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Sammanfattning 
Som en konsekvens av globaliseringen leder förändrade konkurrensvillkor till allt högre krav 

på dagens organisationer och kompetensen på dess medarbetare. Dessa förändringar har bland 

annat lett till att färre människor idag vill bli chefer och privat och offentlig sektor hotas av att 

lida brist på chefskandidater då allt färre människor säger sig vilja göra de uppoffringar som 

chefskapet innebär. 

 

Män har under årtionden dominerat inom de flesta positioner i arbetslivet. Trots att en lika 

stor andel kvinnor som män idag arbetar, lever dessa traditioner och könsstrukturer till viss 

mån kvar i moderna företag. 

 

Den största delen av alla nyutexaminerade akademiker är idag kvinnor. Många av dessa är till 

högre grad än män intresserade av att göra karriär. Trots att företagen väntas lida brist på 

framtida chefskandidater och trots att de flesta som ändå är villiga och utbildade nog till att bli 

chefer, är kvinnor, tycks det fortfarande vara något som hindrar företagen att rekrytera dessa 

till toppchefspositionerna.  

 

Denna studie belyser de interna faktorer som hindrar svenska företag att rekrytera fler 

kvinnliga toppchefer. Syftet med studien är att analysera och utvärdera rekryteringsprocessen 

hos sex olika företag, verksamma i privat sektor, för att på så sätt finna dessa faktorer. 

Empirin som insamlats har analyserats mot för undersökningen, relevanta teorier angående 

organisationens styrning och lärande samt teorier härrörande könsstrukturer. Undersökningen 

har baserats på en kvalitativ metod som tagit sig form genom sex djupintervjuer med personer 

ansvariga för rekryteringsprocessen på respektive företag.  
 

Resultatet av undersökningen bekräftar delvis vår syntes angående hur organisationens styrning och lärande 

samspelar med de könsstrukturer som ryms inom denna och hur dessa tillsammans påverkar 

rekryteringsprocessens utformning. Dock framgår det av undersökningen att den viktigaste och för övriga 

faktorer avgörande faktorn är organisationens styrning och på vilket sätt ledningen utformar denna. Detta då de 

företag som lyckats öka sin kvinnliga representation har använt sig av samma typ av styrning, dvs. av en styrning 

vars utmärkande drag karaktäriseras av en målformulering i dialog med de anställda och en kontinuerlig 

utvärdering av genomförandet.   

Tack till medverkande företag! 
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel syftar till att väcka intresse hos läsaren för det problemområde som 

uppsatsen behandlar. Problemdiskussion, problemformulering och syfte följer därefter. 

Uppsatsen är skriven inom ett antal avgränsningar som slutligen presenteras. 

 

1.1 Problembakgrund 
Företagens konkurrensvillkor har förändrats kraftigt under de senaste decennierna.1 

Globalisering och tekniska utvecklingar har lett till ökade möjligheter till bred 

kommunikation världen över och på så sätt öppnat vägen för en global marknad med allt 

hårdare konkurrens men också ett större utbud.2 

 

Den hårda konkurrensen, har gjort att dagens företag måste anpassa sig till nya 

omständigheter.3 Moderna företag måste vara flexibla.4 Nutidens företags framgång beror på 

kvaliteten på dess medarbetare och allt mindre på rutinuppgifter.5 Dessutom är det kvaliteten 

på kreativiteten, ledarskapet och analysförmågan som är avgörande och som kommer att bidra 

till att öka den värdeskapande process som gör att kunden väljer företagets erbjudande i stället 

för konkurrentens.6  

 

Män har under årtionden dominerat inom de flesta positioner i arbetslivet.7 Under 

industrialiseringen i början av 1870- talet krävdes arbetskraft, något som medförde att kvinnor 

gjorde inträde på arbetsmarknaden.8 Källan beskriver hur kvinnorna tog tjänst inom 

tändsticks, kartong och skofabriksbranschen, men även som lägre statliga tjänstemän, som 

postkassörskor, telefonister och telegrafister. Samma källa menar att organisationerna var 

tydligt mansstyrda då män övervakade och ledde arbetet. Det var inte vanligt att kvinnor 

rekryterades till chefsposter. Under krigstiden ökade det kvinnliga antalet arbetare på grund 

av bristen på arbetskraft och allt fler kvinnor blev under denna tid chefer.9 Detta förändrades 

då männen kom hem från kriget och kvinnorna gick tillbaka till hemmen. Organisationerna 

                                                        
1 Vandermerwe S. 1993 
2 Hollesen S. 2001 
3 Renstig M. /Wombri 2005 
4 Hatch M. 1997 
5 Wikström S. 1994 
6 Renstig M 2005 
7 Marklund L./ Snickare L. 2004 
 
8 Ohlander A./Strömberg U. 2002 
9 Baude A./ Runnström C. 1994 
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rymde knappast några kvinnor och endast män rekryterades följaktligen till chefsposterna. 

Trots att en lika stor andel kvinnor som män idag arbetar,10 lever dessa traditioner och 

könsstrukturer till viss mån kvar i moderna företag.11 

 

Antalet utexaminerade akademiker var år 2004 dryga 57000. Av dessa var två tredjedelar 

kvinnor, en fördelning som har varit relativt konstant under de senaste åren.12 Detta innebär 

att allt fler kvinnor besitter stora kunskaper och att dessa i framtiden kommer att utgöra en 

majoritet av Sveriges akademiska kompetens.  

 

Framtidens chefer har allt högre krav på sig, de måste vara bättre på allt.13 De stora 

påfrestningar och förväntningar chefer ställs inför har lett till att företag, både i privat och i 

offentlig sektor, hotas av att lida brist på chefskandidater då allt färre människor säger sig 

vilja göra de uppoffringar som chefskapet innebär.14 På fem till tio års sikt kommer de i 

Sverige som vill ta ett chefsuppdrag bli allt färre.15 Samma källa påpekar att problemet måste 

åtgärdas innan företag och organisationer hamnar i en ond cirkel med illa ledd verksamhet 

och följaktligen ett sämre resultat. Om problemet inte åtgärdas kommer företagen snart stå 

utan chefer.16   

 

En undersökning om chefer visar att 40% av männen tycker att familjen går före karriären, 

medan 35% av kvinnorna tycker detsamma.17 Alltfler kvinnor väljer att inte föda barn över 

huvud taget för att istället satsa på karriären.18 Trots de uppoffringar chefer måste göra visar 

en undersökning att kvinnliga chefer är hungriga och motiverade.19 Samma källa visar att 40 

% av de kvinnliga cheferna i Ledarnas Chefsbarometer gärna skulle tacka ja om de blev 

erbjudna en högre position.  

 

En amerikansk studie över USA: s 353 största företag, visar att de företag med störst andel 

kvinnor i företagsledningen hade 35 % större avkastning på det egna kapitalet.20 Ytterligare 

                                                        
10 JämO 2004 
11 Holter H. 1992 
12 www.scb.se 2005 
13 www.ledarna.se 2005-11-24 
14 www.di.se 2005-06-22 
15 www.ledarna.se 2003-11-06 
16 Dagens Industri. 2003-10-27 
17 www.wombri.se 
18 Fagerfjäll R. 2003 
19 www.ledarna.se 2005-10-28 
20 Dagens Nyheter 2004-03-19 
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studier säger att det är lönsamt med kvinnliga chefer. Ett engelskt forskarteam presenterade 

under 2003 resultat som visade att 90 % av de börsföretag på Londonbörsen, som hade högst 

börsvärde, hade minst en kvinna i ledningen.21 I båda studierna kan man dock inte garantera 

att kvinnorna är den avgörande faktorn för framgången, d v s att mer "kvinnlighet" i en 

organisation automatiskt ger högre vinst. Dock föreligger det en risk för företagen att gå miste 

om kompetens, då de inte lyckas locka till sig de allra bästa talangerna ifall de ensidigt 

rekryterar och befordrar män.22 

 

År 1990 var endast 9 % av mellancheferna i privat sektor kvinnor. År 2004 hade siffran stigit 

till över det tredubbla, nämligen 32 %.23 Samma mätning visar att 2005 emellertid har 

karakteriserats av en nedgång då endast 26 % av andelen chefer i privat sektor är kvinnor. 

Frånvaron av kvinnliga chefer är som tydligast på högre nivåer i näringslivet.24 Av källan 

framgår det att 94 % av företagsledningarna år 1994, utgjordes av män. Något färskare siffror 

från 2002 visar på en försämring då antalet kvinnliga toppchefer i näringslivet endast ligger 

på 4 %.25  

 

Bakgrundens fenomen visar ett tydligt företagsekonomiskt problem som kommer att 

diskuteras vidare i följande problemdiskussion. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ovanstående fakta visar hur nya konkurrensvillkor kräver flexibla organisationer för att dessa 

ska överleva.26 Detta innebär bland annat större krav på företagens medarbetare och ledare.27 

Företagen måste ha den bästa kompetensen som samhället kan erbjuda. Siffrorna från 

bakgrunden visar hur majoriteten av alla nyutexaminerade akademiker är kvinnor.28  

 

Då allt färre människor är beredda att göra de uppoffringar som ett chefskap kräver, får 

företagen problem att fylla sina chefsposter.29 Dock visar bakgrunden att moderna kvinnor till 

                                                        
21 Sydsvenskan 2004-08-26 
22 Renstig M. 2005 
23 Dagens Industri 2005-06-03 
24 Höök P. 1994 
25 Dagens Nyheter 2002-03-08 
26 Hatch M. 1997 
27 Wikström S. 1994 
28 www.scb.se 2005 
29 www.di.se 2005-06-22 
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högre grad är motiverade och hungriga på chefskap än män30 och fler kvinnor än män väljer 

att prioritera karriär framför familj.31 
 

Företagens problem handlar om att de riskerar en kompetensförlust.32 Bakgrundens källor 

visar att fler kvinnor än män är välutbildade och att färre människor vill bli chefer. Av detta 

drar vi slutsatsen att företagen inte längre kan fylla majoriteten av sina chefsposter med män 

då dessa inom en snar framtid inte kommer att räcka till. Företagen måste vara villiga till att 

förändra sig och släppa in fler kvinnor i företagsledningar, styrelser och till toppchefsposter.33 

Detta för att erhålla den bästa kompetensen och överleva i konkurrensen. 

 

Det problem vi avser undersöka är det faktum att företagen trots detta inte rekryterar lika 

många kvinnliga toppchefer som manliga. Trots att detta är av högsta vikt för deras 

överlevnad, visar siffror att något följaktligen verkar hindra dem.34 Vad detta beror på är svårt 

att fastställa. Det handlar antagligen om såväl företagsinterna faktorer som externa, dvs. 

rådande samhällsomständigheter. Denna uppsats kommer dock endast koncentreras till de 

interna. Detta leder oss till uppsatsens frågeställning.  

 

1.3 Problemformulering 
Vår frågeställning är följande: Vilka är de interna faktorer som hindrar svenska företag att 

rekrytera fler kvinnliga toppchefer? 

 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att utvärdera och analysera ett antal företags 

rekryteringsprocesser. Med detta menar vi de processer som tar plats från det att en kravprofil 

skapas till och med det tillfälle då tjänsten tillsätts. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer i denna undersökning inte behandla rekryteringsprocessen utanför Sverige utan 

har valt att fokusera på den svenska arbetsmarknaden och främst Stockholm. Dessutom har vi 

                                                        
30 www.ledarna.se 2005-10-28 
31 Fagerfjäll R 2003 
32 Renstig M. 2005  
33 Dagens Nyheter. 2002-10-29 
34 www. scb.se 2005 
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valt att fokusera på rekrytering till toppchefspositioner där chefen även sitter med i högsta 

ledningen. Detta pga. att det är just dessa positioner där avsaknaden av kvinnor är som störst 

och tycks ha svårigheter att nå till. I vår insamling av empirimaterial har vi även valt att titta 

på hur rekrytering går till på mellanchefsnivå. Detta för att få en vidare förståelse för hur 

rekryteringen ser ut på respektive företag. Vi kommer även att koncentrera oss på den privata 

sektorn och medel till stora företag. Därmed väljer vi att bortse från den offentliga sektorn 

eftersom problemet inte till tycks vara lika framträdande i denna.   

 

De faktorer vi avser finna är enbart företagets interna. Vi kommer därför inte beröra externa 

faktorer, dvs. de faktorer som finns i företagets närmaste omgivning och i samhället i övrigt.  
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2. METOD  
I metodkapitlet beskriver författarna det vetenskapliga synsätt kring vilket uppsatsen är 

uppbyggd. Vidare beskrivs det metodval som används då teorin och empirin byggs upp. Sedan 

följer en kritisk granskning av den valda metoden. Urvalet av företag som behandlas i 

uppsatsen diskuteras. Kapitlet avslutas med att författarna beskriver specifikt hur 

datainsamlingen och databearbetningen gått till.  

