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Abstract 
 

 

 

 

The aim of our study is to find out some of the mechanisms that contribute towards the low 

percentage of female CEOs in Swedish private companies and whether the situation has 

changed over the last ten years. The purpose of this thesis is to examine the “glass ceiling” 

from an executive point of view. The focus of the study is on the Board Chairpersons, 

working with recruitment and not on those women who aspire to reach the top. The 

theoretical framework includes feminist concepts such as gender, intersectionality, hegemonic 

masculinity and homosociality but it also deals with recruitement, quotas and affirmative 

action.  

 

A qualitative study was conducted using semi-structured interviews. The interviews which 

were conducted, consisted of two project managers from an organization working with gender 

equality, six Chairpersons and two recruiters. The interviews provided relevant information 

and empirical data concerning the low percentage of female CEOs in Swedish private 

businesses. Both sexes were represented, five men and five women. A Conference entitled 

“Equality on Top” held at Rosenbad in Stockholm revealed some good examples of 

companies that have advanced in their quest to appoint more women in senior positions. 

 

Our conclusion is that it is imperative for businesses to “speak a new language”, to primarily 

focus on profitability instead of focusing on gender equality which is actually a human right.  

Profitability is an important aspect in terms of driving development onto higher levels. This is 

one of our major conclusions for the private companies, if they are to change their current 

situation of 40 percent pure male boards, 12-15 percent of female CEO 's and a development 

that is contrary to the process of change in state owned enterprises and in society's views on 

equality. It is the company`s responsibility, based on fundamental values and demands of 

society to make them profitable. 

 

We believe that affirmative action needs to be applied more widely in private companies to 

accelerate development. And an introduction of law on quotas for women on boards is also 

necessary. Any concerns that women would be in majority on the boards using this method 

should be dismissed, since the quotas of an underrepresented group ceases of itself , when the 

goal is reached. In summary, our study has revealed several measures which can contribute 

towards a viable, reliable and lasting change when it comes to the goal of getting more female 

CEOs. 

 

This thesis is written in Swedish. 

 

 

 

Keywords: homosociality, hegemonic masculinity,glass ceiling, recruitment,   

intersectionality, CEOs , Chairman, Managing directors, quotas, affirmative action 
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Sammanfattning 
 

 

 

 

Vi vill med denna studie ta reda på vilka mekanismer, som bidrar till den låga andelen 

kvinnor bland VD:ar i svenska privata företag och om situationen har förändrats de senaste tio 

åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka glastaket från ett ovanifrån-perspektiv. Fokus i 

studien ligger därför på de styrelseordförande, som arbetar med rekrytering, och inte på de 

kvinnor, som strävar efter att nå toppen. I referensramen ingår feministiska begrepp som 

genuskunskap, intersektionalitet, hegemonisk maskulinitet, och homosocialitet men den 

behandlar även rekrytering, kvotering och positiv särbehandling.  

 

Studien är kvalitativ och genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. En serie 

intervjuer utfördes, med två projektledare på en jämställdhetsorganisation, sex 

styrelseordförande och två rekryterare. Intervjuerna gav studien både förkunskaper och 

empiri, när det gäller den låga andelen kvinnliga VD:ar i svenska privata medelstora företag. 

Båda könen representerades med fem män och fem kvinnor. Konferensen Jämställt på toppen 

ägde rum på Rosenbad i Stockholm, där vi utöver intervjuerna studerade goda exempel från 

företag, som kommit längre i utvecklingen i strävan att tillsätta fler kvinnor på höga 

positioner. Empirin analyseras utifrån de båda begreppen homosocialitet och hegemonisk 

maskulinitet.   

 

Vår slutsats blir att det är viktigt för företagen att tala ett “nytt språk”, som i första hand 

poängterar och belyser lönsamheten mer än jämställdheten. Jämställdhet är en självklar grund. 

Lönsamhet är något som driver utvecklingen i företag framåt. Att börja tala ett nytt språk är 

väsentligt, om privata företag själva skall lyckas förändra sin nuvarande situation med idag 40 

procent rent manliga styrelser, 12-15 procent kvinnliga VD:ar och en utveckling, som går 

tvärs emot en förändringsprocess i statliga företag och mot samhällets syn på jämlikhet. Det är 

företagarens ansvar att utifrån grundläggande värderingar och samhällets krav göra företag 

lönsamma.  

 

Vi anser också att den i Sverige lagliga metoden positiv särbehandling bör tillämpas i större 

utsträckning i privata företag för att påskynda utvecklingen. En lag om kvotering av kvinnor i 

styrelserna, tror vi också kommer att införas. Eventuella farhågor att kvinnor skulle komma i 

majoritet i styrelserna med denna metod kan avfärdas, eftersom kvotering av en 

underrepresenterad grupp upphör av sig själv, när målet är uppnått. Sammanfattningsvis 

redovisar vi åtgärder, som bidrar till en livskraftig, tillförlitlig och bestående förändring, när 

det gäller målet att få fler kvinnliga verkställande direktörer. 

 

 

 

 

 

Nyckeord: homosocialitet, hegemonisk maskulinitet, glastak, rekrytering, intersektionalitet, 

VD:ar, verkställande direktörer, styrelseordförande, kvotering, positiv särbehandling 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

I uppsatsens första kapitel diskuteras den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer i 

privata företag i Sverige. I bakgrunden redovisas först några aktuella exempel från den 

pågående debatten i media. Diskussions- och problemformulering mynnar sedan ut i 

uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

1.2 Bakgrund 

 

När ordföranden för Svenskt Näringsliv Jens Spendrup i P1:s lördagsintervju den 8 februari 

2014, fick frågan om varför det finns så få kvinnor i företagens styrelser, svarade han att det 

beror på att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor. Detta och andra uttalanden, 

som att han inte är feminist, skapade under våren 2014 en het debatt om var svenskt näringsliv 

befinner sig i frågor gällande den låga andelen kvinnliga ledare. Uttalanden av den här sorten 

väcker ett intresse och ett behov av att få en förklaring till vilka mekanismer, som bidrar till 

den ojämlika fördelningen mellan kvinnor och män bland ledande positioner (P:1s 

lördagsintervju 2014). 

 

Ett annat aktuellt exempel är Västnytts reportage den 8 maj 2014 om Sture Nilsson, som blev 

anmäld till diskrimineringsombudsmannen angående ett uttalande han gjorde i november 

2012. Västnytt intervjuade först Peter Eriksson, oppositionspolitiker, som redogjorde för ett 

samtal med Sture Nilsson, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, om 

lönesättningen, när det gäller kommunala verkställande direktörer:  

 

Vi hade en diskussion om de kommunala VD:arnas löner och förmåner, vi 

kom i klinch med varandra, där jag hävdade att vi behöver ha de bästa 

VD:arna och får betala därefter, medan Sture menade då att det räcker med de 

som är tillräckligt bra.  

 

Enligt Peter Eriksson fortsatte Sture Nilsson med att säga: “Skall vi ha de bästa VD:arna så 

kommer vi aldrig att ha några kvinnliga” Reportern intervjuade därefter Sture Nilsson själv 

angående vad han hade sagt på mötet: 

 

Jag har ju gett uttryck för, att om vi istället för att säga att vi skall den absolut 

bäste, lite understruket den manliga normens kvalifikationer på VD:ar i det här 

landet, så snävar vi in kretsen av kandidater. Det gynnar inte kvinnorna. 

Däremot om vi säger att vi skall ha en som är tillräckligt bra, utifrån de öppna 

uppdrag som det handlar om, så vidgar vi kretsen. 

