Respondenterna 

rekryterades genom en initial kontakt med en HR-konsult på företaget. Samtliga fick en 

intresseförfrågan och medgav sitt deltagande, därav uppstod inget bortfall. Genom att fokusera 

på dessa befattningar eftersträvades en helhetsförståelse för hur könsfördelningen kan skapas, 

men även återskapas på olika nivåer inom företaget. Inledningsvis skulle endast 

rekryteringensprocessen för brevbärare undersökas, men under förstudien framkom det att 

företaget har ett starkt fokus på internrekrytering. Av det väcktes intresse för att även undersöka 

rekryteringen av enhetschefer. Studien omfattas således av ett strategiskt urval av respondenter, 

                                                           
2 En enhetschef leder samt ansvarar över utdelningsverksamheten på ett eller två utdelningskontor och ansvarar för rekrytering av 
arbetsledare och brevbärare. 
3 En regionchef har ett övergripande ansvar över att leda och planlägga utdelningsverksamheten för flera utdelningskontor och ansvarar för 
rekrytering av enhetschefer. 
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baserat på respondenternas kunskap om undersökningsområdet.  Intervjudeltagarna bestod av 

två manliga och två kvinnliga enhetschefer. I syfte att närmre analysera hur könsfördelningen 

återskapas och vidmakthålls på chefsbefattningar intervjuades även två manliga regionchefer. 

Könsaspekten var väsentlig i analysen utifrån det homosociala perspektivet, trots det gjordes 

inte urvalet på basis av kön. 

 

I avsikt att uppnå maximal variation i urvalet studerades totalt fyra utdelningskontor varav två 

i Stockholm och två i Göteborg.  Enligt Trost (2005:17) uppstår problem att förstå ett fenomen 

om urvalet är begränsat och extremt heterogent4. För att undvika slutsatser som beror på 

individuella fall har valet baserats på kontor med gemensamma nämnare, men med stora 

skillnader i könsfördelning. De gemensamma variablerna var posttäthet, antal anställda och 

arbetsvolym. Urvalsstrategin ansågs underlätta analysen av materialet, genom att urvalet var 

kontrollerat för viktiga gemensamma variabler, och bedöms öka studiens validitet.  

 

Genomförande  

Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Denna metod anses vara 

lämplig om forskaren är intresserad av individers erfarenheter (Silverman, 2001). Styrkan med 

den strukturerade karaktären var att det skapades en dialog med respondenterna samtidigt som 

samtalet kunde styras. Framför allt gav denna metod intervjudeltagarna en möjlighet att 

utveckla sina tankar och svar. Eftersom samtalen styrdes mot det som ansågs relevant utifrån 

den teoretiska förförståelsen finns det risk för att andra väsentliga aspekter inte berördes. Kritik 

skulle kunna riktas mot att denna studie enbart använder intervjuer som insamlingsmetod. En 

kombination av observationsstudier och intervjuer skulle bidra till en djupare förståelse för 

fenomenet. Fältselektion och metodval togs emellertid med hänsyn till ekonomiska och 

tidsmässiga aspekter. 

 

Före materialinsamlingen utformades separata intervjuguider för enhetschefer och regionchefer 

(se bilaga 1 och 2). För att analysera och förbättra intervjufrågornas relevans för studiens 

frågeställningar genomfördes två provintervjuer. Omformuleringar av, till exempel, ledande 

frågor bidrog till studiens validitet. Könsrelaterade frågor tolkas som ett laddat eller känsligt 

ämne, vilket enligt Silverman (2001) kan leda till mindre sanningsenliga svar. För att minimera 

risken ställdes frågor med öppet förhållningssätt, som i vissa fall var irrelevanta. I syfte att 

                                                           
4 Ett heterogent urval i detta fall kännetecknas av en extrem variation bland kontorens egenskaper. 
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avdramatisera de könsrelaterade frågorna, ställdes vissa frågor om etnicitet och ålder, vilka 

istället följdes av relevanta följdfrågor för studien.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes under ungefär en timme och dokumenterades med en 

diktafon. Enligt Saunders et al. (2003) kan ljudinspelning emellertid få respondenter att känna 

sig obekväma, vilket hanterades genom att informera om att materialet behandlas konfidentiellt. 

Att skapa en trygg och bekväm intervjuatmosfär är en förutsättning för att respondenterna ska 

känna sig trygga i att uttrycka sig fritt i sina svar (Ahrne & Svensson, 2011). Därför tillfrågades 

alla respondenter var de ville att intervjun skulle hållas. Samtliga intervjuer, förutom en, skedde 

på intervjudeltagarnas arbetsplats. Då studien är naturligt knuten till företaget ansågs det inte 

påverka resultatet. En intervju tog istället plats i ett enskilt studierum på ett bibliotek. Efter varje 

intervju noterades intryck och tankar, som senare underlättade analysarbetet.   

  

Etiska överväganden 

I studien beaktades Vetenskapsrådets (2002) huvudprinciper för forskning vilka berör 

relationen mellan forskaren och respondenter. I enlighet med samtyckeskravet (Hermerén, 

2011:44, 46) informerades deltagarna både muntligt och skriftligt om att deltagandet var 

frivilligt. De fick även möjlighet att ge sitt samtycke eller neka ljudinspelning vid 

intervjutillfället. Jag ansåg det obefogat att informera om studiens specifika syfte för att inte 

äventyra studien. Studien presenterades därför som en undersökning av företagets 

rekryteringsförfarande. Jämställdhets- och könsperspektivet förmedlades inte, dels för att inte 

styra studien i en riktning som missar andra intressanta aspekter, och dels för att undvika svar 

som inte är sanningsenliga.  Vidare hanterades materialinsamlingen konfidentiellt och endast i 

syfte för denna studie. Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Hermerén 2011:66) har 

intervjudeltagarna anonymiserats i det transkriberade materialet och i resultatpresentationen. 