 

2.1 Vetenskapssyn 
Det vetenskapliga förhållningssätt som vi valt att utgå ifrån är av hermeneutisk karaktär.35 Då 

vår undersökning handlar om att vi ska finna de interna faktorer som förhindrar företag att 

rekrytera fler kvinnliga toppchefer anser vi att denna vetenskapssyn stämmer bäst överens 

med vår undersökning. Detta då de faktorer som vi söker antagligen är underliggande och 

subjektiva. Källan menar att en hermeneutisk forskare närmar sig forskningsobjektet utifrån 

sin egen förståelse och att detta är ett vanligt förhållningssätt vid kvalitativa förståelse- och 

tolkningsundersökningar där forskaren intar en öppen roll som är subjektiv och engagerad. 

Förståelsen, de tankar och intryck som forskaren har, ses som en tillgång och inte ett hinder 

för att tolka forskningsobjektet.  
  

2.1.1 Induktion/Deduktion 
Vi kommer att utgå från en deduktiv vetenskapsprincip. Detta då denna innebär att forskaren 

utgår från allmänna principer och befintliga teorier för att sedan dra en slutsats.36 Samma källa 

menar att detta står i motsats till en induktiv princip där forskaren studerar forskningsobjektet 

utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori utan istället först 

prövar empirin för att därefter formulera en teori.  
 

2.2 Val av metod och motiv för val av metod 
Den metod vi väljer att basera undersökningen på är av kvalitativ karaktär. Detta då vi anser 

att denna typ av undersökningsmetod passar sig bra i relation till vår frågeställning som utgörs 

av att finna de interna faktorer som hindrar företag att anställa kvinnliga toppchefer. I 

kvalitativa undersökningar är syftet att skaffa sig en djupare kunskap än den fragmentiserade 

                                                        
35 Patel R. 1991 
36 Patel R. 1991 
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kunskap som man kommer åt vid kvantitativa metoder.37 Enligt samma källa passar sig denna 

typ av analysmetod bra till problem som handlar om att tolka människors upplevelser eller vid 

sökande efter svar till underliggande mönster till problemet. En gren av den kvalitativa 

metoden är att använda sig av intervjuer.38    

 

2.2.1 Intervju 
Vår avsikt är att göra djupintervjuer med olika rekryterare på sex olika företag. Den teknik vi 

kommer att använda oss av kallar källan: �Structured open-response interviews.� 39 Denna 

teknik kan ses som ett mellanting mellan rent kvalitativa intervjuer och strukturerade 

intervjuer. Vi kommer liksom i de strukturerade intervjuerna följa ett visst frågeformulär men 

som i de kvalitativa intervjuerna, kommer många av frågorna vara av en mer öppen karaktär. 

Denna metodteknik lämnar också en viss flexibilitet att tillåta variation i ordningen.  
 

Det hjälpmedel vi kommer att använda oss av vid intervjutillfällena är en bandspelare. Detta 

för att spela in våra intervjusamtal för att i efterhand kunna kontrollera att vi uppfattat den 

intervjuades svar korrekt. Vid intervjuerna kommer vi att använda oss av en typ av tratt-teknik 

vilken går ut på att vi kommer att börja med att ställa stora övergripande frågor för att sedan 

övergå till mer specifika. 

 

2.2.2 Validitet/ Reliabilitet 
Validitet syftar till hur väl forskningsdata och mätmetoder som tillämpas kan anses vara 

riktiga och verkligen mäter de variabler som man avser att mäta.40 En god validitet kan 

åstadkommas genom en logisk analys av innehållet i instrumentet.41 Denna analys kommer vi 

att koppla till den teoretiska ramen för undersökningen och de variabler vi där tagit ut. Med 

utgångspunkt från dessa kommer vi att formulera intervjufrågorna. En god innehållsvaliditet 

får vi om vi lyckats få en bra översättning från teori till enskilda frågor. För att säkerhetsställa 

validiteten har vi låtit personer väl insatta i problemområdet få granska instrumentet. Därför 

hoppas vi oss kunna uppvisa en relativt god validitet. 

 

                                                        
37 Patel R. 1991 
38 Casell C./ Symon G. 1998 
39 Casell C./ Symon G. 1998 
40 Winter J. 1992 
41 Patel R 1991 
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Instrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om huruvida de fakta man observerar är 

pålitliga, dvs. att man kommer fram till ungefär samma resultat när man mäter samma 

fenomen på olika sätt.42  De resultat vi får, innehåller både individens �sanna värde� och 

�felvärde� Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. När vi har ett instrument 

som är reliabelt så har vi minskat felvärdet och närmat oss individens sanna värde.43 För att 

kunna öka vår undersöknings reliabilitet kommer vi försöka göra intervjuerna så 

standardiserade som möjligt. Det faktum att vi är två personer vid intervjutillfällena, samt att 

vi bandar dessa, kommer dessutom att stärka reliabiliteten. Dock är vi medvetna om att 

skillnader i vårt sätt att ställa frågor, skillnader i föränderliga egenskaper hos individer såsom 

humör och stämningslägen etc. kommer att påverka reliabiliteten.  

 

2.3 Kritisk granskning av metoden 

Den kvalitativa metoden kan kritiseras för sin subjektivitet då insamlandet av fakta och 

analysresultaten i mycket hög grad är beroende av individerna.44 Dessutom kan 

intervjusituationen beskrivas som en kommunikationsprocess där de medverkande personerna 

påverkar varandra. Detta är något som är oundvikligt och man kan endast minska påverkan 

genom att vara medveten om det. Vi är medvetna om att vi själva har en åsikt om problemet 

och att detta kan påverka vår tolkning av intervjuerna och försvåra processen att uppnå 

objektivitet. Vår tolkning av empirin kommer således präglas av oss själva. Genom att vara 

medvetna om detta och genom att hela tiden fråga oss vilka effekter vi själva har på 

undersökningen, försöker vi öka objektiviteten. Ytterligare en nackdel som intervjumetoden 

kan innebära är det som av källan kallas intervjuareffekten45och som innebär att data från 

intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör. Det kan alltså förekomma att 

ord och handling inte stämmer överens. Detta kan också innebära att den intervjuade påverkas 

av forskarens identitet. 

 

2.4 Urval av företag 
De intervjuer vi kommer att genomföra är med sex olika företag, alla inom privat sektor och 

inom en storlek av medel till stora. Tre av dessa kommer att ha ökat sin andel kvinnliga 

toppchefer under det senaste decenniet och tre kommer inte att ha gjort det. Urvalet har skett 

                                                        
42 Andersen H. 1994 
43 Patel R. 1991 
44 Andersen H. 1994 
45 Denscombre, M 2000 
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mer eller mindre slumpmässigt och får representera ett stickprov av företagen i den privata 

sektorn. Dessa är: Folksam, Spendrups, Riksbyggen, Holmens, Scania och SEB 

 

2.4.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet svarar på om resultaten gäller för andra individer än de som förekommer i 

undersökningen.46 Eftersom vi inte kan undersöka alla företag i privat sektor kommer vi som 

tidigare nämnts att använda oss av ett slumpmässigt urval. Vår ambition är att intervjua 

rekryterare på företag som är verksamma inom flera olika branscher. Detta för att vi lättare 

ska kunna göra en generalisering av vår undersökning. Då vi anser att dessa företag utgör en 

god representation av den sektor vi valt att studera, dvs. den privata, väntar vi oss uppnå en 

relativt god generaliserbarhet. 

 

2.5 Datainsamling  
För att skapa oss en uppfattning om ämnet samlade vi på oss information från diverse 

sekundära källor såsom litteratur, facktidningar, dagspress, Internetuppslag. Utöver detta 

använde vi oss av primärdata såsom föreläsningar och debatter. Efter ett av dessa tillfällen tog 

vi kontakt med en av de aktuella debattörerna och fick svar på diverse frågor via mail. Dock 

återfinns huvuddelen av den primärdata vi insamlat i empirin. Totalt genomfördes sex 

intervjuer på svenska företag, alla verksamma inom den privata sektorn. Samtliga intervjuer 

utfördes på företagens huvudkontor med respektive personalansvarig eller chefsrekryterare.    

 

2.6 Analys av data 
Då alla intervjuer utförts sammanställdes materialet. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan 

ner i sammanfattad form tillsammans med respektive fråga. I och med det hermeneutiska 

synsätt som präglar uppsatsen presenteras inte intervjuerna i sin helhet. Efter intervjuerna 

påbörjades analysen av intervjusvaren, med utgångspunkt från de variabler som identifierats i 

den teoretiska referensramen. Svaren ställdes därefter i relation till den börmodell som 

konstruerats i den teoretiska syntesen och utifrån detta utvecklades resultatet.  

 

Företagspresentationerna i början av empirikapitlet syftar till att ge en generell bild av de 

olika företagen. Eftersom det främst är företagens upplevelser och tankar som skall 

                                                        
46 Patel R. 1991 
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åskådliggöras i uppsatsen har vi på begäran av informanter valt att inte skriva ut 

företagsnamnet tillsammans med intervjusvaren, utan låtit anonymisera dessa.  
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3. TEORI 
Teorikapitlet ämnar skapa en grund för läsaren så denne får en ökad förståelse för 

nästkommande empirikapitel. En uppdelning av teorikapitlet har gjorts för att underlätta för 

läsaren. Inledningsvis följer ett antal organisationsteorier. Därefter behandlas teorier 

angående könsstrukturer inom organisationer. Efter varje teoridel följer ett stycke som visar 

teoriernas grad av relevans för undersökningen. Efter teoridelen presenteras en syntes av, för 

undersökningen, relevanta teorier. Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram.    

 

3.1 Teorislinga 
 
De valda teorier vi kommer att presentera är baserade på bakgrundens olika fenomen. 

 

I bakgrunden visas hur förändrade konkurrensvillkor har gjort att kraven på 

organisationens ledarskap och medarbetarnas kompetens har ökat. Organisationen måste 

vara flexibel för att överleva i de nya konkurrensvillkoren. Detta ligger till grund för vårt val 

av aktuella teorier vilka berör organisationens styrning och lärande. Dessa teorier är 

Normanns grundläggande organisationsmodell, Argyris teori om Single-loop learning och 

Double-loop learning och Normanns teori om Processtyrning kontra Målstyrning. 

 

I bakgrunden diskuteras även en lång historia av mansdominans i organisationer och främst på 

chefspositioner. Det visas hur en förändring har skett och hur färre människor idag vill bli 

chefer. Bakgrunden beskriver dessutom hur kvinnans roll förändrats och att den största delen 

av alla nyutexaminerade akademiker idag är kvinnor av vilka många är karriärsugna. 

Trots detta tycks det fortfarande vara något som hindrar företagen att förändras och anställa 

fler kvinnliga toppchefer. Dessa fenomen ligger till grund för vårt val av teori gällande 

organisationskulturen och möjliga förändringar i denna. Denna är Scheins teori över hur 

kulturen finns och verkar på tre nivåer i organisationen. Samma fenomen ligger även till 

grund för val av de teorier som behandlar de könsstrukturer som finns i organisationerna. 

Dessa är Glastaks och Glasväggsmodellen av Boschini, teorin om Dubbla maktstrukturer av 

Ressner, teorin om Kvinnlig och Manlig ledarskaps stereotyp av Morgan och Lipman- 

Blumens/ Lindgrens teorier om Män som homosociala och Kvinnor som heterosociala.     
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3.2 Organisationsteorier  
 

3.2.1 Grundläggande organisations modell: Normann 
 

Utbytesprocess och utvecklingsprocess 

Normann47 menar att företag kan ses som öppna system som integrerar med sin omgivning. 

Inputs omvandlas till outputs, dvs. råvaror av olika slag omvandlas till produkter och system. 

Denna process kallar han utbytesprocessen. Företagen strävar efter att utforma olika typer av 

informationsvägar, ansvarsområden och problemlösningsresurser som ser till att 

utbytesprocessen stöds. Sådana arrangemang kallar han företagets organisatoriska struktur. 

Effektiviteten i utbytesprocessen påverkas inte bara av företagets organisatoriska struktur utan 

även av miljön runt omkring företaget. Denna benämner han utbytesmiljön. Han menar dock 

att varken utbytesprocessen, organisationsstrukturen eller utbytesmiljön är någonting 

oföränderligt utan alla dessa ting förändras mer eller mindre kontinuerligt. Företaget utvidgar 

till exempel sin utbytesmiljö pga. nya verksamhetsgrenar vilket följaktligen får nya 

utbytesprocesser. Denna förändring kallar han utvecklingsprocessen. 

                                 
 

  

Figur 1.�Organisationsstrukturen påverkar både utbytesprocess och utvecklingsprocess� 48 

 

Värderingar, idéer och traditioner 

I varje organisation finns ett antal värderingar, normer, begrepp och antaganden. Detta kan 

bland annat innefatta uppfattningar om företagets roll, om hur verksamheten bör vara 

utformad, vilken organisatorisk struktur som är lämplig samt uppfattningar om vilken ledarstil 

som är mest effektiv. Alla dessa idéer, menar Normann, kan inte ha ett avgörande inflytande 

över hur ett företag kommer att utformas. Istället karaktäriseras de flesta företag av en 

                                                        
47 Normann R. 1975  
48 Normann R.  1975 (s.28.) 
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kontinuerlig kamp om vilka idéer som ska accepteras och vara vägledande i företaget. Dessa 

idéer kallar Normann dominerande idéer.  