 

Reportern frågade: “Då menar du ju att en kvinna inte kan vara bäst?”  

”Inte enligt den norm som VD:arna har skapat i det här landet” avslutade Sture 

Nilsson.  
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Ovanstående citat klargör tydligt att det finns en manlig norm i det svenska samhället, som 

säger att kvinnor inte kan vara lika kompetenta som män, när det gäller att sitta i styrelser 

eller vara verkställande direktörer (Västnytt 2014). 

 

Det är också, enligt media, ont om kvinnliga verkställande direktörer i kommunala bolag. 

Enligt morgonekot den 21 maj 2014 har endast 300 av 1600 kommunalt ägda företag i 

Sverige kvinnor i styrelsen. Mikael Skoog, kommunstyrelsens vice ordförande i Helsingborg, 

blev tillfrågad om det faktum att det inte finns en enda kvinnlig verkställande direktör i något 

av Helsingborgs tjugo kommunala bolag. Mikael Skoog kommenterade: 

 

Det har inte varit någon jätteaktiv diskussion kring det här, det har det inte. 

Men jag tycker alltså, när man blir uppmärksammad på det, så blir det lite 

pinsamt att vi inte har någon VD som är kvinna i våra bolag. Det är klart att vi 

måste föra ett resonemang kring det, självklart... de har rekryterat den bästa 

VD:n naturligtvis för sina bolag. Då är det ägarnas uppgift att föra in en 

dimension till (Morgoneko 2014). 

 

Ovanstående citat visar att den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer inte är någon 

stor fråga i den manliga företagsvärlden. Alltjämnt skapar inslagen i radio och tv ändå en 

återkommande debatt i ämnet. Kan det bero på att lyssnarna och tittarna består av lika stor 

andel kvinnor som män?  

 

När det gäller svårigheterna för kvinnor att klättra i karriären, talas det ofta om ett glastak. 

Begreppet glastaket myntades under 1970-talet av den amerikanska professorn Rosabeth 

Moss Kanter. Glastaket eller Himlaranden, som det ibland också kallas, är den osynliga 

barriär, som kvinnor slår i, när de klättrar i karriären till skillnad från män (Kanter 1993). 

Trots ökningen av kvinnliga ledare, som konstaterades under åttiotalet, ansåg forskare under 

nittiotalet att kvinnor fortfarande tillhör en underrepresenterad grupp, när det gäller de högsta 

positionerna inom organisationer (Drake, Solberg & Erikson 1996). Vilka orsaker finns det 

till att kvinnor ej i högre utsträckning lyckas klättra ända upp och bli verkställande direktörer? 

Något är i vägen. Kan det vara glastaket? 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Det finns en allmän diskussion i Sverige idag om hållbarhet. I begreppet hållbar utveckling 

ingår ekonomi, miljö och sociala frågor (Harlem Brundtland 1985). Det är idag ur ett 

hållbarhetsperspektiv en misshushållning med resurser och inte heller socialt accepterat att ett 

företags ledning enbart består av män. Kunder, leverantörer, personal och andra intressenter 

består av både kvinnor och män, och då är det nödvändigt att också ledningen representerar 

båda könen. Företag utsätts idag för en ökande konkurrens. Det innebär att företag måste 

motsvara förväntningar, hantera förändringar och nya förutsättningar i samhället, för att klara 

av att hantera och spegla mångfald (Fagerfjäll & Lunding 2003). 

 

För hållbara företag måste ledarskapet därför vara mångsidigt och kunna representera både 

män och kvinnor inom företagets personal, kunder och andra intressenter. Skall företag 

överleva i den ökande konkurrensen, som idag kännetecknas av kunskap snarare än 

rutinuppgifter, måste företagen, enligt Fagerfjäll och Lunding (2003), klara av att hantera 

mångfald inom många områden, även inom ledarskapet. Wahl (2003) skriver om glastaket 

som ett strukturellt hinder, vilket sätter kvinnor i en egen kategori bara för att de är kvinnor. 
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Författaren hävdar vidare att det inte har med kompetenser eller egenskaper att göra. 

Problemet med dessa strukturer är att de skapar könsskillnader inom organisationen, där 

kvinnor ses som underordnade och männen som överordnade (Wahl 2003). Enligt Lykke 

(2003) överfokuseras dock diskussionen oftast på enbart kön, vilket leder till att andra 

påverkande faktorer som klass, ålder, etnicitet med mera förbises. Även dessa faktorer spelar 

en viktig roll, när analysen görs ur ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att en 

människa alltid ingår i flera olika kategorier och grupper med olika status. Verkligheten är 

mer komplicerad än att bara jämföra två olika kön med varandra (Lykke 2003). 

 

Johansson (2001) menar att det är endast några få människor, som öppet deklarerar att de är 

emot jämställdhet. Hon tillägger att den politiska visionen om könsjämställdhet i vårt land är 

starkare än någon annan nutida politisk vision. Hon ställer sig frågan, om detta inte borde ha 

lett till att män och kvinnor är jämlika. Johansson (2001) hänvisar till den svenska 

Kvinnomaktsutredningens rapportserie från 1997, som är fylld av empirisk data angående 

skillnaden mellan mäns och kvinnors levnadsvillkor i Sverige. Citatet nedan är återgivet för 

att förklara vad ordet könsmaktsordning innebär för ett samhälle och för individerna. Citatet 

visar också med en märkbar och upprepande tydlighet den dominanta och dominerande 

ställningen männen har i samhället, något som de flesta är omedvetna om. Detta är dock enligt 

Johansson (2001) endast några av alla de skillnader mellan män och kvinnor, som 

Kvinnomaktsutredningen lyfte fram: 

 

Män lönearbetar mer än kvinnor. Män arbetar i fler yrken än kvinnor. Män 

tjänar mer än kvinnor. Män tar inte i lika stor utsträckning som kvinnor hand 

om och ansvarar för barn, sjuka och äldre. Män är chefer i mycket högre grad 

än kvinnor. Män sitter i de politiska församlingar, där värdefördelning sker, 

medan kvinnorna sitter i de församlingar, som förvaltar resurser. Mäns 

socialskydd är bättre än kvinnors. Mäns karriärsmöjligheter är bättre än 

kvinnors. Män har mer fritid än kvinnor. I familjer är mäns ekonomiska 

utrymme större än kvinnors. Män utför mindre obetalt arbete än kvinnor. Män 

har fler sidoförmåner än kvinnor. Män är ensamstående med barn i mindre 

utsträckning än kvinnor. Män besitter i princip alla ledande poster inom 

näringslivet. 

 

Det ovan citerade är det, som kallas könsmaktsordning. Det innebär kortfattat att det ena 

könet har mer makt än det andra i samhället. Könsmaktsordningen, som begrepp, beskrivs och 

förklaras även i följande citat från Jämställdhetspolitiken, regeringens proposition nr 41 från 

1996/1997 (Johansson 2001): 

 

Könsmaktsordningen, som innebär mäns relativa överordning och kvinnors 

relativa underordning, återskapas fortfarande i vårt samhälle. Att förändra 

denna ordning är jämställdhetspolitikens viktigaste utmaning.  

 

Johansson (2001) definierar två olika begrepp, egenskapstänkande och 

maktordningstänkande. Egenskapstänkande är den kollektiva erfarenhetsbild, vilken försvarar 

och konserverar det sätt, som könen relaterar till varandra på, utifrån ett maktperspektiv. 