Företaget har även anonymiserats för att undvika situationer där resultaten användas på ett sätt 

som påverkar organisationen negativt.  

 

Även om respondenternas kön är av intresse för att belysa huruvida män väljer män, eller 

omvänt, kan det äventyra deltagarnas anonymitet. Om urvalet bland annat omfattades av två 

manliga enhetschefer skulle det innebära en risk för att HR-konsulten enkelt skulle kunna 

identifiera en manlig enhetschef med ett mansdominerat kontor. Genom att utelämna 

identifierbar information om intervjudeltagarnas kön, och i vissa fall säte, går det inte att 
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urskilja enskilda respondenter. Det gjordes för att i största mån sträva efter ett tillförlitligt 

material och sanningsenliga svar.  

 

Den egna forskarrollen verkade uppfattas som kunskapsbärande i den bemärkelsen att 

intervjudeltagarna försökte förhålla sig till min kunskap om rekrytering. Uttalanden som: "Jag 

vet inte om jag tänker rätt" och: "Det är iallafall så jag har lärt mig", kan tolkas som att jag 

under intervjusituationen ansågs vara sakkunnig. Det tycktes emellertid inte påverka 

tillförlitligheten i deras svar. Även om målet var att sträva efter att vara neutral är det nästintill 

omöjligt att forskare och deltagare inte har inverkan på varandra. 

  

Analysprocessen 

Av intresse för studiens syfte har stor vikt fästs vid förståelsen av rekryterings- och 

befordringsförfarandens skapande och återskapande av rådande könsfördelningar inom 

organisationen. Den transkriberade empirin behandlades därför genom jämförelser av 

rekryteringsförfaranden mellan kontoren med olika könsammansättningar. Bidraget blev en 

nyanserad och fördjupad förståelse för rekryteringsförfarandets betydelse för könsfördelningen.  

 

Analysprocessen tog sin utgångspunkt i en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys kan enligt Bergström och Boréus (2012) förklaras som en granskning och 

tolkning av intervjumaterial. Den inledande kodningen av materialet utgick således från en 

strukturerad process, där inledande teman identifierades genom den teoretiska ramen av de 

processer inom organisationer som skapar och reproducerar en ojämn könssammansättning. 

Följaktligen kan det innebära att teman och analysen delvis är ”färgade” av min teoretiska 

förförståelse, vilket enligt min mening ökat risken för att andra väsentliga aspekter inte berörts. 

Genom inspelning och noggrann dokumentering av intervjuerna har problemet hanterats, vilket 

tycks öka analysens trovärdighet. I huvudsak har kodningen varit av deduktiv karaktär. Vid 

enstaka tillfällen användes ett förutsättningslöst kodningsförfarande av empirin, som präglas av 

en induktiv ansats. På det sättet sattes teorin inom parantes, i syfte att ta hänsyn till andra viktiga 

aspekter som möjligtvis skulle kunna bidra med förklaring av den ojämna könsfördelningen. 

Exempelvis var ”personalomsättning” ett tema som framkom på grund av att teorin sattes inom 

parantes. 
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För att tematisera och skapa koder lästes materialet igenom ett flertal gånger. Kodningen utgick 

från fem huvudteman: informationskanaler, homosocial reproduktion, extern- och 

internrekryteringen, könsföreställningar och personalomsättning.  Enligt Ahrne och Svensson 

(2011) innebär tillvägagångsättet att det blir enkelt att sortera, reducera och argumentera för att 

därefter göra en analys av materialet. En brist till följd av reduceringen blev att enbart delar av 

empirin, som enligt min åsikt var intressanta för frågeställningen, presenteras. Liksom 

Silverman (2001) menar präglas det empiriska materialet emellertid av egna tolkningar.  Det 

skulle kunna tolkas som att det kan föreligga risk för en snedvriden subjektivitet. Med 

snedvriden subjektivitet menas att forskaren endast uppmärksammas delar som gynnar den 

egna uppfattningen (Kvale, 1997:191). Däremot argumenterar jag för att avskiljningen mellan 

resultat och tolkad framställning ger läsare möjlighet att göra en egen bedömning av 

trovärdigheten.  

 

Resultatanalys 

På uppdrag hos ett medelstort post- och logistikföretag är syftet med uppsatsen att analysera 

huruvida rekryterings- och befordringsförfarande har betydelse för könsfördelningen. I följande 

avsnitt sammanfattas således de mest relevanta resultaten från det empiriska materialet. 

Jämförelse kommer i huvudsak göras mellan kontor med könshomogena och könsheterogena 

grupper, i synnerhet på brevbärarnivå. Med en könshomogen grupp menas i detta fall en 

mansdominerad grupp och med könsheterogen menas en grupp med relativt jämn 

könsfördelning. Anledningen till varför den mansdominerade gruppen kallas könshomogen är 

dels för att det inte existerade kvinnodominerade grupper på brevbärarnivå, och dels för att ha 

en enhetlighet i uppsatsen. Vidare kommer resultatet analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och sättas i relation till rådande könsfördelning på samtliga utdelningskontor. 