 

De personer med tillräcklig makt och inflytande att kunna påverka de dominerande idéerna 

kallar han de signifikanta aktörerna. Oftast finns det mycket få personer i ett företag som har 

en så pass hög grad av makt och inflytande, sällan fler än fem.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. �De dominerande idéerna är en produkt både av företagets historia och av de 

signifikanta aktörernas personliga utveckling.� 49 

 

Grundschema för analys av brist på överensstämmelse 

Den organisatoriska strukturen är företagsledningens instrument för att kunna påverka 

utbytes- och utvecklingsprocesserna i företaget. Hur ledningen agerar beror på de 

dominerande idéerna och på hur man uppfattar situationen. Ledningen kan lätt misslyckas 

med sitt agerande. Den aktuella situationen kan t.ex. misstolkas, de dominerande idéerna kan 

vara alltför bristfälliga för att klara av en komplicerad situation, eller så saknar man, trots rätt 

diagnos, de rätta instrumenten. 

 

Figuren nedan har traditionellt betraktats som en process som försiggår medurs. Beroende på 

företagets situation utformar företagsledningen strategier och påverkar sedan strukturen för att 

få denna att möjliggöra förverkligande av strategierna. Idag, menar författaren att man måste 

betrakta denna process som ständigt pågående och mer komplex. Idéesystemet kan inte 

betraktas som isolerat från andra delar av organisationen. Den organisatoriska strukturen är 

                                                        
49 Normann R. 1975 (s. 31) 
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därför också på många sätt avgörande för vilka idéer och föreställningar som över huvud taget 

utformas inom organisationen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. �Överordnad föreställningsram för att tolka företagets utvecklingsproblem.� 50     

 

Trossats om grundorsaken till utvecklingsproblem 

Om man upptäcker brist på överensstämmelse har den traditionella lösningen varit att göra 

förändringar i strukturen. I bästa fall har denna förändring fått strukturen att överensstämma 

med utvecklingssituationen. Enligt Normann är ett sådant ingrepp otillräckligt. Han menar att 

det är brist på överensstämmelse mellan företagets dominerande idéer och dess 

utvecklingssituation som är grundorsaken till problemen. Därför måste denna brist i första 

hand elimineras om man önskar en verklig och bestående förändring. Om detta inte sker 

kommer inga andra nya åtgärder som vidtas med den organisatoriska strukturen att vara 

bestående. �Det är de dominerande idéerna och själva problemlösningsförmågan som måste 

vara situationsanpassande och fungerande.�51 

 

3.2.2 Single-loop learning ouch Double-loop learning: Argyris 
Argyris52 teori behandlar ämnet lärande i organisationer och använder sig av två begrepp: 

Single-loop learning och Double-loop learning.  

 

Single-loop learning innebär att företaget successivt utvecklar, modifierar och differentierar 

sitt handlande. Det handlar om en kontinuerlig förfining av företagets handlingsrutiner. 

Författaren menar att detta system kan lösa existerande problem, men beaktar inte frågor om 

varför problemet uppstått. 

  

                                                        
50 Normann R.1975 (sid 33.) 
51 Normann R. 1975 (s 34.)  
52 Argyris C. 1990 
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Double-loop learning innebär istället att man även utvecklar och modifierar de mer 

övergripande rutiner som styr handlingsrutinerna. Den dubbla loopen kan enligt författaren, 

uppfattas som mer avancerat gällande lärandet och något för företaget att sträva efter, då det 

kräver att man både anpassar sig till det operativa handlandet såsom det strategiska arbetet 

avseende företaget i stort. Genom att använda sig av dubbel-loop learning kan företaget uppnå 

ett mer flexibelt förhållande till de förändringar som inträffar på dess marknader. Företaget lär 

sig att lära då det tvingas ifrågasätta sina egna bakomliggande antaganden och värderingar 

och kan på så sätt förändra förutsättningarna för sitt organiserande. Författaren menar dock att 

denna typ av lärande sällan sker av de orsaker att det tar tid att inse att dessa stora 

förändringar är nödvändiga, att det ofta finns ett stort motstånd bland anställda mot dessa 

förändringar och då det även krävs stora resursinsatser, dvs. kostnader för att ändra de 

övergripande rutinerna. Detta då det ofta krävs att man ifrågasätter hela företagets kunskaper, 

rutiner och strategi och då även den högsta ledningen blir involverad och hela den 

organisatoriska strukturen ändras.  
 

 

 

 

                                                        Single-Loop Learning 

 

     Double-Loop Learning              
 

Figur 4. � Single och Double-Loop Learning� 53 

 

3.2.3 Målstyrning och Processtyrning: Normann 
Normann54 beskriver att planering traditionellt gått till genom att beslutsfattaren formulerar 

sina mål, bryter ner dessa i delmål och formulerar en så kallad mål-medel-hierarki. Därefter 

söker beslutsfattaren efter olika alternativ som denne väger mot varandra. Det alternativ som 

ger mest tillfredställelse eller har högst måluppfyllelse väljs slutligen. Om inget alternativ 

hittas kan beslutsfattaren välja att starta om en ny process av alternativsökande och eventuellt 

sänka ambitionsnivån. Denna planeringsteknik, även kallad målstyrning, bygger på modellen 

av den rationelle beslutsfattaren. Dock har denna modell visat sig vara ineffektiv i vissa 

                                                        
53 Argyris C. 1990 (sid 94.)  
54 Normann R. 1975 
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sammanhang. Bland annat då företag och organisationer tycker sig vara i särskilt starkt behov 

av någon slags planering och ledning inför framtiden. 
 

En annorlunda eller kompletterande typ av styrningsform, processtyrning, utmärks av att man 

inte formulerar mål i form av framtida tillstånd som man avser uppnå. Istället formuleras en 

vision av ett framtida tillstånd. Visionen bygger på de insikter som man för tillfället har. Med 

utgångspunkt från denna, formulerar man ett eller flera första steg i en process. När man tagit 

dessa processteg bör erfarenheterna utvärderas, visionen förändras med hänsyn till det nya 

aktuella kunskapsläget och nya processteg formuleras.  

 

 Figur 5. �Några skillnader mellan målsyn och processyn som planeringsfilosofi.�  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsyn   Processyn
 
Beslutsfattaren formulerar först mål och  Planering är ett inlärningsförlopp i 
sedan (alternativa) planer som bedöms  vilket perspektivet ständigt skiftar 
med hänsyn till beräknad måluppfyllelse.   mellan visioner och omedelbara  
    åtgärder. 
 
Människan (och företagsledningen)  Människan (och företagsledningen) 
som rationell beslutsfattare.   som lärande och kunskapsbyggande 
    system. 
Lämplig i väl avgränsade och kända  Lämplig i komplexa planeringsmiljöer 
planeringsmiljöer eller då man har så över-  (orsak-verkan-samband, restriktioner 
lägsen styrka, att man i sin planering inte   och möjligheter samt systemgränser 
behöver ta hänsyn till omgivningen.  delvis okända) 
 
Mogna stadier i företagets utvecklings-  Tidiga stadier i företagets utvecklings- 
cykel.    cykel. 
 
Spänningar och misfits är inte önskvärda  Spänningar och misfits är i stor ut- 
och elimineras genom planeringen.   sträckning önskvärda och utgör resurser  
    i planeringen; ibland eftersträvar man 
    att skapa spänningar. 
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3.2.4 Organisationskultur: Schein 
Scheins teori56 beskriver hur kulturen finns på tre nivåer inom organisationer. På ytan finns 

artefakter, under dessa ligger värderingar och normer. På den djupaste nivån finns kärnan av 

grundläggande uppfattningar och antaganden.  
 

 

                           

 

 

                                               

 

                                               

 

 

 

Figur 6. �Tre kulturella nivåer� 57  

 

Artefakter är den synliga delen av kulturens kärna och kan vara fysisk utformning såsom 

kläder, utseende och inredning, men även ceremonier och ritualer eller anekdoter och skämt. 

Värderingar och normer är ställningstaganden inom organisationen och kan handla om hur 

medlemmarna ställer sig till frågor såsom frihet, lojalitet, jämställdhet och demokrati. 

Uppfattningar och antaganden tas för givna och handlar om vad medlemmarna anser vara 

verklighet. Dessa är dock omedvetna. 

 

Schein menar att när nya medlemmar väljs in i en kultur väljs det antingen mot bakgrund av 

att deras värderingar stämmer in med kulturens eller så socialiseras de till att acceptera 

kulturella värderingar. Författaren menar att kulturer styrs inifrån och ut. Från omedvetna 

antaganden, värderingar och normer till mer ytliga nivåer där artefakter kan iakttas. För att 

förändra en organisation menar Schein att man måste börja med att försöka införliva nya 

värderingar. När organisationens medlemmar börjar upptäcka fördelarna med dessa, kommer 

de sjunka ner och tas för givna. I och med detta läggs en stor del av ansvaret på 

organisationsledningens då främst de innehar makten att påverka värderingarna. 

                                                                                                                                                                             
55 Normann R. 1975 s. 67  
56 Schein E. 1985  
57 Schein E 1985 (sid 14) 
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3.3 Relevans/icke relevans för vår undersökning 
Förändrade konkurrensvillkor har gjort att kraven på organisationens ledarskap och 

medarbetarnas kompetens har ökat. Organisationen måste vara flexibel för att överleva i de 

nya konkurrensvillkoren. Med dessa fenomen som utgångspunkt har valt att främst 

koncentrera oss kring Normanns och Argyris modeller då vi, liksom dessa teoretiker, är av 

den uppfattning att värderingar främst styrs från företagets kärna vidare ut i organisationen. 

Ytterligare ett fenomen som beskrivs i bakgrunden är att företagen verkar ha svårt att förändra 

sig. Scheins modell utgår från detta fenomen och påminner om Normanns �Grundläggande 

organisationsmodell� och Argyris teori om �Single- och Double- loop learning�. Dessa två 

kommer i vår undersökning att vara högst relevanta och kan dessutom kopplas samman med 

Normanns andra teori om �Mål och Processtyrning�. Där går målstyrning och single-loop 

learning hand i hand och tillika double-loop learning och processtyrning. 

 
3. 4 Könsstrukturer inom organisationer 
 

3.4.1 Glastaksmodellen:  
Det fenomen som kallas Glastakseffekten har utvecklats av flera olika forskare, bland annat 

Boschini.58 Hon menar att flertalet organisationer formas av strukturer som domineras av 

könsrelaterade värderingar, vilka endast gynnar det ena könet. Kvinnor kan se möjligheterna i 

toppen av sina organisationer men vägen dit blockeras av könsrollsfördomar. Avancemanget  

mot de allra översta delarna av företagspyramiden tycks stoppas av ett tak som ingen ser. 

Detta är något som får konsekvensen att kvinnor är underrepresenterade över en viss nivå i 

hierarkin, trots att könsfördelningen på nivåerna under, vilka utgör rekryteringsbasen, är 

relativt jämn. 
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                          Ojämn könsfördelning 
                    Glastak  

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 7. �Illustration av glastaksmetaforen� 59 

 

3.4.2 Glasväggsmodellen: Boschini 
Boschini har dessutom vidareutvecklat glastaksmodellen och menar att de i många 

organisationer även går att urskilja Glasväggar.60 Författaren menar att man ser företaget som 

vertikalt skiktat istället för horisontellt. Detta innebär att det skapas osynliga karriärfållor som 

leder olika högt i organisationer, till motsats från den horisontella organisationen där varje 

nivå utgör rekryteringsbasen för den nästa. Den traditionella glastaksmodellen visar hur 

kvinnor är underrepresenterade i den övre nivån i hierarkin, trots att könsfördelningen på 

nivåerna under är relativt jämn. Glasväggsmodellens synsätt handlar istället om hur viktigt det 

är att redan från början välja spår för den karriär man tänkt sig då endast vissa spår leder hela 

vägen till toppen och där kvinnor är underrepresenterade redan på en låg nivå. Boschini menar 

att det finns områden där kvinnor har lättare att bli chefer. Kvinnor är främst representerade 

som informationschefer, personalchefer och platschefer, medan männen dominerar på mer 

operativa befattningar. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
58 Boschini A. 2004 
59 Boschini A. 2004 sid 77 
60 Boschini A. 2004 
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                                         Glasväggar                       Ojämn könsfördelning                                      

                                                                                           Jämn könsfördelning 

 

                                                                                                           Jämn könsfördelning 

                                               

 

 

 
                                                          Personal    General       Information, 
                                                                                       Frågor,       Manage-     Support. 
                                                          Rel.fler      ment,Förs-  Rel.fler  
                                                                                       kvinnor     säljn, Mrk.  kvinnor 
                                                                                                         Rel. Fler  
                                                                       män               
Figur 8. �Illustration av glasväggsmetaforen.� 61 

 

3.4.3 Dubbla maktstrukturer i organisationer: Ressner 
Ressner62 bidrar med teorin om att det inom organisationer går att urskilja dubbla 

maktstrukturer. Organisationer kan, med Ressners synsätt, beskrivas som maktstrukturer där 

kön bestämmer vad som blir kvinnliga respektive manliga yrkesstrukturer. Hon menar att det 

inom organisationer råder stora skillnader mellan olika yrkeskategorier och nivåer beträffande 

lön, inflytande i arbetet och utvecklingsmöjligheter. Ressner vill påvisa att det inom en och 

samma organisation kan finnas en �dold hierarki� eller en �dubbel hierarki� där manliga 

arbetare värderas högre och har mer makt än kvinnliga arbetare.  
 