Maktordningstänkandet är det som utmanar denna ordning. Män har i jämförelse med kvinnor 

en högre grad av egenskapstänkande, medan kvinnor har mer maktordningstänkande. 

Eftersom männen riskerar att förlora makt och handlingsfrihet, är detta resultat inte 

förvånande. Egenskapstänkandet är dominerande i samhället både hos män och kvinnor. Det 

viktigaste är inte egenskaperna i sig, utan det faktum att egenskaperna överhuvudtaget 
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relateras till kön. Johanssons studie visar att ett egenskapstänkande på individnivå genererar 

beteenden, som förstärker könsrelationerna och att ett maktordningstänkande har förmågan att 

förändra den rådande könsmaktsordningen. I en svagare maktordning har båda könen större 

möjlighet att överskrida gängse normer för sitt eget kön. Ett egenskapstänkande hos män 

resulterar i att de tar ut mindre andel föräldradagar, medan det hos kvinnor leder till att de inte 

önskar att bli chefer (Johansson 2001). 

 

Vad tjänar då företagen på att fler kvinnor blir verkställande direktörer? Det leder till en ökad 

mångfald inom ledarskapet, vilket ger företagen större förutsättningar att kunna hantera 

skiftande krav från olika marknader. Det leder också till att företagen får en ökad 

anpassningsförmåga, får en bättre gruppdynamik i arbetsgrupperna och även får ett större 

urval till framtida chefsrekryteringar. Om ett företag har stora löneskillnader mellan män och 

kvinnor och om företaget dessutom utgör en miljö, där kvinnor hindras i sina karriärer, tyder 

det på att företaget missköter sitt mänskliga kapital. Det leder i sin tur till att företaget missar 

att fånga upp och behålla viktiga talanger. Kompetensnivån i företaget blir lidande. I dagens 

marknadsinriktade och konkurrensutsatta omvärldssituation innebär det en stor risk att inte 

hushålla med sina mänskliga resurser (Fagerfjäll & Lunding 2003). 

 

Statistiken, som presenteras i denna studie, ser olika ut beroende på vilket underlag, som 

ligger till grund för mätningen och vid vilken tid den gjordes. Renstig visar i sin undersökning 

att andelen kvinnliga chefer ökade i alla privata företag från 9 procent till 26 procent mellan 

åren 1990 och 2002. Det innebär att rekryteringsbasen för de verkliga toppbefattningarna 

också under denna tid har ökat, vilket får till följd att en positiv utveckling möjliggörs i 

framtiden, även när det gäller andelen kvinnliga verkställande direktörer (Renstig 2003). 

 

Andra undersökningar visar också tydligt att det inte är någon avgörande skillnad mellan stora 

och små företag, när det gäller andelen kvinnliga chefer. Det är dock stor skillnad mellan 

andelen kvinnliga verkställande direktörer inom privata företag och kooperationer/statliga 

verk, där i det senare fallet finns betydligt fler kvinnliga verkställande direktörer eller 

motsvarande. Intresset för denna studie riktas främst mot den låga andelen kvinnliga 

verkställande direktörer i privata företag (Göransson 2004). 

 

Statistiken visar att det år 2007 fanns noll procent kvinnliga verkställande direktörer inom det 

privata näringslivet. Undersökningen grundar sig på Veckans affärers databas, och urvalet 

baserar sig på 35 av de 50 största företagen under detta år. När det gäller 

styrelseordförandena, visar statistiken samma dystra siffror (Burström & Göransson 2007). 

 

Nyfikenheten väcks, när man inser att statliga företag, kooperationer och myndigheter har så 

många fler kvinnliga ledare än privata företag. Inom de politiska partierna är det också 

väsentligt högre andel kvinnor inom alla nivåer. Varför ser alla dessa siffror ut så här? Vid en 

enkätundersökning år 2001 hade 14 kvinnor och 203 män besvarat frågor, om varför det finns 

så få kvinnor på toppositioner i Sverige. Samtliga kvinnor uppgav att ett viktigt skäl till att det 

finns färre kvinnor än män på toppen är, att rekrytering främst sker genom informella nätverk. 

Hälften av männen höll också med om detta. De kvinnliga cheferna ansåg att många kvinnliga 

sökande förbigås och att många män har svårt att samarbeta med kvinnor. Dessa båda 

konstateranden avvisades av männen i undersökningen. Med utgångspunkt från enkätens 

empiri kan man uppfatta att de faktorer, det vill säga hinder, som kvinnor och män har olika 

uppfattningar om, påvisar en brist på ansträngning hos företagen att rekrytera kvinnor. De 

informella nätverken och de åtgärder, som ett företag kan tänkas vidta för att öka andelen 

kvinnor, blir därför intressanta att studera (Göransson 2004).  
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När det gäller att sprida kunskap om siffror, som är aktuell för vår forskningsfråga, utgör 

stiftelsen Allbright en viktig informationskälla. Denna stiftelse arbetar för att få in fler 

kvinnor på ledande positioner och få fler diversifierade ledningsgrupper och styrelser. 

Allbright-stiftelsen eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv, där karriärvägarna är lika, oavsett 

om du är en man eller kvinna. Via intervjuer, insamlande av fakta, kartläggningar och 

rapporter vill stiftelsen inspirera anställda, företagare och ägare att gå från ord till handling, 

när det gäller den låga andelen kvinnliga ledare. Därmed skapas samtidigt ett hållbarare 

näringsliv. Allbright-stiftelsen presenterar årliga rapporter, som blir en återkommande 

kartläggning över tillståndet i Sverige, när det gäller andelen kvinnliga ledare. Rapporten från 

2012 visar att endast tre procent av börsens bolag har kvinnliga verkställande direktörer. 

Rapporterna innehåller även olika slags listor beroende på andelen kvinnor i ledningsgruppen 

i respektive företag. Den svarta listan består av företag, som inte har en enda kvinna i sin 

ledningsgrupp. Den gråa listan innehåller namn på företag som har minst en kvinna i sin 

ledningsgrupp, men som inte uppfyller kravet på minst 40 procent representation. Den vita 

listan har således företag, som uppfyller 60/40-principen och den domineras av små och 

medelstora företag. I mars 2014 har den svarta lista 82 namn, den gråa har 144 stycken och 

den vita listan innehåller 27 företag. Genom att publicera detta lättillgängliga 

presentationsmaterial, kan enskilda personer och företagsrepresentanter lätt ta till sig av 

informationen om hur verkligheten ser ut inom området (Allbright 2014). 

 

Det växer också fram nya företeelser för att öka medvetenheten i samhället och utöka 

rekryteringsbasen av kvinnor. Ett exempel är Rättviseförmedlingen, som är ett ideellt projekt 

för att hjälpa företag, organisationer och medier att hitta kompetens. Genom att med hjälp av 

55 000 följare inom sociala medier göra listor över kompetenta personer av 

underrepresentativt kön inom olika områden, strävar man efter att korrigera skevheter och 

ojämlikheter i samhället på ett pragmatiskt och konstruktivt sätt. Även genom att efterlysa 

“andra än män” vill Rättviseförmedlingen belysa normen snarare än normbrytarna och på det 

sättet göra det tydligt att det är en mångfald oavsett kön. Motsvarigheten till 

Rättviseförmedlingen finns även i många andra länder, då under namnet Equalisters. Ett 

ytterligare exempel på arbetssätt är Ruter Dams mentorsprogram. Företagarförbundet startade 

1987 Ruter Dam, som därefter har sett till att nästan 1000 kvinnor genomgått deras ettåriga 

chef- och mentorskapsprogram. Ruter Dams mål är att få fler kvinnliga chefer på höga nivåer 

i stora företag. Metoden bygger på ett program, som skall ge deltagarna ett bredare nätverk, 

en ökad förståelse, en bättre affärsmässighet och på det sättet få kvinnorna att nå högre 

positioner inom sina organisationer (Rättviseförmedlingen 2014; Ruter Dam 2014).  