 

Informationskanaler  

Samtliga enhetschefer, förutom en, uttryckte att en ledig tjänst som brevbärare alltid annonseras 

genom arbetsförmedlingen och på företagets externa hemsida. Enhetscheferna med 

könsheterogena grupper hade gemensamt att de i högre utsträckning gjorde urvalet bland 

externa kandidater5, jämfört med enhetschefer med könshomogena grupper. En av dem sade: 

                                                           
5 Med externa kandidater menas i detta fall kandidater som inte blivit rekommenderade av medarbetare. 
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”Jag annonserar alltid externt. Rekommendationer är inte sådär jättevanligt”. Ett återkommande 

rekryteringsmönster bland enhetschefer med könshomogena grupper var istället att de anställer 

majoriteten av sina medarbetare genom kompisar eller familj. En enhetschef menar att: ”Alltså, 

innan jag lägger ut en annons frågar jag alltid om de har någon kompis, släkting, bekant som 

behöver jobb”. Resultatet pekar således på att rekryteringsförfarande skiljer sig i vilka 

kandidater urvalet görs bland, det vill säga antingen externa kandidater eller rekommendationer. 

Den markanta skillnaden var därför att enhetschefer med könshomogena grupper mer vanligen 

efterfrågar och anställer på rekommendationer från sina medarbetare.  

 

I enlighet med slutsatser från tidigare studier, som visar att informella informationskanaler är 

kostnadseffektiva (se t.ex. Carroll et al. 1999), ansågs rekommendationer som en ”lättare, 

bekvämare och mindre tidskrävande” rekryteringskanal jämfört med den externa rekryteringen. 

Uppfattningen var främst vanlig bland enhetscheferna med könshomogena grupper. Det bör 

relateras till forskning, som visar att informella informationskanaler som rekommendationer 

tenderar attrahera en homogen kandidatpool (se t.ex. Barber, 1998). Med utgångspunkt i 

forskning, som visar att externa annonskanaler har tendens att attrahera en heterogen grupp 

(Tanova, 2003; Carroll et al. 1999) kan det antas att kanalen kommer attrahera en könsheterogen 

grupp. Enhetscheferna i Stockholmregionen hade en gemensam uppfattning om 

ansökningsflödet, trots skillnader i könsfördelning: ”Här är det ju en stor andel killar mellan 

18-25 som söker”. Vidare är det intressant att ställa det mot den typiska uppfattningen av hur 

gruppen sökande ser ut i Göteborgsregionen: ”Det är klart att det är mesta dels yngre som söker 

till de här jobben, men det är väldigt blandat med kön och etnicitet jätteblandat. Det är åldern 

det kan diffa på, resten tycker jag det är jämnt fördelat.”. 

 

Sammantaget pekar resultatet på att den externa rekryteringskanalen tenderar attrahera, mer 

eller mindre, könsheterogena eller könshomogena grupper beroende på region, vilket tyder på 

att en extern annonskanal inte alltid attraherar en könsheterogen grupp. Detta förefaller leda till 

olika utfall på könsfördelningen i regionerna, eftersom ansökningsflödet kan relateras till att 

Göteborgsregionen generellt har jämnare könsfördelning jämfört med Stockholmsregionen.  

 

Vad gäller rekommendationer ansåg två enhetschefer med skillnader i könsfördelningen att 

anställda inte ”förskönar” arbetet inför familj och vänner. Skillnaden mellan dessa respondenter 

var att, den ena med könshomogen grupp la större vikt vid att rekommenderade personer som 

förväntar sig ett ”tungt” och ”slitsamt” arbete är beredda på att arbetet är fysiskt ansträngande. 
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Det bör relateras till Montgomerys (1991) resonemang om att rekommendationer leder till en 

bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Respondenten med könshomogen grupp 

menade att: ”De bästa är ju att de personer som jobbar här vet hur jobbigt och stressigt det kan 

vara, så då kommer de aldrig rekommendera till en kompis som de tror inte kommer klara av 

jobbet.”. Det kan även vara en tänkbar anledning till att respondenten i fråga i större 

utsträckning rekryterar genom rekommendationer.  

 

Enhetschefen med könsheterogen grupp betonade även att: ”Man kan lita på att de anställda 

som gör ett bra jobb känner till andra personer som kommer klara av jobbet”. Resonemanget 

kan i likhet med Montgomerys (1991) analys tolkas som att respondenten i fråga särskilt 

rekryterar genom rekommendationer i de fall de anställda anses vara produktiva. Som en 

förlängning av nätverksteorier (se t.ex. Granovetter 1973; Lin, 2001) tyder resultatet på att 

tendensen att rekrytera genom rekommendationer är mer vanlig om arbetsgivare utgår ifrån att 

personer inom sociala nätverk är demografiskt lika. Samma respondent menar att denne endast 

tar emot rekommendationer från: ”Anställda som gör ett riktigt bra jobb” och uppfattas som 

mer selektiv med rekrytering genom rekommendationer, vilket även kan observeras på 

könssammansättningen. Följaktligen kan rekrytering genom rekommendationer analyseras och 

kopplas till dels 1) forskning som visar att informella informationskanaler tenderar attrahera en 

homogen kandidatpool (Barber, 1998; Herman, 1994), och dels 2) nätverksteorier, men även 3) 

teorier och forskning om homosocial reproduktion (se t.ex. Granovetter, 1973; Kanter, 1977).   

 

Homosocial reproduktion 

Studiens resultat kan relateras till Marsden och Gorman (2001:471), som lyfter att 

nätverksrekrytering genom medarbetare med demografiska likheter tenderar attrahera en 

homogen kandidatpool, och leda till skapande och återskapande av en ojämn könsfördelning. 

Det kan exemplifieras genom följande citat: ”I vissa kontor känns det som att alla är vita killar 

som spelar handboll i samma lag, det blir väldigt homogent och det är inte fördelaktigt.”. 

Resultatet styrker Granovetters (1973) och Lins (2000) teorier om sociala nätverk och dess 

benägenhet att vara homogena, särskilt eftersom respondenten syftade på ”kompisrekrytering”. 