                                 Chefsnivå                      

                                                                         95% 

                  Handläggningsnivå 
                                                                                    

 

                   Kontoristnivå 

 

 

 

Figur 9 �Dubbla hierarkier inom organisationer�63 

 

                                                        
61 Boschini A 2004. (sid 79) 
62 Ressner U. 1985 
63 Ressner U. 1985 (sid 118) 
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Den streckade linjen markerar gränsen för den kvinnliga hierarkin som slutar vid utkanten av 

maktens centrum. Hierarkin för de manliga anställda leder däremot hela vägen mot 

organisationens topp. Ressner menar även att kvinnorna utsätts för olika typer av 

dominansformer beroende på var i organisationen de befinner sig. De underordnade 

kvinnorna på kontoristnivå utsätts för mer direkt och personlig kontroll än kvinnorna som 

befinner sig på mellannivå och i de övre skikten av hierarkin. Dessa utsätts istället för mer 

indirekta former av dominans och kontroll som marginalisering och tillbakahållande av 

information. 
 

3.4.4 Kvinnlig/manlig ledarskaps stereotyp: Morgan 
Morgans teori64 behandlar frågan om det finns något speciellt kvinnligt eller manligt sätt att 

bedriva ledarskap. Författaren menar att kvinnligt ledarskap traditionellt sett beskrivits som 

mer inriktat på samarbete, kommunikation och större känslomässighet medan den manliga 

ledaren är mer inriktad på kontroll, resultat och uppgiftssortering. Nedan följer en mall på de 

kvinnliga, respektive manliga stereotyperna som Morgan tar upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. �Traditionella manliga och kvinnliga stereotyper.� 65 

 

Morgan menar att kopplingarna mellan den manliga stereotypen och de värden som styr 

uppfattningen om hur organisationer bör vara, är starkt ihopkopplade. Organisationer strävar 

ofta efter att bli och vara rationella, analytiska, strategiska, beslutsorienterade, tuffa och 

                                                        
64 Morgan G. 1997 
65 Morgan G. 1997 (sid 214) 
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aggressiva, värden som alla kopplas starkt till män. Detta menar författaren kan vara en 

anledning till att det är svårare för kvinnor att avancera inom organisationer. Kvinnor som 

anammar dessa värden bryter mot den traditionellt kvinnliga stereotypen. Detta gör dem mer 

mottagliga för kritik och de riskerar att betraktas som manhaftiga eller framfusiga.  
 

3.4.5 Homosocial teori: Lipman-Blumen 
Lipman-Blumen66 menar i sin teori att organisationer domineras av män och att män är 

homosociala. Med detta menar hon att män till en mycket hög grad identifierar sig med och 

orienterar sig mot andra män. Detta av de orsaker att män kontrollerar samhällets resurser och 

de sociala institutionerna, något som medför att män väljer män, och att de kan tillfredställa 

de flesta av sina behov genom andra män. Detta i motsats till kvinnor som enligt författaren är 

en mycket mer splittrad grupp då de är utan resurser och makt. Författaren menar att 

förklaringen till varför även kvinnor till högre grad orienterar sig mot män, är den bristande 

makten. 
 

3.4.6 Heterosocial teori: Lindgren  
Lindgren67 befäster teorin genom en studie som visar att kvinnor i en mansdominerad 

verkstadsindustri, i högre grad söker sig till män än till andra kvinnor. Även hon menar att 

maktskillnaden påverkar kvinnors beteenden och kallar detta fenomen kvinnlig 

heterosocialitet. Kvinnorna hamnar pga. av den bristande makten i en underordnad position 

och använder sig av detta, dvs. att de söker sig till män istället for kvinnor, som en strategi för 

att lära sig så mycket som möjligt av den överordnades behov och förväntningar. På så sätt 

kan kvinnorna skapa sig största möjliga utrymme inom de rådande gränserna. Enligt detta 

riktar sig männens intressen i första hand riktar sig till den manliga gemenskapen, och i andra 

hand till kvinnorna, medan kvinnornas intressen i första hand riktar sig till männen. 

 

3.5 Relevans/ icke relevans för vår undersökning 
I bakgrunden beskrivs fenomenet att färre människor idag vill bli chefer. Man beskriver 

dessutom hur kvinnans roll förändrats och att den största delen av alla nyutexaminerade 

akademiker idag är kvinnor av vilka många är karriärsugna. Trots detta tycks det fortfarande 

vara något som hindrar företagen att förändras och anställa fler kvinnliga toppchefer. 

                                                        
66 Lipman-Blumen  J. 1976 
67 Lindgren G. 1983 
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Gällande de teorier som härrör könsstrukturer inom organisationer väljer vi att i vår uppsats 

ha Boschinis teori om Glastak och Glasväggar i högsta beaktande. Även Ressners teori om 

dubbla maktstrukturer går att sammankoppla med ämnet om Glasväggar och hur rekrytering 

skiljer sig åt beträffande olika yrkeskategorier, och känns för vår uppsats även den aktuell. 

 

Morgans teori om kvinniga och manliga ledarstereotyper, uppfattar vi inte som lika relevant 

för vårt arbete. Dennes teori har dock en poäng då den säger att organisationer historiskt sett 

är kopplade till traditionellt manliga attribut och att detta bidrar till den manliga 

könsdominansen och svårigheten att förändra organisationsklimatet. 

  

Både Lipman-Blumens och Lindgrens bidrag till vårt teoretiska avsnitt känns relevant då de 

belyser kvinnors och mäns sociala tendenser att välja endast det ena könet. 
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3.6 Teoretisk syntes 
De tre organisationsteorierna och de könsrelaterade teorierna angående strukturer vi valt ut, 

sammanför vi i en och samma modell: 
 

 
Könsstrukturer                                                                 Single-loop learning               Double �loop learning  

                                                                                                  (Målstyrning)                           (Processstryrning) 

                

 

 

 

 

 

                                                                 Förändring 

                                                                                                                                   

 

  

                                                                  

 

 

 

 

Figur11. Sammankoppling av teorislingor, Teorisyntes. 

 
Förklaring av syntes/börmodell: 
Modellen visar hur organisationens utformning gällande styrning och lärande kommer att 

samverka med de könsrelaterade strukturerna. Dessa kommer att påverka varandra och i sin 

Företagets 
Ledning 

Företagets 
dominerande 

idésystem 

Organisatorisk 
struktur 

REKRYTERINGSPROCESS 

FLER KVINNOR PÅ 
TOPPCHEFSPOSITIONER 
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tur influera och forma det vi kommer att studera, rekryteringsprocessen. Dessa två inputs är 

beroende av varandra i den mån att styrningen av organisationen och lärandet, kommer att 

forma de könsstrukturer som finns. Könsstrukturerna i sin tur kommer att influera den 

fortsatta styrningen och lärandet inom organisationen. Därför blir dessa två avgörande för hur 

rekryteringsprocessen kommer att arta sig och se ut och kommer alltså formas utifrån hur 

dessa två matchar varandra. Utformandet av rekryteringsprocessen kommer följaktligen att 

influera hur väl företaget lyckas rekrytera fler kvinnor till toppchefspositioner. 

 

Utifrån Normanns två teorier: �Grundläggande organisationsmodell�, �Målstyrning och 

Processtyrning� och Argyris teori om organisationens lärande, �Single-loop och Dubbel-loop 

learning�, skapar vi syntesen att företaget måste betraktas som ett öppet system för att nå 

framgång. Ett system som inkluderar processer av kontinuerligt lärande och kritisk 

självgranskning, där delmål konstrueras och kontinuerligt utvärderas i samråd med de 

anställda, för att uppnå bestående resultat. Vi kan dessutom ställa dessa teorier i relation till 

vår centrala frågeställning; Vilka faktorer hindrar företagen att rekrytera fler kvinnliga 

toppchefer? Syntesen visar att om företaget har få kvinnor på ledningsposter, räcker det inte 

bara med att snabbt anställa en kvinna för att på så sätt komma till rätta med problemet. Detta 

skulle vara en single-loop learning, dvs. att tillfälligt lösa ett problem i stället för att fråga sig 

varför problemet över huvudtaget uppkommit. Det skulle i stället krävas en double-loop 

learning för att uppnå en bestående förändring. Ett företagsklimat som gynnar rekrytering av 

fler kvinnliga chefer skulle därför vara ett klimat präglat av processtyrning och double-loop 

learning.  

 

Vår syntes visar dessutom att en del av de organisatoriska strukturer som finns i företaget kan 

vara könsstrukturer. Med könsstrukturer menar vi glasväggar, glastak, dubbla maktstrukturer 

och andra faktorer som gör att både män och kvinnor främst föredrar att rekrytera män. Även 

en befintlig avsaknad av könsstrukturer skulle gynna företagets möjligheter att rekrytera fler 

kvinnliga chefer. 

 

3.7 Teoretisk referensram 
Syftet i uppsatsen är att utvärdera och analysera ett antal företags rekryteringsprocesser för att 

söka svar på vilka faktorer som hindrar svenska företag att rekrytera fler kvinnliga toppchefer. 
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För att kunna uppfylla vårt syfte tar vi hjälp av teorier rörande företagets styrning, lärande och 

vilja till förändring, då det framgått att detta är avgörande för företagets överlevnad och 

anpassningsförmåga. Vi har även valt att använda oss av teorier rörande 

organisationsstrukturer, såsom köns och maktstrukturer i organisationer.  

 

Vi tolkar den teoretiska syntesen som att processtyrning, dvs. en styrning präglad av dialog 

och öppenhet till förändring, double-loop learning, det vill säga en hög grad av lärande, samt 

en låg grad av könsstrukturer, gynnar företagets möjligheter till att rekrytera fler kvinnliga 

toppchefer. Dessa tre nämnare utgör de variabler vi avser mäta i undersökningen och är till en 

viss del beroende av varandra. Med detta menar vi att organisationsstyrningen påverkar 

graden av lärande inom organisationen vilket i sin tur avspeglas i organisationens 

könsstrukturer.   

 

Variabel 1: 

Organisationens form av styrning kommer att påverka hur mål formuleras och hur processen 

till dess förverkligande kommer att te sig. Sätts målen upp i dialog med de anställda eller inte?  

 

Börvärde/Möjliga resultat: 

För att mäta denna variabel i vår undersökning av rekryteringsprocesser kommer vi främst 

titta på hur dialogen ter sig. En väl utvecklad dialog under rekryteringsprocessen mellan 

ledning och rekryterande chef/personalansvarig ses som tecken på att företaget till stor del 

formas av processtyrning. Likaså då ledning inte ger några direkta direktiv gällande sökande 

utan istället litar på personalavdelningen och finns med som en stöttande funktion. Om 

däremot processen baseras på ledningens makt och den dialog som finns utgörs av tydliga 

direktiv från ledningens sida om vilken typ av kandidat som verkar mest lämpad, kommer vi 

dra slutsatsen att företaget formas av en stark målstyrning. 

 

En hög grad av processtyrning och en låg grad av målstyrning höjer organisationens möjlighet 

till lärande och därmed även möjligheten till att uppnå bestående förändring. En låg grad av 

processtyrning och en hög grad av målstyrning reducerar organisationens möjlighet till 

lärande och förändring.  
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Variabel 2: 

Utifrån detta kan vi tolka att graden av lärande i organisationen är en avgörande variabel i vår 

undersökning. Denna visar hur organisationen svarar på styrningen och kommer att visa 

huruvida företagsledning och organisation är villig att uppnå en bestående förändring eller 

inte dvs. om de är villiga att ändra på dominerande idéer och grundvärderingar    

 

Börvärde/Möjliga resultat: 

För att mäta denna variabel kommer vi främst att titta på hur företaget ser ut som organisation 

och hur man ser på förändring av denna. Försöker man lösa problem som uppstår och till 

vilken grad lär man sig av sina misstag. 

 

Double-loop learning kommer att ha konsekvensen av en hög grad av lärande, vilket i sin tur 

får konsekvensen av att organisationen är villig att finna och förändra de interna hinder som 

inneburit en låg rekrytering av kvinnliga toppchefer. Single-loop learning kommer istället att 

innebära en snabb åtgärd av problemet men inte en bestående förändring. Med andra ord 

kommer en kvinna i detta fall att anställas för sakens skull men man kommer inte att 

undersöka vad det är som gjort att problemet med få kvinnor på toppositioner uppstått. 