 

Vilka chefspositioner har då kvinnor i allmänhet? Renstig (2003) visar i sin statistik att vissa 

områden ligger högt, när det gäller andelen kvinnliga chefer, exempelvis områden som 

personal, information och ekonomi. Männen dominerar istället områdena teknik och 

produktion. Traditionen är stark, menar Fagerfjäll och Lunding (2003), att verkställande 

direktörer rekryteras ur just de manliga sfärerna teknik och produktion, vilket då oftast får 

effekten att män väljs framför kvinnor. Alla dessa tydliga siffror och annan uppseende fakta i 

ämnet borde påverka politiker och hur de ser på svenskt näringsliv. Socialdemokraterna 

“hotade” för tio år sedan att lagstifta om kvotering (SNS 2002). Debatten är aktuell i samma 

fråga, när Stefan Löfven återigen tar upp diskussionen i juni 2012 i en debattartikel i Svenska 

Dagbladet om lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser (Jenny Stiernstedt 2012). I februari 2014 

konstaterade även finansminister Anders Borg, om än motvilligt, att kvotering måste införas, 

om inte näringslivet “väsentligen ändrar attityd” (SvD 2014). Det här visar att en levande 

debatt ständigt pågår. Intresset blir nu ännu större att få reda på vad anledningen till att 
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andelen kvinnliga ledare är så låg och att antalet kvinnor i ledande positioner, trots en 

återkommande debatt, inte ökar snabbare.  

 

1.4 Problemformulering 

 

Det finns åtskilliga forskare och författare som har belyst glastaket ur många olika perspektiv. 

(Powell & Butterfield 1994; Drake, Solberg & Erikson 1996; Forster 1999) De hävdar alla att 

glastaket är den osynliga barriär, som hindrar kvinnor att klättra vidare i ledarhierarkin. Detta 

glastak upprätthålls av organisatoriska förhållanden, värderingar, företagets kultur och 

ledarnas uppfattningar om hur man bör agera i olika sammanhang. Glastaket består dels av 

organisationsstrukturen och dels av de individuella förutsättningar, som en ledare anses ha 

(Drake, Solberg & Erikson 1996). 

 

 I den statliga utredningen Glastak eller glasväggar beskrivs också glastaket från dessa båda 

perspektiv. Det ena handlar om den anställde individens val av utbildning, arbetstid och 

familjeanpassning, alltså utifrån den person, som befinner sig under glastaket. Det andra 

perspektivet är ovanifrån, från arbetsgivarsidan. Här ingår strukturella diskrimineringar, 

fördomar och homosocialitet från de personer, som väljer och rekryterar. Åtgärder för att 

förebygga kvinnors glastak ser olika ut beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Den 

vanliga förklaringen till bristen på kvinnor på höga poster inom organisationer är att de som är 

ansvariga för rekrytering och befordran är negativt inställda. De uppfattar kvinnor som mindre 

lämpliga att ingå i ledningsgrupper på grund av att de är emotionella och oförutsägbara. I 

boken beskrivs tre olika faktorer, som delvis förklarar kvinnornas underrepresentation på 

ledande befattningar. Det första är att kvinnor oftare är betydligt yngre än männen i respektive 

befattning. Det andra är att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid på grund av familj och 

barn. Slutligen är val av utbildning något som påverkar den låga andelen kvinnor på ledande 

befattningar (Persson & Wadensjö 1997). 

 

I allmänhet är kvinnor i minoritet när det gäller ledande positioner och uppfattas därför som 

avvikande i jämförelse med männen. Detta kan hämma deras ledarskap. Kvinnors framgång 

ligger i deras strävan att tillhöra den innersta cirkeln i en organisation. Det har inte att göra 

med könet, utan snarare vilken roll personen innehar. I ledarpositioner är normen för individer 

lika med män. Hur en ledare bör vara är också grundad på männens sätt att vara. Den så 

kallade hegemoniska maskuliniteten är det begrepp, som används för att beskriva den manliga 

normen. Denna norm kombineras ofta med förhållandet att ledare tenderar att rekrytera 

personer, vilka är lika dem själva. Detta fenomen kallas för homosocialitet och innebär att 

personer gärna väljer de som är lika framför det som är olikt. Män väljer män och kvinnor 

väljer kvinnor. Eftersom de flesta ledare är män, resulterar homosocialiteten att män väljer 

män i högre grad och mindre utrymme därmed ges till kvinnor (Eriksson Zetterquist & Styhre 

2007). 

 

Den hegemoniska maskuliniteten och homosocialiteten är de två begrepp, som vi kommer att 

undersöka närmare och som undersökningens empiri kommer att analyseras utifrån.  
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1.5 Syfte  

 

Vi anser att jämställdhet är en grundläggande rättighet och skyldighet för båda könen. Med 

denna jämställdhet som en självklar värderingsgrund vill vi med denna studie undersöka 

företagens möjligheter att utvecklas ur ett lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv. Uppsatsen 

granskar därför, hur det idag ser ut ovanför det så kallade glastaket för verkställande 

direktörer i privata, medelstora företag. Vad är det för krafter, som bibehåller glastaket och 

hur ser rekryteringsprocessen ut, när kvinnor hindras och män verkar ges fri lejd? Glastaket, 

som osynlig institution, behöver belysas och tydliggöras på alla nivåer. På grund av den låga 

andelen kvinnliga verkställande direktörer, riktas undersökningens fokus på det sista steget i 

karriären, det vill säga att vara den högst ansvariga personen inom ett företag. Fokus ligger av 

den anledningen ovanför glastaket, nämligen på styrelseordföranden som rekryterar och inte 

på de kvinnor, som försöker nå toppen.  

 

Syftet med uppsatsen är alltså att ta reda på vad den låga andelen kvinnliga verkställande 

direktörer i privata företag beror på.  

 

1.6 Frågeställningar  

 

Vilka mekanismer bidrar till svårigheter för kvinnor att nå ända upp till de högsta positionerna 

inom en organisation? 

 

Hur påverkar könsmaktsordningen det privata mellanstora företaget jämfört med det statliga 

och den kommunala organisationen?  

 

Hur är företagens inställning till positiv särbehandling och kvotering som metod? 

 

Vad är fördelarna men en jämnare fördelning av manliga och kvinnliga verkställande 

direktörer för företagens konkurrenskraft, samhället och för ledarna själva?  
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2 Referensram 

2.1 Introduktion 

 

I detta kapitel presenteras de olika feministiska begrepp, som är relevanta för syftet och 

forskningsfrågan. Det handlar om ord som genus, homosocialitet, hegemonisk maskulinitet 

och intersektionalitet. Här finns också en diskussion kring rekrytering, positiv särbehandling 

och kvotering. 