Homosocial reproduktion verkar således vara särskilt utmärkande hos enhetschefer som 

vanligen rekryterar genom nätverk, vilket är enhetligt med Barbers (1998) forskning om 

informella informationskanaler och homogena nätverk.  

 



17 

 

En distinkt skillnad mellan enhetschefer med könsheterogena grupper och enhetschefer med 

könshomogena grupper var deras tankar om en ”bra gruppsammanhållning”. Exempelvis var 

ett typiskt tankesätt om rekrytering bland enhetschefer med könshomogena grupper: ”… den 

här personen är ju precis som han eller han här borta och det kommer bli en kanonmatch”. Ett 

rekryteringsförfarande som utgår ifrån matchning mellan sökande och medarbetare kan på sikt 

tänkas leda till homosocial reproduktion. I kontrast betonade enhetschefer med könsheterogena 

grupper att: ”det är viktigt med blandade grupper”. Skillnader i tankesätt och 

rekryteringsförfaranden verkar följaktligen ha ett samband med skillnader i könsfördelning. 

Större delen var måna om en grupp med personliga olikheter. Samtidigt uttryckte alla 

enhetschefer att det var önskvärt att passa in i gruppen, men de med könsheterogen grupp tycks 

lägga större tonvikten vid det. ”Att inte rekrytera samma typ av person” betonades i huvudsak 

som viktigt av enhetschefer med könsheterogena grupper. I kontrast visade en av 

enhetscheferna med en helt mansdominerade grupp mer tendenser på att könsaspekten var 

viktig för att passa in, särskilt eftersom denne i positiv bemärkelse uttryckte att medarbetarna 

”har blivit lite som ett fotbollslag”. Respondenten fortsätter att gruppen vanligtvis konverserar 

om ”Tv-spel, tjejer och sport” och att en medelålders kvinna inte skulle trivas lika bra i gruppen. 

Det kan relateras till Kanters (1977) studie om att arbetsgivare som tar alldeles för mycket 

hänsyn till att passa in, i syfte att skapa en social säkerhet och förutsägbarhet i gruppen, dels 

kan leda till indirekt diskriminering, och dels skapa ojämn könsfördelning. Vidare kan det 

kopplas till Kanters (ibid) antagande om att individer inom organisationer har en tendens att 

uppvisa demografiskt liknande drag avseende kön. 

 

Huruvida nätverksrekrytering har positiva eller negativa följder fanns det 

meningsskiljaktigheter om. Majoriteten pratade om att rekommendationer inte alltid är bra, i 

bemärkelse att alla rekommenderade personer inte är lämpade för arbetet.  Ett avvikande och 

intressant resultat i linje med den teoretiska ramen var en respondent som uttalade att 

konsekvensen av ”kompisrekrytering” kan bli ”… att det blir väldigt homogent”. Ståndpunkter 

som tydligt gick i kontrast var en enhetschefs uppfattning om att det inte finns nackdelar med 

den externa kanalen, medan en annan inte såg några nackdelar med nätverksrekrytering. Dessa 

olika synsätt föreföll ha betydelse för huruvida gruppen var könsheterogen eller könshomogen. 

Åsikterna kan analyseras utifrån Broomés et al. (2006:12) förklaring om att personer med 

demografiskt liknande drag har lättare att kommunicera. Enligt det synsättet kan det tolkas som 

att det bör vara fördelaktigt för enhetschefer med mansdominerade kontor att anställa personer 
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av manligt kön. Vidare går resultatet i linje med att personer som upplever att de inte ”passar 

in ” på sikt kommer söka sig ifrån organisationen (Schneider, 1983). 

 

"Det slutade en tjej en gång och då blev det 100 % killar och det är otroligt svårt att 

liksom, det låter nästan lite larvigt att säga att det är svårt att få in någon ensam, men det 

blir liksom så på något vänster.”  

 

”Någon” kan tolkas som personer vilka avviker ifrån den könshomogena gruppen. Vid de fall 

hänsyn tas till könsdemografiska variabler för att selektera fram personer som liknar gruppen, 

kan det i likhet med Schneiders (1983) teori om attraktion, selektion och bortstötning leda till 

en reproduktion av ojämn könsfördelning. Resultatet tyder på att denna selektion sker 

omedvetet och märks särskilt genom att enhetschefer med mansdominerade grupper 

regelbundet och oreflekterat refererade till ”han” när de pratade om brevbärare. Vidare bör det 

relateras till Broomé et al. (2006) hävdande om att homogenisering6 som varken ifrågasätts eller 

kontrolleras kan resultera i diskriminering.   

 

Könsföreställningar 

Att arbetet som brevbärare är fysiskt ansträngande var en representativ uppfattning bland 

respondenterna. Till följd av uppfattningen framkom meningsskiljaktigheter mellan 

enhetscheferna med könsheterogena och könshomogena grupper om vilka som anses vara ”bra” 

brevbärare i fråga om fysisk styrka. En av respondenterna med könshomogena grupper hade 

särskilt utmärkande stereotypa föreställningar, denne hade även en helt mansdominerad grupp. 

De enhetschefer med könsheterogena grupper uttryckte sig mer könsneutralt i fråga om fysisk 

styrka i jämförelse med de med könshomogena grupper. Samtliga enhetschefer var dock eniga 

om att arbetet som brevbärare är fysiskt ansträngande, men intressant var hur respondenterna 

resonerade kring fysisk styrka. En enhetschef med könsheterogen grupp menade att: 

”Fotbollskillar och hästtjejer brukar vara väldigt duktiga, de är vana vid att gå upp tidigt, slita 

hårt och veta… alltså de är väldig starka, men det är liksom inga förkunskaper, men det är de 

jag ser positivt på.”. 

 

I analysen ligger intresse i hur respondenten uttrycker sig könsneutralt beträffande fysisk styrka. 