 

Variabel 3 

Organisationens könsstrukturer har till stor del formats av styrningen och förmågan att lära. 

Graden av könsstrukturer i organisationen kommer vara avgörande för vilka möjligheter 

företaget har att rekrytera fler kvinnliga toppchefer.   

 

Börvärde/Möjliga resultat: 

För att mäta denna variabel kommer vi titta på till vilken grad det existerar glasväggar och 

glastak inom företaget. Dessa går att mäta genom faktiska siffror på hur många kvinnor 

respektive män som företagens ledningar rymmer, samt siffror som visar ifall det finns 

särskilda områden inom organisationen som är överrepresenterade av något kön. Vi kommer 

också att undersöka till vilken grad ansvarig rekryterare är medveten om sin inverkan på 

vilken kandidat som slutligen väljs ut.  

 

En organisation med låg grad av könsstrukturer har präglats av en processtyrning och en hög 

grad av lärande, dvs. double-loop learning. Denna typ av organisation kommer att gynna 

rekryteringen av fler kvinnliga toppchefer. En organisation med hög grad av könsstrukturer 
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har till största del formats av målstyrning och en låg grad av lärande, dvs. single-loop 

learning. Denna typ av organisation kommer till en högre grad hindras i rekryteringen av 

kvinnliga toppchefer.  

 

Dessa tre variabler ligger till grund för våra intervjufrågor. (Se bilaga 1.) 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisar författarna sammanställningar av sex intervjuer. Intervjufrågorna är 

utformade med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. Samtliga informanter är 

direkt inblandade i rekryteringsprocessen av toppchefer. Kapitlet inleds med 

företagspresentationer. På informanters begäran har författarna valt att byta ut namnen mot 

bokstäver, för att skydda företagen.  

 
4.1 Företagspresentationer: 
  
4.1.1 Företag A 
Anställda:1100 

Andel män i företaget som helhet: 81 % 

Andel kvinnor i företaget som helhet:19%  

Könsfördelning i ledningsgrupp: 57 % män, 43% kvinnor 

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: 90% män 10% kvinnor 

 

4.1.2 Företag B  
Anställda: ca 2400 

Andel män i företaget som helhet: ca 60 % 

Andel kvinnor i företaget som helhet ca 40 % 

Könsfördelning i ledningsgrupp: 83 % män, 17 % kvinnor  

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: 100% män, 0 % kvinnor 
 

4.1.3 Företag C 
Anställda: ca 20 000 

Andel män i företaget som helhet: 50% män,  

Andel kvinnor i företaget som helhet: 50% kvinnor 

Könsfördelning i ledningsgrupp 87,5 % män, 12,5 % kvinnor 

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: Likartad 
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4.1.4 Företag D 
Anställda: ca 3800 

Andel män i företaget som helhet: 83 % män,  

Andel kvinnor i företaget som helhet: 17 % kvinnor 

Könsfördelning i ledningsgrupp: 100 % män, 0 % kvinnor 

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: 100 % män, 0 % kvinnor 

 

4.1.5 Företag E 
Anställda: ca 12 200 

Andel män i företaget som helhet: 83 % män,  

Andel kvinnor i företaget som helhet: 17 % kvinnor 

Könsfördelning i ledningsgrupp: 100 % män, 0 % kvinnor 

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: 100% män, 0 % kvinnor 
 

4.1.6 Företag F 
Anställda: ca 4000 

Andel män i företaget som helhet: 50 % män,  

Andel kvinnor i företaget som helhet: 50 % kvinnor 

Könsfördelning i ledningsgrupp:  67% män, 33% kvinnor: 

Jämförelse könsfördelning i ledningsgrupp 10 år sedan: 87,5% män, 12,5 % kvinnor 

 

4.2 Intervjuer 
Följande svar är en sammanfattning av informanternas uttalanden. Vi själva utgör inte del av 

dessa och tolkar dem inte heller förens i analyskapitlet som följer. 

  

1. Hur skulle du beskriva sammanfattat att er rekryteringsprocess normalt ser ut? 

 

Företag A: Varje chef äger sin rekrytering och kan därför göra på vilket sätt han vill, anlita en 

rekryteringsfirma eller använda sig av företagets rekryterare. Processen börjar med att välja 

om man ska rekrytera externt eller om det går att lösa internt. Därefter görs en kravprofil, och 

senare en urvalsprocess. I urvalsprocessen är det viktigt att utgå från kravprofilen och inte låta 

sig förvillas av att personen enbart är trevlig. Sen intervjuar man och väljer ut. 
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Företag B: Börjar med att fråga sig ifall det verkligen finns ett behov av nyrekrytering ifall 

någon slutar. En kravprofil skapas, sedan följer intervjuer.  

 

Företag C: Man börjar med en kravprofil där man tar reda på vad man behöver. Denna är 

viktig då den behandlar både formell kompetens och personlig. Denna utgår man sedan ifrån. 

Man försöker oftast se över organisationen för en eventuell omstrukturering då det uppstår en 

vakans istället för att direkt ersätta den som slutat. Vid högre chefstillsättningar är det vanligt 

att använda konsulter. 

 

Företag D: Ett behov uppstår och därifrån bestäms vilket framtida behov av kompetens som 

kommer att behövas. Man ser över gruppens sammansättning och gör en analys av denna 

innan man går ut med en annons. Sen bestämmer man om man ska rekrytera internt eller 

externt. En kravprofil görs upp av personalchef och närmaste chef. Denna diskuteras mellan 

dessa och därpå görs en annons.  

 

Företag E: En kravprofil görs, annonsering, ansöknings läsning och val av vilka som ska 

komma på intervju.  

 

Företag F: En bedömning/behovsanalys görs och utifrån detta görs en kravprofil. Sedan 

annonsering.  

 

2. Vilka är inblandade i rekryteringsprocessen på ert företag?(högre chefposter) 

 

Företag A: Personalansvarig och respektive ansvarig chef läser ansökningarna och väljer 

tillsammans ut vilka de tar till intervju, vanligtvis 5-6 st. Vid intervju delar man på sig. Varje 

sökande får träffa båda rekryterarna vid olika tillfällen. Personalchef ansvarar för att ta reda 

på de personliga egenskaperna medan ansvarig chef kontrollerar de formella kraven. 

Ledningen och VD är inte inblandad vid tillsättning av lägre poster. Slutgiltigt beslut fattas av 

ansvarig chef men personalansvarig har dock stort inflytande och kan påverka mycket. 

 

Företag B: Då kravprofil skrivs medverkar främst den rekryterande chefen. 

Personalavdelningen har även rätt att lägga in synpunkter då det gäller rekrytering av 

tjänstemän, dock ses varje chef i företaget som en personalchef, d.v.s. att de själva ansvarar 
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för sin personal. Vid högre chefstillsättningar är personalansvarig och hela företagsledningen 

inblandad och fattar det avgörande beslutet.  

 

Företag C: Personalavdelning och närmaste chef är inblandade och de är dessa som genomför 

intervjuerna. Det slutgiltiga beslutet måste även godkännas av chefen över dem.  

 

Företag D: Närmaste chef, personalavdelning och vid slutgiltigt beslut medverkar även 

ledningsgrupp. Främst vid högre toppchefspositioner. Även facket medverkar. Det är ett 

samarbete och man lyssnar till varandras åsikter och beslutar gemensamt.  

 

Företag E: De från personalsidan och rekryterande chef. Där denne har den slutgiltiga 

besluträtten. Dock har personalsidan makt att ge råd och dessa lyssnar man ofta på. 

Personalsidan fungerar som stöd och support. Kravprofilen utformas gemensamt. 

Vi rekrytering av de högsta cheferna verkar en specialistgrupp. Här är även ledning till hög 

grad inblandad med tydliga direktiv och har dessutom hög grad av makt att bestämma vem 

som bör väljas. 

 

Företag F: Vid alla externa rekryteringar är personalsidan inblandad och i alla 

chefrekryteringar. Det är inte alltså bara rekryterande chef som har ansvaret. Generellt sett så 

har rekryterande chef största ansvar vid rekrytering på lägre nivå, men denne har en dialog 

med personalsidan och dessa måste vara överens. Personalsidan har stor makt att påverka 

rekryterande chef. Högsta ledning är inblandad vid högre chefsrekryteringar. 

Rekryteringsprocessen i sig, är tagen ur koncernledningens sätt att arbeta. På så sätt är 

ledningen även inblandad vid lägre poster. 

 

3. Brukar ni använda er av intern eller extern tillsättning av tjänster? 

 

Företag A: Både internt och externt. 

 

Företag B: Internannonserar alla tjänster som en del i företagets medbestämmandeavtal. Ofta 

handplockas folk till högre poster, både internt och externt. Tittar på konkurrenterna och ser 

om det finns någon bra person som kan handplockas. Är inte skyldiga att utannonsera internt. 
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Företag C: Både internt och externt. Vid högre chefspositioner går det oftast internt då man 

vid de tillfällena inte är tvingade av lag att annonsera.  

 

Företag D: Både och. Om man tror att man inte kan hitta internt går man ut extern direkt. 

Policy som säger att alla annonser läggs ut på intranät, förutom de allra högsta 

chefstillsättningarna  

 

Företag E: Både och. Till högre chefer sker främst intern rekrytering. 

 

Företag F: Både och. Alla annonser går först ut internt, förutom de högsta toppchefsjobben 

där de sker ett urval eller så går det via en headhunter som letar reda på kandidater. Dessa 

annonseras inte. 

 

4. Om ni tillsätter internt, hur ser den processen ut och vilka är inblandade? 

 

Företag A: Personalansvarig har en viktig roll då han har stor koll på de anställda. Det är inte 

vanligt att de underliggande cheferna ger rekommendationer då de inte vill förlora de som 

jobbar bra.   

 

Företag B: Personer handplockas. Personalchef och företagsledning inblandade. Måste dock 

komma överens med facket om man tillsätter internt. 

 

Företag C: En gång om året görs en genomgång av toppskikten där man försöker få igenom 

krossaktiviteter där personer med kompetens som skulle kunna utnyttjas bättre på annat ställe 

i företaget uppmärksammas. Detta kan även kombineras med annons. 

 

Företag D: Vi har en lista på nyckelpersoner från vilken man väljer ut eventuella kandidater. 

 

Företag E: Man utgår från nätverket och handplockar från basen. Eftersom företaget är 

mansdominerat blir underlaget till största delen mansdominerat. 

 

 Företag F: Ungefär likvärdig men enda skillnaden är att personalsidan inte är särskilt 

inblandad.  
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5. Vilken typ av dialog/kommunikation hålls mellan rekryteraren och 

ledningsgrupp/chef under rekryteringsprocessen? 

 

Företag A: Dialogen finns alltid. Beroende på typ av tjänst formas den dialogen. Vid mycket 

höga chefrekryteringar där ett nära samarbete med ledningsgrupp/vd förväntas, jobbar man 

särskilt med att hitta någon som är skräddarsydd, dvs. någon där personkemin stämmer 

överens med ledningens/vd:ns personliga egenskaper och tycke.   

 

Företag B: En kontakt finns alltid vid högre tillsättningar. 

 

Företag C: Dialogen finns och personalavdelningen och ledning har makt att avråda eller råda 

gällande vissa kandidater. 

 

Företag D: Det finns en utvecklad dialog och främst vid toppositioner.  

 

Företag E:  Vid högre chefspositioner finns en dialog men vid rekrytering på lägre nivå är de 

inte inblandade. 

 

Företag F: Det finns en dialog främst vid högre chefrekryteringar. 

 

6. Hur ser era beslutsvägar ut?  

 

Företag A: Mycket korta. Det finns sort utrymme för varje enhetschef att fatta beslut och 

detta är något som uppmuntras. Varje chef har beslutsrätt upptill den nivå då denne är säker 

på att beslutsrätten tillkommer annan överordnad. Vid osäkerhet uppmuntras alltså cheferna 

att fattas beslut.   

 

Företag B: Processorganisation, korta beslutsvägar, obyråkratisk. Kort avstånd mellan VD 

och yttersta frontlinjen, dvs. städerskan och reparatören.  

 

Företag C: Vid rekrytering är det oftast korta beslutsvägar och det går ganska snabbt. Vid 

extern rekrytering så måste man ha högsta ledningens godkännande. 
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Företag D: Platta och korta beslutsvägar. Decentraliserade beslut, de ligger ute hos 

produktionen. Vd har ofta kontakt med koncern:vd. Få nivåer. Dock ligger beslutsrätten 

främst hos cheferna och inte lika mycket hos medarbetare. 

 

Företag E: Ganska långa. Detaljstyrt företag uppifrån och ner. Mycket byråkrati och 

blanketter. Inget snabbrörligt företag, allt är mycket väl förankrat. Men varje chef har relativt 

stor möjlighet att fatta beslut. Dock ska detta vara med ett brett underlag och ska vara väl 

uppstyrt. 