 

2.2 Feministiska begrepp 

 

De olika feministiska begreppen, som kommer att belysas och beröras i denna uppsats, 

handlar om ord, vilka inte alltid förekommer i den dagliga samhälleliga debatten angående 

jämlikhet men som är väletablerade inom feministisk forskning. I den feministiska debatten 

har det sedan länge växt fram ett begrepp för att beskriva kön utifrån ett socialt samband, 

vilket benämns genus. I dagens samhälle pågår en ständig diskussion om jämlikhet och 

feminism. För de allra flesta är det självklarheter i samhället och för andra kan det uppfattas 

som ett problemområde, vilket kräver olika typer av åtgärdsprogram. Den tidigare nämnda 

lördagsintervjun i P1 med Jens Spendrup bevisar att betydelsen av ordet feminism inte är helt 

självklar, inte ens för ledarna inom det svenska näringslivet. En större förståelse för begrepp 

och företeelser uppnås, när man förstår ordens betydelser. Enligt Svenska Akademins Ordlista 

(2006) är definitionen för feminism “En rörelse för kvinnors jämlikhet med män.” Det handlar 

alltså om jämlikhet. Generellt sett har kvinnor mindre makt än män, och den strukturen av 

ojämlikhet mellan könen är synlig inom alla samhällsområden (Gemzöe 2002).  

 

2.3 Genuskunskap 

 

Genus kommer från latinets genere och betyder slag, sort, släkte eller kön. Ordet användes 

tidigare i ett mer lingvistisk och grammatiskt sammanhang för att beteckna att ett substantiv 

kan vara av olika slag som han hon, den eller det. Hirdman (2001) ansåg att det fanns ett 

behov att ge det sociala könet en bättre definition och lanserade därför ordet genus i det 

sammanhanget. Hon menade att ordet var ledigt för en ny innebörd och att tidsandan krävde 

ett begrepp, som betecknade det sociala könet. Höglund (2000) såg ålder och genus som de 

två universella principer, som alla mänskliga samhällen bygger på. I litteraturen blir det allt 

vanligare att beteckna kön som genus för att betona betydelsen av den sociala aspekten av det 

biologiska könet. Det finns däremot inte en helt samstämmig uppfattning om vad som är 

biologiskt och socialt angående kön och genus. Enligt Hirdman (2001) kan genus ses som en 

process, där människor formas till maskulina och feminina genus, vilket innebär att de formas 

genom interaktioner, processer och relationer. Dessa formeringar skapar hierarkier och 

olikheter, vilka i de flesta fall tar sig uttryck i att män blir överordnade och kvinnor 

underordnade.  Enligt Connell (2005) är genusrelationer närvarande i alla typer av 

institutioner och social organisering. Kulick och Bjerén (1987) hävdar dock att det är de 

biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, som blir den kulturella tolkning som genus 

baseras på och inte skillnaderna i sig. Vidare säger Kulick och Bjerén (1987) att dessa 

skillnader kan framhävas, betonas eller tonas ner beroende på de sociala förhållanden och 

kulturella orienteringar, som råder just då. Wahl (2003) håller med och anser att manligt och 

kvinnligt är ett socialt och kulturellt fenomen, som varierar i tid och rum och på olika platser. 
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West och Zimmerman (2008) beskriver på samma sätt, hur kön ständigt skapas och återskapas 

i eviga processer, beroende av konkreta aktiviteter och vad människor säger, gör och tänker 

kring dessa. Han anser att det därmed uppstår tidiga skillnader mellan pojkar och flickor, som 

sedan befästs vidare mellan män och kvinnor. Alla är med och bidrar till denna 

socialiseringsprocess på ett både medvetet och omedvetet plan (West & Zimmerman 2008).  

 

2.3.1 Intersektionalitet 

 

En viktig del av genuskunskapen är begreppet intersektionalitet. Det används inom den 

feministiska begreppsvärlden för att belysa, hur maktordningar och sociokulturella hierakier 

skapar konstruerade kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder, genus, sexualitet, religion etc. 

Dessa kategorier samverkar, förstärker, skapar och återskapar de ojämlika sociala relationer, 

som finns i samhället. Den grundläggande tanken med intersektionalitet är att makt kan 

utövas på olika nivåer beroende på alla dessa kategorier, vilket har till följd att den ojämlika 

maktordningen upprätthålls. Alla indelningar av individer skapar nämligen en maktojämlikhet 

(Lykke 2003).  

 

Begreppen makt och förtryck är med andra ord centrala inom studier av intersektionalitet. 

Dessa två begrepp är starkt kopplade till en kategorisering, där en del av befolkningen delas 

upp i en under- och en överordnad grupp. Svårigheten med att använda intersektionalisering i 

studier om organisationer är dock den teoretiska komplexitet, som är besvärlig att analysera 

och ta hänsyn till. Det är viktigt att vara medveten om det befintliga och det som tas för givet. 

Dessutom behövs en förståelse för att dessa kategorier är beroende av varandra och hur de 

skär in i och förutsätter varandra. Intersektionalitet är som ett prisma, som bryter upp 

solstrålen i en mängd olika frekvenser och gör så att vi ser de färger, vilka annars inte syns 

(Eriksson Zetterquist & Styhre 2007). 

 

2.4 Hegemonisk maskulinitet 

 

Hegemoni betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista (2006) övervälde, herravälde eller 

ledarskap. Connell (2005) talar om maskuliniteter som ett fenomen, vilket ofta kopplas till 

makt och de patriarkala strukturernas upprätthållande. Hegemonisk maskulinitet är med andra 

ord en form av makt enligt ett slags manlighetsnorm, vilket vanligtvis framhävs. Connell 

(2005) beskriver makt som en social konstruktion, som framträder med särskilda människor i 

vissa miljöer och i speciella sammanhang.  

 

Enligt Czarniawska och Joerges (1988) finns det intressanta processer, där makt konstrueras. 

Detta sker enligt författarna oftast inom organisationer. Ur ett könsperspektiv kan det därför 

vara intressant att studera maktövning och hur den skiljer sig åt i olika miljöer. Kanter (1993) 

har däremot definierat makt som ett sätt att få saker gjorda och att nå mål med alla möjliga 

medel, vilket då sker genom maktutövning. Hon menar att även kvinnor, som lyckas etablera 

sig och innehar en maktposition, inte längre ses av omgivningen som representanter för sin 

könskategori utan som en person med makt.  

 

Hegemonisk maskulinitet är en norm i samhället, som visar på hur en man bör vara, se ut och 

uppföra sig. Detta skapar ett slags fantombild av en person, som många försöker efterlikna. 

Det blir ett sätt att påtvinga män sina egna definitioner av manlighet och kan uppfattas som 

mental fångenskap. Hegemonisk maskulinitet har normaliserats i manliga idealbilder från 
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media. Framgångsrika affärsmän, kändisar och krigshjältar blir eftersträvansvärda, trots att de 

inte lever upp till bilden av en modern jämställd man. Konformitet blir ett behov, som 

framkommer på grund av osäkerhet. Detta resulterar i att chefer inte vågar släppa fram andra, 

som inte är som de själva, det vill säga liknar den egna individen. I den manliga normen 

räknas exempelvis sättet att kommunicera och reagera. Att arbeta med total hängivelse kan 

innebära att familjen blir försummad. Här har kvinnor oftast ett annat synsätt. Även familjen 

räknas som ett viktigt åtagande, eftersom den också kräver tid och engagemang. Detta 

ställningstagande kan utifrån ett hegemoniskt maskulinitets-perspektiv anses som illojalt mot 

företaget. Detta kan i sin tur resultera i att män väljer män för säkerhetsskull. Det 

gemensamma mansidealet och könsmaktsystemet återskapas ständigt och dess 

upprätthållande påverkar kvinnornas försök i att få inflytande (Holgersson, Wahl, Höök & 

Linghag 2011; Nilsson Motevasel 2002; Holgersson 2003).   