Enligt Becker (1971) sker diskriminering när arbetsgivare behandlar sökande olika baserat på 

                                                           
6 Homogenisering är urvalsprocesser som leder till homosocial reproduktion (Broomé et al. 2006:12) 
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kön. Utifrån citatet i relation till Beckers (ibid) resonemang kring diskriminering uppfattas 

respondenten som icke-diskriminerande. Resultatet tyder vidare på att dennes könsneutrala 

uppfattning om manliga och kvinnliga sökanden ger förutsättningar för en jämn könsfördelning. 

I kontrast sade respondenten med den tydliga stereotypa föreställningen att: ”Om man ska göra 

sin egna brevbärare på datorn: ’hur vill man ha dom då?’ Jo, då ska de vara en fysisk stark kille 

på 1,80 typ, perfekt! Då har du hittat den rätta, han kommer bli bra!”. Detta kan relateras till 

Acker (1990:145-150) teori om könsmärkta rekryteringsförfaranden (Acker, 1990:145–150). 

Föreställningarna om faktiska eller föreställda fysiska egenskaper kan analyseras utifrån teorin 

om statistisk diskriminering, som är vanlig när arbetsgivare har otillräcklig information om 

sökande (Phelps, 1972). Utifrån teorin kan tolkningen vara att respondenten utgår från dennes 

uppfattning om att killar generellt sett är mer fysiskt starka jämfört med tjejer, vilket i 

förlängning verkar ha utfall på könsfördelningen. Följden av könsföreställningar hos 

enhetscheferna kan i enlighet med bland annat Ackers (1990) uttalande avgöra huruvida 

kvinnor och män får lika möjligheter att arbeta som brevbärare. Tendensen att föredra en viss 

könsgrupp överensstämmer även med teorin om preferensbaserad diskriminering (Becker, 

1971). Det bör relateras till Reskins (1993) resonemang om att arbetsgivares preferenser i 

rekryteringsförfarandet kan orsaka diskriminering. Som en förlängning av hans resonemang vill 

jag betona att det, enligt resultatet, kan innebära omedvetet exkluderande mekanismer av 

kvinnor, särskilt på det könshomogena kontoret. 

 

Intern- och externrekrytering 

I detta avsnitt kommer resultat presenteras från intervjuer med regionchefer för att förstå hur 

könsfördelning skapas och återskapas på högre nivåer inom företaget. Det viktigaste resultatet 

som framkom var att den vanligaste annonskanalen vid rekrytering av enhetschefer, tillskillnad 

från brevbärare, är det interna intranätet. Det kan åskådliggöras genom följande uttalande: 

”Försöker ju alltid att lösa rekryteringen i första hand internt.”. Vid externrekrytering av 

enhetschefer brukar företaget annonsera genom arbetsförmedlingen, men enligt respondenterna 

sker det ytterst sällan. En av dem syftade på andel internrekryterade enhetschefer när denne 

sade att: ”de som jag har jobbat med, de är 100 procent”. 

 

Studiens resultat är förenligt med andra slutsatser om att externa kandidater innebär större 

risktagande på grund av brist på företagsspecifik kompetens (Heraty & Morley, 1998). En 

fördel som betonades med externrekrytering var att kandidater med chefserfarenhet inom andra 
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verksamheter är mer kvalificerade som chefer, trots det rekryteras kandidater internt i större 

omfattning. Anledningen var dels för att utnyttja företagsspecifika kompetenser, och dels för 

att minimera rekryteringskostnader i form av exempelvis upplärningskostnader. Ena 

regionchefen betonade konsekvent vikten av kompetensutveckling. Den andra lade större 

tonvikt vid svårigheten att hitta externa kandidater på grund av de metodiska egenskaperna som 

krävs för en processtyrd verksamhet. Den sistnämnda respondenten menade även att: ”Min 

erfarenhet var att det var ganska svårt att hitta kandidater som är så pass, vad ska man säga, 

drivna att vara så metodiska genom hela processen för att lyckas.” Det kan sättas i kontrast till: 

”Våra medarbetare, de har redan lärt sig hela processen, även om de inte är klara chefer är de 

säkrare kort”. Ett annat typiskt synsätt var att internrekrytering ansågs ha störst fördelar för 

bolaget. 

 

Respondenterna var eniga om att fördelarna med internrekrytering var befintligt anställdas 

helhetsförståelse för den processtyrda verksamheten. Empirin är överstämmande med Heraty 

och Morleys (1998:669) studie om att internrekrytering är mer kostnadseffektivt särskilt 

avseende inlärningsperiod. Företaget har utvecklat ett intern chefsaspirantprogram, som ger 

utbildning i bland annat avancerat ledarskap, arbetsrätt och rekrytering. Medarbetare får 

möjlighet att ansöka till programmet och regioncheferna gör i första hand urval bland de 

kandidater som har genomgått utbildningen. Att företaget satsar på kompetensutveckling och 

vunnit företagspris för det kan åskådliggöras genom att: ”Många har varit med från brevbärare 

till vad som helst liksom, det finns det jättemånga exempel på”. Citatet belyser att dagens 

brevbärare kan bli morgondagens enhetschefer. Följaktligen innebär det att en jämn 

könsfördelning på lägre nivå kan ses som en viktig faktor för en jämn könsfördelning på 

chefsnivå.  