 

Företag F: Blandat. Det är en relativt trög bransch med långa tidsperspektiv. Man försöker 

uppmuntra medarbetarna att ta beslut. Besluträtten ligger ute, det är inte bara högsta ledning 

som får fatta viktiga beslut.  

 

7. Utöver kravspecifikationen, har det hänt att du fått direktiv från 

ledningsgrupp/styrelse gällande ålder, kön, etnisk bakgrund osv. eller har du helt fria 

händer att välja de egenskaperna hos den tilltänkta kandidaten? Om detta har hänt, 

vilka är dessa situationer? 

 

Företag A: Ja, det händer ofta att man får direktiv gällande dessa attribut för att balansera 

könsfördelningen. 

 

Företag B: Det är inte vanligt förekommande men kan ibland diskuteras ifall ansvariga ser att 

det fattas kvinnor på dessa poster. 

 

Företag C: Den som rekryterar kan inte helt själv bestämma den han vill rekrytera. Först 

måste man gå igenom gruppens sammansättning gällande ålder, kön etc. och rekrytera någon 

som passar bra in. Om medelåldern är relativt hög bör man kanske rekrytera någon yngre för 

att på lång sikt förebygga eventuella problem. Dock måste man vid slutgiltig kandidat ha 

ledningens godkännande vid extern rekrytering. Exempelvis om man vill rekrytera en ung 

student. 

 

Företag D: Då vd har en stark ambition att få in mer kvinnor i organisationen händer det ofta 

att han ser att man rekryterar en kvinna. Det finns en stark vilja att få in mer kvinnor, sen 

varför de inte finns där det är en annan fråga. 
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Företag E: Nej det förekommer inte vanligtvis, det intressanta är det som inte sägs men som 

är mycket svårare att mäta. 

 

Företag F: Ja det händer. Främst då det är en underrepresentation av något av könen inom ett 

visst område. Vid det slutgiltiga urvalet vid chefrekrytering ser man t.ex. alltid till att ha en 

kvinna och en man med liknande kompetens.  

 

8. Hur skulle du vilja beskriva er organisation/organisationskultur? 

 

Företag A: Organisationskulturen är till hög grad formad av vd:n, då denne också är ägare. 

Detta är på gott och ont. Vissa värderingar är mycket tydliga, exempelvis 

verksamhetsinriktning, viktigt att leverera och få saker att hända. Få befattnings 

beskrivningar, platt organisation. Dock har den blivit mer hierarkisk de senaste åren då man 

ville minska kontrollspannen för vd:n. Man ville minska de antal medarbetare som 

rapporterade direkt till denne. Organisationen är mycket flexibel för omvärldsförändringar, 

men även i den aspekt att man som chef kan påverka sin egen befattning och sina 

arbetsområden. Företaget har få �revirstrider�. Organisationen kräver lojalitet. Det är okej att 

göra fel så länge man inte gör samma fel två gånger.  

 

Företag B: Olika avdelningar har olika funktioner men man menar inte att organisationen är 

hierarkisk. Organisationen grundar sig på en folkrörelse och har tydliga socialistiska 

värderingar. Ingen stark ägarvilja att mycket pengar ska lyftas ut ur företaget. Istället präglas 

styrningen av en dialog mellan företagsledning och ägare.   

 

Företag C: Relativt hierarkisk då det är en mycket stor organisation, men man jobbar för att 

inte ha alltför många nivåer för att ha beslutskraften där den behövs. Organisationskulturen 

bygger på en lång historia som präglar den. Vi utgår från värderingarna: kontinuitet, 

engagemang, professionalism och respekt. 

 

Företag D: Man uppfattar organisationen som platt. Det krävs inte att man centralt måste 

skriva mycket rapporter eller dylikt, det ligger ute på produktionen. Ett stabilt företag som har 

gamla traditioner och anor. På företaget finns bilder av patroner och styrelseherrar, en manlig 

struktur. Dock inte konservativ, då det finns en vilja från ledning att förändras. 

Produktionsorienterat. 
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Företag E: Relativt hierarkisk organisation med många nivåer, mycket beroende på storleken. 

Ett traditionellt företag som bygger på tre grundvärderingar: kunden i fokus, respekt för 

individen och kvalité. Dessa genomsyrar verksamheten. Företaget bygger på en lång historia, 

där man alltid varit mycket mån om sina arbetare. Teknikpräglat, �ingenjörs tungt�.  

 

Företag F: Komplicerad organisation som bygger på IT branschen. Denna kan ha en 

hämmande effekt på organisationen då det gäller regler. Det är en relativt trög bransch med 

långa tidsperspektiv. Långsam förändring. 

 

9. Hur skulle du beskriva att organisationen ser på förändring och utveckling gällande 

strukturer och organisationens kultur? 

 

Företag A: Vd och ledning är öppna för förändring. Stora förändringar har skett under de 

senaste årtiondena och värderingar och förhållningssätt har utvecklats till en mjukare art. 

 

Företag B: Traditionellt har organisationen varit konservativ. Under de senaste tio åren har 

man dock utvecklats mycket, främst teknologiskt, då omvärldsförändringar kräver en allt 

större flexibilitet.    

 

Företag C: Vi försöker hålla kvar de värderingar vi står för och skapa kontinuitet så att man 

känner igen sig när man kommer till företaget. 

 

Företag D: Man är öppen för tekniska förändringar men inte lika öppen för förändringar 

gällande tex. personalfrågor.   

 

Företag E: Det är flexibelt i aspekten gällande teknisk utveckling för att ligga i frontlinjen. 

Detta med parentes för storleken och de långa beslutsvägarna som gör att det tar ett tag innan 

en förändring implementeras överallt. Även kompetensutveckling av medarbetare anses vara 

viktigt. 

 

Företag F: Trög bransch där förändring tar tid men dock anses företaget som öppna till 

förändring av de dominerande idéerna och jämställdhet är tex. något man jobbar mycket med. 
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10. Om ni upptäcker att ett område inom företaget är tydligt könsdominerat. Hur går ni 

till väga för att lösa problemet? 

 

Företag A: Ser vi att ett område har dålig balans beträffande ålder, kön, ursprung, försöker vi 

genom positiv särbehandling vid rekrytering åtgärda detta. 

 

Företag B: När vi upptäcker att könsfördelningen är ojämn tar man upp denna frågeställning 

särskilt när nyrekrytering och återbesättning av vakanser skall ske i syfte att rätta till 

obalansen. 

 

Företag C: Då försöker man stimulera anställning av det underrepresenterade könet. 

 

Företag D: Man har under varje år en medarbetarundersökning där man tar upp problem och 

så vidare. Då jobbar man med detta och tittar inte bara på den fysiska arbetsmiljön utan även 

på de psykosociala faktorer som spelar in. Det pratas mer om attityder och värderingar och det 

händer saker. Mycket tack vare att nya chefer som ser detta på ett annat sätt har kommit in. 

 

Företag E: Man försöker lösa problem, men då det är ganska hierarkiskt kan det finnas 

tendenser av mycket prestige och att man kan ha svårigheter att erkänna att man har fel.  

 

Företag F:  Man försöker öka rekryteringen av det underrepresenterade könet 

 

11. Hur skulle du beskriva en person som passar väl in i företagsprofilen? 

 

Företag A: Stark motor. Måste vara beredd att jobba ett bra tag utan feedback eller resultat. 

Måste våga ta beslut. Ej prestigebunden. Drivkraftig.  

 

Företag B: En ledarperson, coachande, med brett kontaktnät. Oftast är detta en man eller 

kvinna mellan 40-50 år. Inga formella kompetenskrav. Personligheten väger tungt in då man 

rekryterar högre chefer. Den sociala kompetensen är mycket viktig. 

 

Företag C: Det beror på tjänsten men att vara nyfiken och engagerad är viktigt. Lojalitet är 

också viktigt, liksom analytisk förmåga och social förmåga. 
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Företag D: En bred generalist som inte petar i detaljer. Desto högre upp i organisation desto 

mer social kompetens behövs och desto längre ner ju mer teknisk kompetens.  

 

Företag E: Beror på typen av tjänst. Teknikintresse, internationell erfarenhet och kommersiell 

läggning. Mycket personspecifikt. 

 

Företag F:  För att lättare trivas inom organisationen är det en fördel om man delar 

organisationens socialistiska värderingar. 

 

12. Försöker man gynna och stimulera rekryteringen av olika typer av människor med 

skilda värderingar och karaktärsdrag, eller föredrar man att tillföra organisationen 

människor med likartade värderingar och tankemönster som stämmer överens med 

organisationens egna värderingar? 

 

Företag A: Vi är av den åsikt att mångfald gynnar. Detta är ett gemensamt beslut som togs på 

90-talet. Många är av den åsikten att kvinnor måste vara 15% bättre än män för att bli 

bedömda som lika, därför tror företaget att det är mycket lönsamt att anställa kvinnor, då man 

får 15% mer för samma pris. 

 

Företag B: Företagets policy strävar efter en dynamisk organisation. Detta får man genom att 

anställa en person som är olik en själv. Vill dessutom understryka att man inte heller har 

någon policy att den anställde bör dela arbetarrörelsens värderingar. Blandade arbetsplatser 

ger större utveckling för företaget. Dessa frågor är affärsmässiga att jobba med.  

 

 Företag C: Vi försöker utgå från att mångfald gynnar företaget och jobbar därför för att ha 

blandade arbetsgrupper gällande kön, etnicitet osv. Man måste använda hela 

rekryteringsbasen för att få in de absolut bästa. 

 

Företag D:  Det är inget uttalat utan det kan visa sig att man uppfattar att en viss person 

passar in, men inget man tar upp. 

 

Företag E: Till viss del söker man samma värderingar, bl.a. någon som är beredd att stanna 

ett par år i företaget, men samtidigt försöker vi vara öppna för mångfald. Men där är vi lite 

bakbundna av branschen och att det bara finns ett visst antal som läser till ingenjörer. 
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Företag F:  Då den externa rekryteringen är relativt låg handlar de främst om 

produktionsrekryteringar och då försöker man rekrytera människor med olika bakgrund. 

 

13. Till vilken grad tror du att dina personliga värderingar, åsikter och smak påverkar 

när du rekryterar?  

 

Företag A: Vid rekrytering finns det alltid en risk att man väljer de som en liknar en själv, 

folk som man kan umgås med. Detta är svårt att ändra på. 

 

Företag B:  Det förekommer säkert då det är lätt att rekrytera någon med samma bakgrund.  

 

Företag C: Det bästa är att lära känna sig själv riktigt bra för att veta varför man tycker som 

man gör då det är lätt att rekrytera människor som man känner eller som är mer eller mindre 

som en själv. Ofta rekryterar man ju någon till en viss avdelning och då får man ju försöka se 

vad som passar in i just detta klimat. 

 

Företag D: Det gör det mycket men det handlar om professionalism. Det är väldigt viktigt att 

hålla sig till kravprofilen och vad den speciella enheten behöver. 

 

Företag E: Det är klart att det spelar in. Men där är personalsidans roll att vara mer objektiva 

än vad den rekryterande chefen är, då de ofta inte är medvetna om det och har bråttom att få 

in någon. 

 

Företag F: Det inverkar. Därför är det viktigt med testverktyg och att man som personalare 

försöker lära sig vara objektiv. 

 

14. Är det mer vanligt att kvinnor rekryteras inom särskilda områden inom företaget? 

 

Företag A: Ja, inom produktion är det mycket få kvinnor. Det finns tre nivåer på chefer A, B 

och C. Flest kvinnliga chefer hittas på A-nivå, dvs. i ledningsgrupp där tre av sju är kvinnor.   

Företag B: Ja, inom serviceområden är cirka 25 % kvinnor, handplockade internt eller 

externt. På rena ekonomitjänster är det också överskott på kvinnor.  

 

Företag C:  Ja, inom personal och ekonomi.  
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Företag D: På chefspositioner är 40 % kvinnor, dock ej toppchefer. Inom vissa områden är de 

mer kvinnor, t.ex. inom personalområdet. 

 

Företag E: Förr var det mycket inom de administrativa posterna men det håller på att 

förändras allt eftersom kvinnors studieförhållanden förändras. På trainee platserna är det 

nuförtiden hälften kvinnor, hälften män. På lägre chefposter är 5 av 55 kvinnor.  

 

Företag F: Ja, det finns områden inom företaget som är överrepresenterade av kvinnor, t.ex.  

på rena ekonomitjänster. 
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5. ANALYS 
I analysen kopplas teori och empiri samman. Här analyseras det empiriska materialet utifrån 

de variabler författarna tagit ut i den teoretiska referensramen; styrning, lärande och 

könsstrukturer.   

 

5.1 Styrning: 

Organisationens form av styrning kommer att påverka hur mål formuleras och hur 

processen till dess förverkligande kommer att te sig. Sätts målen upp i dialog med de 

anställda eller inte?  