 

Collinson & Hearn (1994) talar om fem olika typer av maskuliniteter; paternalism, 

entreprenörialism, karriärism, auktoritarism och informalism. Alla fem är starka och 

dominerande i många organisationer. Dessa maskuliniteter innebär även många olika typer av 

maktutövningar.  

 

Paternalismen kännetecknas av en speciell kontroll, som baseras på föreställningen om att 

fadern är familjens överhuvud. Paternalismen hävdar att maktutövningen är positiv och att 

den är till för de underställdas bästa. Den utövas på ett sätt som är artigt och civiliserat men 

exklusivt manligt, vilket gör att kvinnor hålls tillbaka i en underordnad ställning. (Collinson & 

Hearn 1995) 

 

Entreprenörialismen kännetecknas av en konkurrensinriktad inställning till näringsliv och 

organisationer. Genom att betona prestationsmål, ekonomisk effektivitet och kontroll, så anses 

de övriga målen och värdena komma i andra hand. Krav på att stå ut med långa arbetsdagar, 

snäva deadlines och att kunna arbeta på många olika geografiska platser samt vid olika 

tidpunkter gör att kvinnor med sina graviditeter och ett större ansvar för barn och hushåll inte 

passar in i affärslivet (Collinson & Hearn 1995). 

 

Karriärismen har baserats på mäns arbetslivsmönster, även om beskrivningen av det verkar 

könslöst och neutralt. Den här maskulinitetsformen kan ses som traditionell, där mannen 

arbetar mycket. Här uppstår också behov av en partner, som sköter hemmet och familjen. 

Detta kan skapa konflikter mellan mannen och familjen (Collinson & Hearn 1994). 

 

Auktoritarismen innebär att man bekräftar sin identitet genom att vara aggressiv och avfärda 

andra grupper, som vill har dialog, debatt och inte tänker på samma sätt. Genom detta sätt 

visar männen sin makt och bekräftar därmed även sin identitet (Collinson & Hearn 1994). 

 

Informalism innebär en etablering av informella relationer på arbetsplatsen. En viss grupp 

män kan ha samma intresse som andra män och handla om sport, bilar, kvinnor och sex. Detta 

gör att män identifierar sig med andra män och därmed särskiljer sig från andra grupper 

(Collinson & Hearn 1994). 

 

Dessa fem olika typer av maskuliniteter täcker in de osynliga manliga normer, som vi avser 

att analysera vår empiri utifrån. Normen är den institutionella delen av vår kultur, som inte 

syns, men som ändå alla är en del av (Collinson & Hearn 1994).  
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När du avviker från normen blir normen tydlig, när du är normen är det svårare 

att se den (Hjertson & Svaleryd 2011).  

 

Detta citat leder vidare till det andra begreppet, som datamaterialet kommer att analyseras 

utifrån, nämligen homosocialitet.  

 

2.5 Homosocialitet 

 

Homosocialitet är, enligt Kanter (1993), ett begrepp inom forskningen och är en 

socialpsykologisk process, där män omedvetet väljer ut de personer, som liknar dem själva, 

det vid säga andra män. Författaren anser också att män väljer att anställa andra män. Enligt 

Lindgren (1999) innebär dock begreppet homosocialitet att män är socialt attraherade av 

varandra, vilket i sin tur innebär att de vänder sig till varandra för att tillfredsställa sina sociala 

behov. Det är dock viktigt att påpeka, menar hon, att denna relation inte är av sexuell natur 

utan är ett normsystem, som säkerställer att män framträder enhetligt gentemot kvinnor. 

Lindgren (1999) talar om den sociala förälskelsen som en fantombild, vilken män jämför sig 

med. Hon berättar om iakttagelser under 80-talet, där män på arbetsplatser tidigare hade en 

sorts allians, ett djupt samförstånd, dem emellan. Detta uteslöt kvinnor och medförde att de 

inte kunde delta i de manliga arbetskollektiven. I förtjusningen över att tillhöra gruppen män 

ingår även att passa in i klass och livsstil, som medlemmarna representerar. Holgersson 

(2003) menar också att homosocialitet innebär att män söker gemenskap med andra män, 

vilket hjälper dem att definiera och orientera sig. Det leder i sin tur till att mäns 

maktpositioner upprätthålls inom arbetslivet och gör att man förstår de processer, som bidrar 

till att omskapa könsordningen (Kanter 1993; Lindgren 1999; Holgersson 2003).  

 

Könsmaktsordning är ett annat begrepp, som betonar den ekonomiska och sociala makt, som 

män innehar i samhället, vilket bidrar till ojämlikhet trots tal om förändring. Genom att 

männen i första hand väljer den sociala konformiteten, det vill säga de personer, som liknar 

dem själva i sätt att uppföra sig, konserveras de manliga idealen. Detta leder i slutändan till att 

männen fortsätter att reproducera sina egna fantombilder (Eriksson Zetterquist & Styhre 

2007). 

 

Homosocialitet bidrar till konstruktionen av den hegemoniska maskuliniteten. Det handlar 

främst om den emotionella distanseringen, nämligen det som händer i familjen, då mannen 

distanserar sig genom att arbeta för mycket och om tävlingsindividualiteten, där män bildar 

egna grupper. Slutligen uppträder den sexuella objektifiering av kvinnor, vilket leder till att 

män anser sig vara överlägsna kvinnor. Dessa tre förhållanden upprätthålls framförallt i 

gruppsammanhang. Homosocialiteten gör att den rådande könsmaktordningen blir den 

dominerande mekanismen inom organisationen. (Lindgren 1999) 

 

Enligt Holgersson et al. (2011) är könsordningen den som definierar maktrelationen mellan 

män och kvinnor på en strukturell nivå. Lindgren (1999) instämmer i att homosocialitet får sin 

näring i organisationernas strukturer, som i praktiken skapar en institutionell manlig 

överordning och osynliggör kvinnorna. Enligt Lindgren kan homosocialitet både förekomma i 

hierarkins vertikala och horisontella led. 

 

Som tidigare redovisats har män fördelar i samhället. Att vara man kopplas vanligtvis till 

makt och privilegier. Dessa handlingsmönster är ofta omedvetna hos män. När detta 

uppmärksammas och påpekas, kan det orsaka irritation hos männen, som gör att de känner sig 
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ifrågasatta. Det finns dock undersökningar, som visar att både män och kvinnor under de 

senaste tjugo åren har en mer positiv syn på jämställdhet. Kvinnorna i undersökningen är 

generellt mer positiva till jämställdhetsfrågor än männen, vilket beror på att kvinnor har fler 

egna erfarenheter av ojämlikhet än vad männen har (Jämställdhetsutredningen SOU 2014:6). 

 

2.6 Rekrytering 

 

Vid rekryteringsprocessen skapar företaget en bild av vilken kompetens organisationen 

behöver. De los Reyes & Mulinari (2005) betonar att kvalifikationer och kompetens utgörs av 

de krav, som ställs för att avgöra om en person har förmågan att klara av ett visst arbete eller 

ej. Linghag (2009) hävdar att chefsrekrytering sker på basis av nätverk och maktgrupperingar.  

Hon hävdar att kön skapas och ordnas genom rekryteringsprocessen, där kandidaternas 

potential könmärks. Eriksson (2000) instämmer, då hennes studie behandlar föreställningar 

om kön, där kraven kan förändras under pågående rekryteringsprocess. 