 

En av regioncheferna lyfter att internrekrytering är: ”… ganska bekvämt för där kan man välja 

lite utefter vad som finns och det gör att man kanske blir lite slarvig.”. Tillvägagångsättet kan 

relateras till studier om rekrytering till chefspositioner som visar att internrekrytering som 

genomsyras av informella förfaranden såsom ”slarvighet” tenderar att bidra till homosocial 

reproduktion. (Braddock & McPartland, 1987; Collinson et al. 1990). Internrekrytering kan 

således leda till en medveten eller omedveten reproduktion av rådande könsfördelning 

(Collinson et al. 1990) och kan belysas genom följande resonemang: 
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”I utdelningen har vi ju förhållandet 65/35 killar, så vår rekryteringsbas från grunden, om 

man pratar om internt, där skulle jag väl säga att det finns fler fördelar att gå externt när 

det kommer till att få det mer jämställt.” 

 

Citatet kan i likhet med Broomé et al. (2006) relateras till att homogenisering genom 

internrekrytering, som inte kontrolleras, leder till utestängande mekanismer gentemot vissa 

grupper. Det är dock intressant att respondenten visade en medvetenhet om problematiken som 

internrekrytering kan medföra. Att ”rekryteringsbasen”, framförallt i Stockholm, generellt 

består av män på brevbärarnivå skulle kunna förklara könsfördelningen på högre nivå. Resultat 

kan kopplas till tidigare avsnitt om den interna rekryteringens förstärkande effekt på rådande 

könssegregering, i synnerhet om det är en ojämn könsfördelning på lägre organisationsnivåer 

(se t.ex. Reskin 1993).  Förhållandevis rekryterar de undersökta kontoren i Göteborg generellt 

fler kvinnor på både brevbärar- och enhetschefsnivå jämfört med Stockholm, men majoriteten 

på lägre nivå är av det manliga könet. Med utgångspunkt i denna studie kan emellertid inte 

uttalanden göras om hur rådande könsfördelning har skapats. Däremot kan en analys göras kring 

hur det i enlighet med Barber (1998) kommer sig att homogena kandidatpooler attraheras till 

både Stockholms- och Göteborgsregionen på enhetschefsnivå samt hur det kan leda till 

homosocial reproduktion. Det analytiska poängen tar utgångspunkt i följande resultat: 

 

”Sen är det väl könsfördelningen, ja… Den är inte heller så mycket mångfald. Alltså jag 

har ju en grupp med enhetschefer som är 6 stycken där samtliga är kvinnor och det har 

de varit under mina 4 år, har några killar i min grupp, men de är… men det är ofta 

kvinnliga sökande.” 

 

Detta leder oss till huruvida förhållandet att passa in har betydelse för reproducerande av 

rådande könsfördelning på högre nivåer. Resultatet överensstämmer inte med Kanters (1977) 

teori om arbetsgivares strävan efter social säkerhet utan tyder snarare på att det handlar om den 

sökande gruppen. I till exempel Göteborg tenderar den sökande gruppen till en ledig tjänst som 

enhetschef vara kvinnliga. 

 

”Nu så kommer jag färdigställa en rekrytering med en som ska in på vikariat och hon är 

kvinna, men hon är den bästa kandidaten. Jag kan ju inte ta någon annan för att kvotera 

in en person i gruppen, jag behöver hennes kompetens. So be it!” 
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Som en förlängning av Kanters (1977) resonemang om social säkerhet kan det vidare tolkas 

som att personer som anser sig själva passa in söker sig till sådana positioner, i likhet med 

ordspråket lika barn leka bäst. Tolkningen kan styrkas av forskning, som visat att individer i 

arbetssituationer föredrar att omge sig med andra personer med till exempel samma kön (Powell 

& Butterfield 1994). Utifrån de homosociala tendenserna kan det tänkas att kvinnliga 

kandidater kliver fram när majoriteten av enhetschefer är kvinnor, för att de anser sig själva 

passa in könsmässigt och vice versa.   

 

Personalomsättning 

En intressant aspekt av resultatet, som inte kan relateras till de teoretiska utgångspunkterna men 

som har en viktig roll i könsfördelning utifrån ett befordringsperspektiv, var att 

personalomsättningen sågs som en utmaning för att jämna ut könsfördelningen på 

enhetschefnivå. Resultatet tyder på att majoriteten av nuvarande tillsvidareanställda 

enhetschefer haft sina tjänster under flera år. Samtidigt som regioncheferna såg positivt på den 

låga personalomsättningen upplevdes det som ett hinder för att jämna ut rådande 

könsfördelning. Nedanstående uttalande av regionchefen i Göteborg, där majoriteten av 

enhetscheferna är kvinnor, åskådliggör problemet: 

 

”Det krävs att någon ska sluta för att det ska kunna komma med någon som är manlig, 

men det flesta har jobbat länge. Vi har ett mål att det ska vara jämställdhet, men alltså det 

kan man ha som mål men man kan inte sparka folk.” 

 

Den upplevda problematiken gällande personalomsättningen på enhetschefsnivå i Stockholm 

kan belysas med följande citat: ”Många av de som jobbat där har jobbat i 8-10 år och majoriteten 

över 5 år och de flesta är män.”. Bland visstidsanställda brevbärare är könsfördelningen relativt 

jämn hos de undersökta kontoret förutom på det helt mansdominerade kontoret. I relation till 

befordringsförfarandet är frågan om personalomsättning således av intresse.  En respondent 

med könshomogen grupp, men med relativt jämn könsfördelning bland visstidsanställda 

yttrande belyser en avvikande aspekt: 

 

”Alltså slutar inga killar så kan jag ju inte heller få in… då kan jag bara få in 

behovsanställda som är tjejer, men jag kan inte få in de i de fasta tjänsterna, för där är det 

ju låst då.” 
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Dessa resultat kan således tolkas som att den låga personalomsättningen i relation till 

jämställdhetsarbetet upplevs som en utmaning att med hjälp av befordringsförfaranden jämna 

ut könsfördelningen bland tillsvidareanställda på både enhetschefs- och brevbärarnivå. 