 

Företag A: Vi har tolkat intervjusvaren från Företag A och kommit fram till att de har en hög 

grad av processtyrning. Detta baserat på de uttalanden som visar att ledning inte är direkt 

inblandad i rekryteringsprocessen vid de tjänster som inte ligger nära de själva, dvs. att de 

lägger det ansvaret på respektive chef. Däremot finns alltid en dialog mellan rekryterande 

chef och ledning vid rekrytering. Detta förstärks ytterligare av det faktum att man på detta 

företag menar att beslutsvägarna är korta och att beslutstagande uppmuntras. Vi vill dock 

påstå att man även kan urskilja en viss typ, om än låg grad av målstyrning på företaget. Detta 

då man menar att det förekommer att man får direktiv från ledning angående kön, ålder osv. 

vid rekrytering. Dock framgår det tydligt att detta främst sker för att balansera en ojämn 

könsfördelning.  

 

Företag B: Vi menar att man på Företag B använder sig av en tydlig processtyrning. Detta då 

en dialog hela tiden hålls mellan ledning och rekryterande chef under rekryteringsprocessen. 

Dessutom uppmanas varje chef att se sig själv som en personalchef, dvs. varje chef uppmanas 

att aktivt ansvara för sin personal. Det är inte vanligt förekommande att ledning ger direktiv 

vid chefsrekrytering. Beslutsvägarna är korta och det är ett kort avstånd mellan VD och 

yttersta frontlinjen, dvs. städerskan och reparatören. Man menar att det förekommer att man 

får direktiv från ledning angående kön, ålder osv. vid rekrytering, något som även skulle 

kunna tolkas som målstyrning på företaget. Dock framgår det liksom ovan tydligt att detta 

främst sker för att balansera en ojämn könsfördelning.  

 

Företag C: Företags C:s svar tyder på att företaget tycks domineras av en högre grad av 

målstyrning. Detta då den dialog som hålls mellan rekryterande chef och ledning 
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kännetecknas av att ledningen godkänner eller avvisar påtänkta kandidater. Dock är 

beslutsvägarna relativt korta vid internrekrytering men vid extern måste ledningen ge sitt 

godkännande. Ledningen har i och med detta mycket stor makt att påverka vem som 

rekryteras. 

  

Företag D: De svar som detta företag lämnar tyder på en relativt hög grad av processtyrning. 

Detta då en tydlig dialog mellan ledning, rekryterande chef och personalansvarig verkar 

finnas under hela rekryteringsprocessen och då man menar att det handlar om ett samarbete. 

Beslutsvägarna är platta och korta och de beslut som tas är decentraliserade. Varje chef 

uppmuntras att fatta beslut. Vd har ofta kontakt med koncern vd och företaget utgörs av få 

nivåer. Det förekommer att man får direktiv från ledning angående kön, då vd tycks ha en stor 

ambition att få in kvinnor i företaget. Detta kan tolkas som en viss typ av målstyrning men då 

det även här framgår tydligt att detta främst sker för att balansera en ojämn könsfördelning 

väljer vi att tolka det som att den dominerande styrningen utgörs av en processyn.  

 

Företag E: Svaren tyder på en hög grad av målstyrning då ledningen ger tydliga direktiv om 

vilken kandidat som är mest lämpad vid högre chefsrekryteringar. Angående ledningens 

direktiv menar informanten att dessa inte är tydligt uttalade gällande ålder, kön osv. men att 

det intressanta är det som inte sägs. Detta tolkar vi som att vissa direktiv ändå indirekt ges om 

att ett visst kön kan föredras. Vid lägre poster verkar det inte finnas någon tydlig dialog 

mellan ledning och rekryterare. Beslutsvägarna är långa och organisationen tydligt hierarkisk. 

 

Företag F: Företaget verkar anamma processtyrning. Detta då en dialog mellan ledning och 

rekryterande chef finns. Dessutom uppmuntras medarbetarna att fatta beslut, och detta är inte 

något som endast ligger på ledningsnivå. Dock kan man se en viss typ av målstyrning då 

direktiv angående kön kan ges men liksom många av de andra företagen brukar det främst ske 

med syfte att balansera en ojämn könsfördelning. 

 

5.2 Lärande: 

Graden av lärande i organisationen är en avgörande variabel i vår undersökning. Denna 

visar hur organisationen svarar på styrningen och kommer att visa huruvida 

företagsledning och organisation är villig att uppnå en bestående förändring eller inte, dvs. 

om de är villiga att ändra på dominerande idéer och grundvärderingar. 
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Företag A: Vi tolkar Företag A:s svar och kommer fram till att de verkar anamma en double-

loop learning då man tillåts göra fel så längre man lär av dem och inte gör dessa igen. Det 

framgår även tydligt att ledningen är mycket öppna och flexibla för förändring och att stora 

förändringar skett de senaste åren gällande syn på medarbetare. Dock visar svaret på frågan 

om hur man löser en ojämn könsfördelning att organisationen i detta fall verkar tillämpa en 

single-loop learning. Detta då positiv särbehandling sker för att komma till rätta med 

obalansen och ingen djupare analys verkar göras.     

 

Företag B: Informantens svar tyder på att organisationen traditionellt har anammat en single-

loop learning, då denna har varit mer konservativ till förändring och utveckling. Då en ojämn 

könsfördelning upptäcks, försökte man rekrytera någon av det underrepresenterade könet. 

Inga övriga åtgärder tycktes ännu ske. Dock verkar organisationen vara på god väg att 

förändra sitt lärande och verkar ha en vilja till att titta närmare på strukturer och dominerande 

idéer.  

 

Företag C: Svaren visar att Företag C anammar single-loop learning. Detta då organisationen 

är relativt hierarkisk och kontinuitet är en av huvudvärderingarna. Svaret på frågan om hur 

organisationen ser på förändringar i den interna strukturen tolkar vi som ännu ett bevis på 

detta då man menar att det är viktigt att hålla kvar vid gamla värderingar. Dessutom verkar 

man inte fundera på bakomliggande orsaker vid obalans i könsfördelningen utan istället 

kortsiktigt löser problemet.  

 

Företag D: Vi har tolkat svaren som att organisationen tidigare haft en typiskt manlig 

struktur. Dessutom har den betraktats som konservativ och trög till bestående förändring, 

vilket visar att lärandet har typiska drag av single-loop. På senare år och genom påverkan från 

nya chefer, har organisationen förändrats mot en tydlig double-loop learning. Detta då årliga 

medarbetarundersökningar görs och då man diskuterar mycket kring dominerande idéer och 

grundvärderingar då man upptäcker att ett visst kön är underrepresenterat på ett särskilt 

område.  

 

Företag E: Informantens svar tyder på att det handlar om en relativt hierarkisk organisation 

med många nivåer, ett traditionellt företag med en lång teknikpräglad historia. Den flexibilitet 

och vilja till att lära som finns i företaget tycks främst handla om kompetensutveckling av 

medarbetare och att utvecklas på det tekniska planet. Gällande utveckling och lärande av 
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strukturer framstår företaget som oflexibelt och informantens svar tyder på att den hierarkiska 

strukturen medför tröghet till förändring och implementering i alla delar, något som tyder på 

singel-loop learning. 

 

Företag F: Trots att branschen är trög och förändring generellt tar tid, framstår företaget som 

öppna till förändring av de dominerande idéerna. Vi uppfattar det som att företaget alltmer går 

mot double-loop learning. Dock visar svaret på frågan om hur man löser en ojämn 

könsfördelning att Företag F liksom andra företag i undersökningen verkar tillämpa en single-

loop learning. Detta då positiv särbehandling sker för att komma till rätta med obalansen och 

ingen djupare analys verkar göras.     

 

5.3 Könsstrukturer:  

Organisationens könsstrukturer har till stor del formats av styrningen och förmågan att 

lära. Graden av könsstrukturer  i organisationen kommer vara avgörande för vilka 

möjligheter  företaget har  att rekrytera fler kvinnliga toppchefer. 

 

Företag A: På Företag A kan man se en relativt låg grad av könsstrukturer. Detta grundar vi 

på det faktum att tre av sju i ledningsgruppen är kvinnor. Man tycks även vara av den 

uppfattning att mångfald gynnar. Det faktum att så många kvinnor har tagit sig upp i 

ledningsgrupp visar att närvaron av glastak/glasväggar inte tycks vara särskilt påtaglig. 

Informantens uttalande om att hans egna värderingar kan spela in vid rekrytering talar även 

om för oss att denne är medveten om problematiken. Enligt den homosociala teorin skulle 

denne i praktiken föredra att rekrytera män. Hans medvetenhet medverkar dock till en mer 

balanserad rekrytering. 

 

Företag B: På detta företag finns tydliga glasväggar och glastak då man endast har en kvinna 

på ledningsnivå, trots en ökning. Glasväggar kan urskiljas genom att man inom vissa områden 

har betydligt fler kvinnor, t.ex. inom service. Dock verkar man på företaget ha en vilja till 

förändring. Informanten är medveten om att den personliga smaken spelar in vid rekrytering 

och man menar att man strävar efter en dynamisk organisation. Denna ämnar man få genom 

att anställa en person som är olik en själv. 

 

Företag C: I detta företag tycks vissa könsstrukturer finnas. Siffrorna visar att glastak och 

glasväggar existerar. Då hela 40 % av alla chefer på underliggande nivåer är kvinnor blir 
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skillnaderna på toppchefspositioner ännu mer påtaglig. Dessutom verkar kvinnor till högre 

grad vara representerade inom särskilda områden. Dock är informanten liksom andra 

informanter väl medveten om att de egna värderingarna kan spela in vid rekrytering. Denna 

medvetenhet kan ha en positiv inverkan för till vilken grad män respektive kvinnor rekryteras. 

Denne menar även att företaget är av den uppfattning att mångfald gynnar och detta bidrar 

också till att man strävar efter en större variation av kön i företaget. 

 

Företag D: Statistiken om den kvinnliga representationen på ledningsposter visar tydligt att 

företaget har en hög grad av könsstrukturer såsom glastak. Även glasväggar existerar då 

kvinnor är mer vanliga inom vissa områden. Dock är informanten liksom andra informanter 

väl medveten om att de egna värderingarna spelar in vid rekrytering. Även i detta fall kan det 

ha en positiv inverkan på till vilken grad män respektive kvinnor rekryteras. Informantens 

svar visar även att företaget är av uppfattningen att mångfald gynnar och att det finns en 

strävan efter en större variation av kön i företaget. 

 

Företag E: Även i detta företag visar statistiken att könsstrukturer till hög grad existerar. Det 

handlar såväl om glastak såsom glasväggar, trots att man menar att det är under förändring. 

Man menar att man försöker vara öppen för mångfald trots att man till viss del söker 

människor med likartade värderingar. Även i detta fall är man medveten om den egna 

påverkan vid rekrytering men menar att man på personalsidan bör inta en roll som är mer 

objektiv. 

 

Företag F: Siffrorna visar att Företag F i jämförelse med föregående företag verkar ha en 

relativt låg grad av könsstrukturer. Detta grundat vi på det faktum att tre av nio i 

företagsledning är kvinnor. Trots detta kan glasväggar till viss del urskiljas eftersom vissa 

områden har betydligt fler kvinnor. Dock verkar man ha en stark vilja till förändring. Man är 

medveten om att ens personliga smak spelar in vid rekrytering. 

 

 

 

6. RESULTAT 

I detta kapitel kommer författarna att redovisa och tolka resultatet från analysen, vilket utgår 

från uppsatsens syfte: Att utvärdera och analysera ett antal företags rekryteringsprocesser. 
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Efter att ha utvärderat och analyserat sex företags rekryteringsprocesser har vi kommit fram 

till att ett gemensamt drag hos samtliga företag är att det i alla existerar en viss grad av 

könsstrukturer. Dessa verkar dock vara mer tydliga och framträdande hos de tre företag som 

inte lyckats öka sina kvinnliga toppchefer.   

 

Vi tycker oss dock se ett samband mellan dessa könsstrukturer och företagens styrning och 

lärande. De tre företag som ökat sin andel kvinnliga representanter i ledningsgrupp under de 

senaste tio åren dvs. företag A, B och F grundas på en relativt tydlig processtyrning. De 

verkar också använda sig av en double-loop learning. Dessa tre hade utifrån vår analys en 

lägre grad av könsstrukturer jämfört med de tre icke ökande företagen. 

 

Två av de tre företag som inte har ökat sin andel kvinnliga representation i ledningsgrupp, 

företag C och E, tycks däremot formas av en relativt utvecklad målstyrning och även single-

loop learning. Det tredje företaget, D, som inte heller ökat sin andel kvinnor i ledningen, 

skiljer sig dock från de andra två då det tycks styras utifrån ett processynsätt. Det tycks även 

använda sig av en double-loop learning. Trots detta ser vi att företaget har en relativ hög grad 

av könsstrukturer. Anledningen till detta tror vi har att göra med att företaget befinner sig i 

förändring, och genomgår ett generationsskifte. Trots förändring av styrning och dominerade 

idéer i företaget lever könsstrukturerna kvar, vilka gör att det inte lyckas öka sin kvinnliga 

representation.  