 

Holgersson (2003) undersökte i sin avhandling, vilka som rekryterar och vilka kriterier som 

ansågs vara viktiga hos kandidaten. Hon intervjuade styrelseordförande om deras erfarenheter 

om rekrytering av företagsledare. De slutsatser hon drog var att processen var informellt 

uppbyggd, då val av kandidater även kunde ske via telefon eller vid privata tillställningar. 

Deltagarna var i huvudsak män, vilket gav utrymme för en könsordnad process, som 

präglades av homosocialitet (Holgersson 2003). 

 

Vid rekrytering är det viktigt att arbeta fram en kravprofil. Det ger rekryteringen en 

professionalism. Kravprofilen kan då hänvisas till som referens i samband med 

intervjutillfällen och vid anställningsförfrågningar. Det blir också svårare att anställa personer 

på rent personliga kriterier. Storleken på kravprofilen beror på innehållet men det viktigaste är 

innehållet, det vill säga kompetenser, erfarenheter, personlighetstyper, ålder, kön, 

internationell bakgrund etc (Björkmo 2008). 

 

Stiftelsen Allbright rekommenderar företag att diversifiera och bredda sina styrelser och 

arbeta för en förändrad syn på kompetensbegreppet. Stiftelsen föreslår därför konkreta 

åtgärder i tre steg. Först behöver en professionell styrelseutvärdering göras av ägare och 

valberedning före stämmotillfället. Därefter behöver styrelsen ta fram en kravprofil, som 

passar gruppens dynamik. Om företaget sedan kan konstatera att det inte har denna kravprofil 

inom sitt nätverk, måste ägarna börja investera i att finna kandidaten. Det räcker inte med att 

säga “vi har försökt, men inte hittat någon”. Styrelsenormen måste ifrågasättas. Ägarnas 

styrning behöver agera meritokratiskt och rekrytera på meriter, inte på kön, ålder eller 

nätverk. Bolag och dess ägare kan inte fortsätta att exkludera det som avviker utan måste 

bejaka det som är olika. (Lika barn leka bäst, Allbright 2013). 

 

2.7 Kvotering och positiv särbehandling 

 

Kvotering, en form av målinriktad rekrytering, kan användas som ett jämställdhetsinstrument 

för att snabbt rätta till de skevheter, som är oönskade i samhället. Fokus ligger på 

könskvotering, vilken är den mest vanligt förekommande. I företag finns idag en ojämlik 

fördelning av makt och inflytande, och det syns tydligast mellan könen. Kvotering kan också 

användas i många sammanhang för att jämna ut skillnader i etnicitet, ålder och 

branschtillhörighet (Dahlerup & Freidenvall 2008).  
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Det finns två former av kvotering, den radikala och den måttfulla. Vid radikal kvotering 

(benämns i uppsatsen som kvotering) anställs den “vetenskapligt mest kvalificerade kvinnan”, 

även om det skulle finnas en mer kvalificerad man i gruppen. I en styrelse innebär det att 

platsen är kvoterad för en kvinna. Även om kvotering anses som en aktiv åtgärd för att 

åstadkomma reell jämställdhet mellan könen, ses detta av somliga som en form av omvänd 

diskriminering. Den måttfulla kvoteringen (benämns i uppsatsen som positiv särbehandling) 

innebär att det finns två kandidater, som ligger på en likvärdig nivå kompetensmässigt och där 

båda innehar rätt kvalifikationer. I det fallet väljs personen med det underrepresenterade 

könet. Problematiken ligger i bedömningen av den likvärdiga nivån, eftersom två personer 

aldrig kan vara exakt lika kvalificerade (Kjörup 2009). 

 

Positiv särbehandling kan uppfattas som om vissa grupper ges särskilda förmåner på 

bekostnad av andra grupper. Detta resulterar i att fokus läggs på de grupper, som behöver 

stödet och inte på den priviligierade gruppen. Det innebär också att de medel, som används 

för att uppnå makt fortsätter att vara institutionaliserade och osynliga (Dahlerup & Freidenvall  

2008). 

 

Det råder en utbredd missuppfattning kring skillnaderna mellan kvotering och positiv 

särbehandling. Kvotering är inte tillåtet i Sverige, men det finns möjlighet för svenska företag 

att i stället använda sig av positiv särbehandling. Kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser är 

tillåtet i Norge och används där för att få en snabbare utveckling av andelen kvinnor i norska 

bolagsstyrelser (NIKK 2014). 

 

Kompetensen bör vara det viktigaste och inte könet. Det handlar inte om gynnande eller 

diskriminering av enskilda personer utan om att nå ett jämställt resultat, som bör ses ur ett 

bredare perspektiv. Om kvinnors kunskaper och särskilda erfarenheter inte utnyttjas, går 

samhället miste om värdefull kompetens. Enligt metodens motståndare står kvotering i strid 

mot den värdefullaste och mest grundläggande urvalsprincipen, som enligt dem är kompetens. 

Resonemanget blir felaktigt, när diskussionen endast kommer att handla om att kvinnor med 

lägre kompetens rekryteras bara för att de är kvinnor. En utjämning har visat sig ta lång tid. 

Då är det bättre att sätta in riktade åtgärder, som kan hjälpa till under en övergångsperiod 

(Dahlerup & Freidenvall 2008; Kjörup; 1999). 

 

Kvotering är en kontroversiell åtgärd. Den blir allt vanligare, särskilt inom politiken, där 

många länder infört någon form av könskvotering under de senaste åren. Argumentationen 

mot kvotering bygger ofta på att tesen om att kompetensen hotas genom att medelmåttiga 

kvinnor ersätter kompetenta män. Det motsatta gäller dock. I och med att en kvotering 

genomförs, kan kompetensen bland männen öka, utan att kompetensen minskar bland 

kvinnorna. Denna utveckling studerades inom de socialdemokratiska kommunpartigrupperna, 

efter att partiet införde kvotering med “Varannan damernas” 1993. Det finns två 

rekryteringsproblem, bristande kompetens och bristande jämlikhet. När ledningens kompetens 

är låg, kan införandet av kvotering öka jämställdheten och samtidigt göra rekryteringen mer 

meritokratisk (Besley, Folke, Persson & Rickne 2013). 
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2.8 Sammanfattning av referensram 

 

Hegemonisk maskulinitet (den manliga normen), homosocialitet (lika väljer lika), 

intersektionalitet och könsmaktsordning är alla väl kända begrepp inom feminismen och som 

ligger till grund för det som kallas genuskunskap. Kvotering och positiv särbehandling är 

åtgärder för att utjämna ojämnlikheter i rekryteringsprocessen. Alla dessa teoretiska begrepp 

används i studien för att analysera empirin angående frågan om rekrytering av en 

verkställande direktör i ett medelstort företag.  
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3. Metod 
 

3.1 Introduktion 

 

I metoddelen visas vilka forsknings- och datainsamlingsmetoder som använts men också hur 

det praktiskt gick till att göra studien. En diskussion kring varför just intervjuer valdes, 

nackdelen med andra metoder samt hur arbetet med hur uppsatsen har strukturerats och 

sammanställts beskrivs. Metoderna som har använts är intervjuer inkluderat med urvals- och 

förfrågningsarbete, ett deltagande vid en jämställdhetsdebatt samt en innehållsanalys över 

styrelseordförandenas nätverkskopplingar. 