 

Diskussion och slutsatser 

Uppsatsen har syftat till att analysera huruvida rekryterings- och befordringsförfaranden som 

tillämpas inom organisationen har betydelse för könsfördelningen på olika befattningsnivåer. 

Jag har därför strävat efter att besvara följande frågeställningar:  

 

 Vilka rekryteringsförfaranden tillämpas inom organisationen? 

 Kan rekryteringsförfaranden förklara hur en könsfördelning skapas och återskapas, i så fall 

på vilket sätt? 

 

Resultaten pekade på att enhetscheferna på de undersökta kontoren har likheter och skillnader 

i sina rekryteringsförfaranden. Likheten var att majoriteten annonserar tjänsterna externt för 

brevbärare. Tendensen att rekrytera externa kandidater var dock mer påtaglig bland 

enhetscheferna med könsheterogena grupper jämfört med de med könshomogena grupper, som 

normalt rekryterar genom sociala nätverk. På högre nivå tyder resultaten på att organisationen 

har ett starkt fokus på internrekrytering. 

 

Enligt de teoretiska utgångspunkterna attraherar en extern annonskanal en heterogen grupp av 

sökande (Tanova, 2003; Carroll et al. 1999). Även om resultatet delvis är i linje med tidigare 

forskning vill jag hävda att, en extern kanal attraherar en mer heterogen grupp jämfört med en 

informell informationskanal som rekommendationer. Följaktligen är det även tänkbart att en 

extern annonskanal ger förutsättning för att skapa en könsheterogen grupp jämfört med en 

informell information kanal.  

 

Att Göteborgsregionen generellt har större andel kvinnor på både brevbärarnivå jämfört med 

Stockholm kan bero på att ansökningsflödet var mer ”blandat”.  Dessutom är det av intresse att 

förstå varför enhetschefer som 1) har säte inom samma region och 2) har likadan uppfattning 

om könsfördelningen i ansökningsflödet får olika utfall på könsfördelningen. Ett antagande är 
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att könsfördelningen i ansökningsflödena, borde hänföras till andelen kvinnor i Stockholms- 

och Göteborgsregionen. Utifrån förmodandet kan det antas att könsfördelningen på de 

undersökta kontoren på brevbärarnivå borde vara mansdominerad i Stockholmsregionen och 

”blandad” i Göteborgsregionen. Däremot stämmer inte påståendet, eftersom olika enhetschefer 

får olika utfall på könsfördelningen. Resultatet tyder därför på att ansökningsflöde och region 

självt inte är en förklarande mekanism till könsfördelningen, utan kan istället förklaras genom 

skillnader i rekryteringsförfaranden. Enligt min tolkning handlar det om att enhetschefer med 

könshomogena grupper har större benägenhet att genom nätverksrekrytering skapa och 

återskapa en ojämn könsfördelning. Resultatet överensstämmer med Granovetters (1973) och 

Lins (2000) teorier om att sociala nätverk tenderar att vara homogena. Det kan relateras till att 

nätverksrekrytering illustrerar hur strukturer i relationer är inbäddade i strukturer på 

arbetsplatser (Granovetter, 1973; Lin, 2000). Homosocial reproduktion kan i synnerhet tolkas 

uppstå om arbetsgivare anställer på basis av demografiska likheter. I enlighet med Reskin 

(1993) kan rekryteringsmekanismer, som medvetet eller omedvetet exkluderar vissa grupper, 

leda till diskriminering. I förlängning vill jag betona att ett sådant förfarande kan skapa en 

ojämn könsfördelning och på sikt homosocial reproduktion inom organisationen.  

 

Sammantaget är slutsatserna således att demografiskt homogena grupper i synnerhet skapas när 

enhetscheferna 1) rekryterar genom homogena sociala nätverk och 2) lägger stor vikt vid 

medarbetares demografiska likheter. 

 

Resultatet tyder på att internrekrytering inom organisationen till chefspositioner kan skapa och 

förstärka rådande könsfördelning, särskilt om det råder könssegregering på lägre nivåer. Det 

går i linje med Reskins (1993) studie om könssegregering på arbetsplatser, som påvisar liknande 

resultat. Däremot betonades könssegregering som en konsekvens när kvinnor och män får olika 

arbetsuppgifter (ibid), vilket inte var fallet i denna studie. Likheterna i resultatet kan bero på att 

fokus har legat på rekryteringspraxis samt arbetsgivares och medarbetares preferenser, för att 

förstå könssegregering. Att chefspositioner domineras av män, om det råder en mansdominerad 

könssegregering på lägre nivåer var väntat, däremot var det intressant hur en relativt jämn 

könsfördelning på lägre nivåer ledde till chefspositioner som dominerades av kvinnor. Det är 

svårt att entydigt uttala sig om varför det har blivit så, men det kan bero på att en historisk 

majoritetsgrupp fortsätter återskapas och per automatik leder till homosocial reproduktion. 

Acker (1990) har hävdat att rekryteringsförfarande används för att medvetet reproducera 
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könssegregation, i detta fall verkar internrekrytering dock inte handla om medveten 

reproduktion av en mans- eller kvinnodominerade chefspositioner. Det verkar snarare handla 

om att den interna rekryteringen, i enlighet med tidigare forskning, antas vara kostnadseffektiv 

(se t.ex. Heraty & Morley, 1998). Schneider (1983) hävdar att människor attraheras till yrken 

vars anställda har demografiska likheter med en själv, vilket kan relateras till analysen om 

varför det, till exempel, är främst kvinnliga sökanden till lediga tjänster som enhetschefer i 

Göteborg. Enligt Schneider (1983) konstaterande utgår individer från könstillhörighet för att 

selektera fram personer, som liknar gruppen. Han framhåller tre förlopp: attraktion, selektion 

och bortstötning (Schneider, 1983:437–435). Studiens resultat visar främst likheter med 

förloppet attraktion snarare är selektion. En slutsats är således att selektion bland interna 

kandidater till en tjänst som enhetschef inte sker på basis av demografiska likheter, utan verkar 

snarare handla om att de sökande attraheras på grund av upplevda demografiska likheter. 