 

Ännu ett gemensamt drag hos alla företag, förutom företag D, är att samtliga svarat likartat på 

frågan om hur det löser en ojämn könsfördelning. Ingen av företagen tycks tänka i banor om 

att titta närmare på dominerande idéer och bakomliggande faktorer som kan ligga till grund 

för denna obalans.  
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
Detta avslutande kapitel kommer att inledas med en kort sammanfattning av bakgrund och 

problemdiskussion. Därefter besvaras uppsatsens frågeställning: Vilka är de interna faktorer 

som hindrar svenska företag att rekrytera fler kvinnliga toppchefer? Kapitlet avslutas med en 

kritisk granskning av den egna uppsatsen samt förslag till vidare forskning.  

 

I uppsatsens bakgrund framgår det hur förändrade konkurrensvillkor leder till högre krav på 

organisationerna och kompetensen på dess medarbetare. Dessa förändringar har bland annat 

lett till att färre människor idag vill bli chefer. Den största delen av alla nyutexaminerade 

akademiker är idag kvinnor av vilka många är karriärsugna. Trots detta tycks det fortfarande 

vara något som hindrar företagen att rekrytera fler kvinnliga toppchefer. 

 

 Detta problem fick oss att vilja undersöka: Vilka är de interna faktorer som hindrar svenska 

företag att rekrytera fler kvinnliga toppchefer? 
 

• Grundläggande faktor: Styrning 
    Påverkar.... 

      

Underliggande faktorer: 

• Dominerande idéer 

• Organisationsstruktur 

• Könsstrukturer 

• Rekryterarens personliga uppfattningar och åsikter 

 

Ovanstående schema visar vår slutsats av undersökningen och bekräftar till viss del vår 

teoretiska syntes där styrning och könsstrukturer påverkas av varandra och tillsammans 

påverkar rekryteringsprocessen. Dock drar vi slutsatsen utifrån undersökningen att den 

viktigaste interna faktorn som förhindrar företagen att rekrytera fler kvinnor till toppositioner 

är företagets ledning och deras sätt och styra. Även ledningens vilja och ambition till att 

skapa bestående förändring spelar in. Utifrån undersökningen ser vi att ledningens sätt att 

styra ligger till grund för de dominerande idéerna i företaget. Dessa i sin tur påverkar 

organisationsstrukturen och graden av könsstrukturer. De dominerande idéerna, 

organisationsstrukturen och graden av könsstrukturer är även dessa interna faktorer som alla 

påverkar hur väl företagen lyckas rekrytera fler kvinnliga chefer. Dock vill vi understryka att 
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dessa verkar vara direkt beroende av styrningen och därför verkar som underordnade faktorer 

av denna.  

 

Utifrån undersökningen ser vi även att en annan underordnad faktor är personen som 

rekryterar. Denne spelar stor roll då det visar sig att personlig smak och tycke till viss del 

påverkar val av lämpliga kandidater. Dock vill vi återigen påpeka att även denna faktor 

påverkas av styrningen då människor oftast formas av organisationens kultur och dennas 

värderingar.  

 

En intressant observation i vår undersökning är Företag D. Det tycks styras utifrån ett 

processynsätt och använder sig av double-loop learning. Trots detta har företaget en relativt 

hög grad av könsstrukturer och har inte lyckas öka sin kvinnliga representation. Detta anser vi 

vara ett tydligt tecken på att förändringar av detta slag tar tid. Trots att man lyckats ändra 

styrning och lärande i organisationen tar det lång tid att reducera alla könsstrukturer. Vi vill 

även påpeka att de könsstrukturer som organisationen rymmer, dessutom står i relation till 

samhället i övrigt. Detta står utanför uppsatsens avgränsning men är värt att kommenteras då 

även externa faktorer naturligtvis spelar in i dessa sammanhang.     

 

Ytterligare en observation av undersökningen är att samtliga företag förutom företag D, har 

svarat likartat på frågan om hur de löser en ojämn könsfördelning. Ingen av företagen tycks 

tänka i banor om att titta närmare på dominerande idéer och bakomliggande faktorer som kan 

ligga till grund för denna obalans. Det förvånade oss till en början att det var så sällsynt att 

företagen tänkte i dessa banor. Detta tror vi kan vara en av anledningarna till att 

könsstrukturer lever kvar även i de företag som har förändrats och lyckats rekrytera fler 

kvinnor. De flesta företag verkar frestas av en snabb lösning. Genom att rekrytera fler 

kvinnliga toppchefer löser man problemet kortsiktigt. Ännu verkar i princip inget företag 

ifrågasätta eller fundera kring organisationskulturen som sådan. Organisationerna verkar helt 

enkelt inte tänka så. Detta får oss att fundera på ifall Argyris modell om single och double 

loop- learning eventuellt kan vara svår att anamma i verkligheten och kan upplevas 

tidskrävande att tillämpa i ett snabbföränderligt och hårdkonkurrerande marknadsklimat. 

Något som företagen själva förlorar på och som gör att de fortfarande har svårt att förändra 

sig. 
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Ett samband som vi observerat och som kan vara viktigt att kommentera är den relation som 

finns mellan företagets storlek och styrningsformen. De två större företagen upplevde vi som 

mer hierarkiska och målstyrda. Vi tror därför att ju större organisationen är, desto större är 

utmaningen för ledningen att styra företaget i processform.  

 

En kommentar som i våra intervjuer ofta användes som motivering för kvinnors 

underrepresentation på toppchefpositioner i företagen var att de upplevde sig tappa kvinnorna 

på halva vägen. Man menade att de flesta kvinnor inte ville avancera. Detta tror vi kan ha och 

göra med den långa mansdominans som har präglat och fortfarande präglar dagens företag. 

Som kvinna kan det kännas svårt att vara ensam i ledningen i ett för övrigt manligt klimat och 

företagen har fortfarande en lång bit kvar. Vi är trots detta av den åsikt att många kvinnor vill 

och kan inneha höga chefsposter, men att en förändring av det mansdominerande klimatet 

skulle leda till att ytterligare kvinnor lockades till posterna. På så sätt skulle företagen kunna 

vinna den bästa kompetensen av båda könen eftersom de då skulle ha ett bredare urval av 

lämpliga kandidater.    

 

7.1 Kritik till den egna uppsatsen 
Den första kritiken till den egna uppsatsen vill vi rikta till vårt urval. De företag vi valt att 

intervjua visade sig vara relativt likartade i sin utveckling gällande förändring av kvinnlig 

representation i företagsledning. Skillnaden mellan de företag som hade ökat sin kvinnliga 

representation och de som stått stilla kan i efterhand tyckas vara för liten. I vissa fall var 

skillnaden knapp märkbar.  

 

Enbart sex intervjuer kan dessutom verka småskaligt för att man ska kunna göra någon riktig 

generalisering. Inom ramen för uppsatsens utformning gällande tid och resurser blev detta det 

enda rimliga. Ytterligare en kritik gäller branschen då vi eventuellt borde ha hållit oss inom en 

särskild bransch. Detta för att lättare kunna jämföra företagen. Dessutom hade vi kanske fått 

helt andra svar om vi pratade med andra personer på företagen, då en enda person kan tyckas 

lite för att få representera företaget som helhet.  

 

Ämnet jämställdhet ligger i tiden och på många av företagen var man ivriga med att berätta 

om jämställdhetsplaner och vidare insatser som gjordes för att balansera könsfördelningen. 

Vår känsla var många gånger att rekryterarna ville göra reklam för hur duktiga företagen var 
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på dessa frågor. Efter att ha hört vad uppsatsen handlade om verkade det många gånger som 

att informanterna svarade som de trodde att de borde svara för att framstå som politiskt 

korrekta. Siffrorna på könsfördelningen i ledningsgrupper visar tydligt att många företag 

säger en sak och gör en annan. Kanske hade vi fått en annan bild av företagen ifall vi istället 

hade valt att intervjua de kvinnor som verkligen hade lyckats nå ända till toppen? 

 

Dessutom hade vi som intervjuare liten tidigare erfarenhet av metoden. Vi upplevde det som 

mycket svårt att komma åt det vi egentligen sökte efter och många gånger svarade 

informanterna inte på det frågor vi verkligen ställde utan på helt andra saker. Bara det faktum 

att vi var två tjejer kanske också påverkade svaren i vissa fall, den så kallande 

intervjuareeffekten.  

 

Ytterligare en faktor är att vi själva kan uppfattas som en slags felkällor. Att vi valt att skriva 

om ämnet visar ju att vi tycker att frågan är högst relevant. I och med detta är vi medvetna om 

att vi kanske inte är helt objektiva. Dessutom kan ämnet som sådant betraktas som mjukt för 

en uppsats inom företagsekonomi och kräver en vidare tolkning än flertalet andra 

företagsekonomiska uppsatser. Detta gör följaktligen att vår uppsats rymmer en hög grad av 

tolkningsfrihet. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
En intressant aspekt på ämnet är huruvida interna hinder upplevs av kvinnorna själva, dvs. en 

undersökning där kvinnliga toppchefer hamnar i fokus och där de osynliga hindren definieras 

utifrån deras erfarenheter. Vilka externa faktorer som påverkar detta är också intressant även 

om detta utgår från den företagsekonomiska ramen. Ytterligare aspekt på ämnet är huruvida 

blandade ledningsgrupper kan skapa högre lönsamhet. Vårt sista förslag till vidare forskning 

handlar om att hitta ett företag med en dominans av kvinnliga toppchefer och studera detta för 

att ta reda på om där finns en annan typ av organisationskultur och könsstrukturer. 
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BILAGOR 
 
9.1 Bilaga 1: 
 
Intervju frågor: 
 
 
Om den intervjuade: 
 
Namn? 
 
Tid på företaget? 
 
Arbetat inom annat område i företaget? 
 
Tidigare arbetslivserfarenhet inom rekryteringsbranschen? 
 
 
Om företaget: 
 
Namn? 
 
Hur många anställda? 
 
Könsfördelning inom företaget i stort? 
 
Inom olika områden? Är det mer vanligt att kvinnor rekryteras inom särskilda områden inom 
företaget? 
 
Könsfördelning på höga poster, ledningsgrupp, chefer osv.? 
 
Ökat/inte ökat andel kvinnliga chefer under de senaste tio åren? 
 
 
Styrning: 
 
1. Hur skulle du beskriva sammanfattat att er rekryteringsprocess normalt ser ut? 
 
2. Vilka är inblandade i rekryteringsprocessen på ert företag? 
 
• Vem skriver och formar den önskade profilen och kravspecifikationen? 
• Vilka närvarar vid intervjutillfällen? 
• Vilka är med och fattar det avgörande beslutet?  
• Hur ser rekryteringsprocessen konkret ut, angående antalet påtänkta kandidater osv.? 

 
• Väljs dem ut av företagets ledning för att sedan presenteras för dig eller väljer du ut direkt 

bland ansökningarna för att sedan presentera för ledningen de du anser passande? 
 
• Vilken makt har du att välja ut dem du föredrar? 
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3.Brukar ni använda er av informell eller formell tillsättning av tjänster, dvs. rekryterar ni 
oftast internt eller läggs tjänsten ut för allmänheten? 
 
4. Om ni tillsätter informellt, hur ser den processen ut och vilka är inblandade? 
 
5. Vilken typ av dialog/kommunikation hålls mellan rekryteraren och ledningsgrupp/chef 
under rekryteringsprocessen? 
 
6. Hur ser era beslutsvägar ut i företaget? 
 
7. Utöver kravspecifikationen, har det hänt att du fått direktiv från ledningsgrupp/styrelse 
gällande ålder, kön, etnisk bakgrund osv. eller har du helt fria händer att välja de 
egenskaperna hos den tilltänkta kandidaten? 
 
 
Lärande (organisationskulturen) 
 
8. Hur skulle du vilja beskriva er organisation och organisationskultur? 

• Öppen/Sluten 
• Hierarkisk/Matrisplatt 
• Flexibel/Oflexibel 

 
 
9. Hur skulle du beskriva att organisationen ser på förändring och utveckling gällande 
strukturer och organisationens kultur? 
 
10. Om ni upptäcker att ett område inom företaget är tydligt könsdominerat. Hur går ni till 
väga för att lösa problemet? 
 
 
Könsstrukturer: 
 
11. Hur skulle du beskriva en person som passar väl in i företagsprofilen? 
 
12. Försöker man gynna och stimulera rekryteringen av olika typer av människor med skilda 
värderingar och karaktärsdrag, eller föredrar man att tillföra organisationen människor med 
likartade värderingar och tankemönster som stämmer överens med organisationens egna 
värderingar? 
 
13. Till vilken grad tror du att dina personliga värderingar och smak spelar in när du 
rekryterar? 
 
 
14. Är det vanligt att kvinnor rekryteras inom särskilda områden? 
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