  

Sammantaget är slutsatserna att 1) en jämn könsfördelning på brevbärarnivå kan ses som en 

viktig faktor för en jämn könsfördelning på enhetschefsnivå och 2) rådande kvinno- eller 

mansdominerade positioner kan leda till homosocial reproduktion genom att attrahera personer 

av samma kön. Resultatet tyder också på att en låg personalomsättningen kan motverka 

jämställdhetsarbetet på redan könshomogena arbetsplatser inom organisationen. Detta kan bero 

på att könsfördelningen bland befintliga tillsvidareanställda brevbärare och enhetschefer inte 

går att påverka idag. Istället är det av stor vikt att organisationen har ett aktivt och långsiktigt 

jämställdhetsarbete för att jämna ut könsfördelningen på alla nivåer inom organisationen.   

 

Om vissa grupper, medvetet eller omedvetet, systematiskt exkluderas eller exkluderar sig själva 

från vissa arbeten på basis av demografiska likheter är det ett samhällsproblem. Det innebär att 

rekryteringsmekanismer inom organisationer, som leder till ojämna könsfördelningar bör 

beaktas och utmanas. 

 

Precis som Powell och Butterfield (1994) studie om rekrytering pekar denna studie på att 

rekryterings- och befordringsförfarande kan ha en diskriminerande eller exkluderade effekt, och 

förklara hur en ojämn könsfördelning skapas och återskapas. Genom en noggrann beskrivning 

av studiens tillvägagångssätt och analys av rekryteringsförfaranden från olika perspektiv vill 

jag argumentera för studiens validitet. Kritik kan riktas mot att studien baseras på få deltagare 

jämfört med till exempel en kvantitativ forskning och att resultatet därför inte kan generaliseras. 
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Genom ett varierat urval av fall med olikheter, men även likheter, för att analysera 

könsfördelningen argumenterar jag istället för studiens överförbarhet. Med resonemanget 

menar jag att resultaten från de studerade fallen kan överföras till post- och logistikbranschen 

med liknande variation i könsfördelning för att underlätta förståelse för de processer, som kan 

skapa och återskapar könsfördelningen.  

 

Inför fortsatt forskning vore det intressanta att studera hur mans- eller kvinnodominerade 

organisationer kan arbeta med att förändra könsstrukturer och rekryteringsprocesser för att 

skapa förutsättningar att eftersträva minskad könssegregation på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 (förkortad version) 

INTERVJUGUIDE (REGIONSCHEF) 

INTRODUCERANDE FRÅGOR 
Berätta om din roll som regionchef?  
 

INFORMATIONSKANAL OCH URVAL 

Hur annonserar du vanligtvis en ledig tjänst som enhetschef (t.ex. arbetsförmedlingen, 
rekryteringsföretag, internt)?  
Hur många brukar vanligtvis ansöka till en ledig tjänst som enhetschef? 

Hur vanligt är det med internrekrytering?  

Vid vilka fall rekryterar du externt (inte via internrekrytering)?  

Vilka kunskapsområden, färdigheter, erfarenheter tycker du är viktiga som enhetschef? 

Vilka personliga egenskaper söker du hos en enhetschef?  

 

FÖRETAGETS RIKTLINJER OCH MÅL FÖR REKRYTERING  

Hur jobbar med internutveckling? 

Vad har företaget för mål gällande jämställdhet och mångfald?  

Hur ser sammansättningen/fördelningen på enhetschefsnivå ut avseende kön, etnicitet osv?  

Anser du att du har förutsättning att skapa en arbetsgrupp med mångfald avseende kön, etnicitet 
osv? 
 

AVSLUTANDE FRÅGA 

Vill du tillägga något om rekrytering som vi inte diskuterat i denna intervju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 (förkortad version) 

INTERVJUGUIDE (ENHETSCHEF) 

INTRODUCERANDE FRÅGOR 

Berätta om din roll som enhetschef? 

 

ALLMÄNT OM REKRYTERING  

Har du fått utbildning inom rekrytering? 

 

INFORMATIONSKANAL OCH URVAL 

Hur annonserar du vanligtvis en ledig tjänst som brevbärare (t.ex. arbetsförmedlingen, 
rekryteringsföretag, internt)?  
Anser du att det finns en mångfald bland de sökande avseende (t.ex. kön, etnicitet)?  

Hur vanligt är det med rekommendationer från medarbetare?  

I vilken utsträckning rekryterar du externt (inte via rekommendationer)?  

Vilka kunskapsområden, färdigheter, erfarenheter tycker du är viktiga som brevbärare?  

Vilka personliga egenskaper söker du hos brevbärare?  

 

GRUPPSAMMANHÅLLNING 

Hur viktigt är det att en kandidat passar in i gruppen?  

 

FÖRETAGETS RIKTLINJER OCH MÅL FÖR REKRYTERING  

Anser du att det finns tydliga riktlinjer och mallar kring rekrytering inom företaget? Vad säger 
riktlinjerna om hur man ska gå tillväga? 

Vad har företaget för mål gällande jämställdhet och mångfald?  

Hur ser sammansättningen/fördelningen på arbetsplatsen ut avseende kön, etnicitet osv?  

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Vill du tillägga något om rekrytering som vi inte diskuterat i denna intervju? 