 

3.2 Intervjuer 

 

Ämnesområdet för uppsatsen är det osynliga glastaket för kvinnliga verkställande direktörer i 

privata medelstora företag i Sverige. Enligt statistiken har det konstaterats tydliga skillnader 

mellan privata företag och statliga sådana (Göransson 2004). Undersökning har fokuserat på 

medelstora företags styrelseordförande, som har det yttersta ansvaret att rekrytera 

verkställande direktörer. Med koppling till studiens forskningsfrågor motiveras valet, enligt 

Bryman och Bell (2011), av en kvalitativ undersökning. Eftersom syftet är att beskriva, 

analysera och förstå människors beteenden, samlades empirisk data in i form av intervjuer. 

Denna metod ansåg vi vara mest lämpad för det valda problemområdet. Intervjuer ger en 

bättre helhetsbild och skapar större förståelse av hur individer agerar. I vår studie gavs 

styrelseordförandenas och rekryterarnas egen syn på rekryteringsprocessen en bättre bild 

genom att de själva gavs möjlighet att berätta hur det går till att anställa en verkställande 

direktör.  

 

Vi valde formen semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi under tidigare arbeten blev 

inspirerade av det narrativa sättet att få fram information på bestämde vi oss för att endast ha 

fyra huvudfrågor i våra intervjuer. Vi ville stimulera våra respondenter till ett eget berättande. 

I det egna berättandet finns det större utrymme och möjlighet att ana det som sägs mellan 

raderna. Det anses ge personen utrymme och frihet att uttrycka sig och att få formulera sina 

svar på ett personligt sätt. Detta tillvägagångssätt bidrar till att även ta upp intilliggande 

ämnen, vilket i slutänden förstärker berättelsen och bidrar till mer information. Berättandet är 

också förknippat med olika aspekter av makt. Berättelsen hjälper oss att finna oss tillrätta och 

identifiera vilka vi är, samtidigt som den skapar gränser för vilka vi inte är. Det narrativa är 

grundläggande för våra liv som sociala varelser och att den sociala verkligheten är språkligt 

eller diskursivt konstruerad. Det innebär att språket skapar den sociala verkligheten som vi 

erfar. För att säkerställa att våra respondenter hade lämnat all nödvändig information, 

kompletterades i vissa fall deras egna berättelser med våra förberedda följdfrågor (Johansson 

2005).  

 

Till en början ville vi istället använda oss av den narrativa intervjumetoden. Vi ansåg 

nämligen att respondenterna fritt skulle få möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Eftersom 

vi inte var säkra på att vi skulle få tillgång till all nödvändig data och att intervjuerna då skulle 

behöva ta mycket längre tid, blev slutligen den semistrukturerade intervjumetoden vårt val. 

Dock höll vi oss endast till fyra huvudfrågor, för att respondenternas berättarvilja inte skulle 

hämmas för mycket. Vi följde upp huvudfrågorna med anpassade följdfrågor för att få 
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tillräckligt med data och med hjälp av dessa följdfrågor skapa en samtalsliknande intervju av 

mer resonerande karaktär. Intervjuaren utgår vid den semistrukturerade intervjumetoden från 

en intervjuguide. Respondenten har utöver mallen stor frihet att utforma egna svar, vilket 

resulterar i en form av berättelse. Intervjuguiden utgör endast en mall men ger möjlighet att nå 

ett djup, som annars inte skulle varit möjligt, om det hade varit ett rent frågeformulär. 

Nackdelen med den semistrukturerade intervjuformen är att den riskerar att påverka 

respondenterna och deras svar i större utsträckning än genom den narrativa metoden (Bryman 

& Bell 2011; Bryman, Bell & Nilsson 2011). Vi ansåg först att det var viktigt att få aktuell 

information om det nuvarande jämställdhetsarbetet i Sverige. En organisation med namnet 

NIKK, Nordisk Information om Kunskap om Kön, kontaktades och där intervjuades två 

personer, som gav oss kunskaper inom ämnet. Vi var intresserade av information angående 

hur långt jämställdheten har kommit och trender inom organisationer gällande könsfördelning 

och kvotering. Deras information gav oss även en förförståelse, vilket hjälpte oss att sedan 

formulera frågor till intervjuerna. Relevansen i den informationen var till nytta vid våra 

intervjuer med styrelseordförandena.  

 

Vi insåg redan vid den tredje intervjun att teoretisk mättnad skulle uppstå med sex stycken 

styrelseordförande för att få en god bild av hur rekrytering av en verkställande direktör går till 

och för att höra om deras syn på andelen kvinnlig sådana. Frågorna handlade också om hur 

rekryteringsprocessen går till vid tillsättning av en ny verkställande direktör, hur de 

intervjuade ser på kriterier och kravprofiler för en sådan och hur de ser på denna roll i en 

framtid och även vid val ur ett könsperspektiv. Eftersom statistiken, när det gäller andelen 

kvinnliga verkställande direktörer, skiljer sig markant mellan privata och 

statligt/kommunala/regionala bolag, valdes styrelseordförande från företag, som motsvarar 

båda typerna. Två kvinnliga styrelseordförande från både ett privat och ett kommunalt bolag 

valdes för att se, om deras berättelser skiljer sig från de manliga styrelseordförandenas. De, 

som har ansvar för rekrytering av en verkställande direktör, har den yttersta makten att besluta 

om vem som skall få tjänsten. Det är av den anledningen viktigt att höra just deras inställning 

till rekryteringsprocessen, deras uppgift i att utveckla ledare i rätt riktning och att ta ansvar för 

en mer jämlik fördelning mellan män och kvinnor inom företaget. För att få tag i 

styrelseordförande, som ville ställa upp på en intervju, utgick vi ifrån en lista över medelstora 

företag i Sjuhärad. Företagen vi valde hade en extern verkställande direktör och en styrelse 

med minst fem ledamöter. Dessa företag valdes medvetet ut för att hitta en styrelseordförande, 

som hade en viss erfarenhet av att rekrytera verkställande direktörer. Vi skickade personliga 

epostbrev till de styrelseordförande, som vi ansåg passade in för studien. Det tog lång tid att 

bland alla namn finna dem, som var mest lämpade utifrån våra urvalskrav. Det, som också tog 

avsevärd tid, var märkligt nog att få fram deras personliga epostadresser och mobilnummer 

för att nå dem, bestämma intervjutidpunkt samt mötesplats. Till vår hjälp använde vi 

Mediaarkivets databas för att ta reda på fakta om företaget och styrelsen och Google sökmotor 

för att få fram kontaktuppgifterna.  

 

Dessutom intervjuades två personer från två olika rekryteringsföretag för att komplettera 

styrelseordförandenas berättelser angående rekryteringsprocessen med mera. Båda 

intervjuerna skedde via telefon. Den ena varade endast i femton minuter och den andra i cirka 

45 minuter, så när som på ständiga avbrott på grund av dålig mottagning. Vi hade först velat 

få längre tid med den förste intervjuade, men han hade bråttom och bad oss om att skicka fler 

frågor, om vi ville ha mer information. Vi insåg dock att vi hade fått svar på alla våra frågor 

och vid den andra rekryteringsintervjun bekräftades att vi hade uppnått teoretisk mättnad för 

den informationen vi sökte. 
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Totalt intervjuade vi alltså tio personer under åtta intervjutillfällen. Tre av dessa genomfördes 

per telefon på grund av att respondenterna är bosatta i Stockholm. Fem stycken av 

intervjuerna genomfördes på respektive företag och på Högskolan i Borås.  

 

Våra respondenter fick i studien andra namn, eftersom de skulle vara anonyma. Urvalet 

gjordes utifrån populationen styrelseordförande i medelstora företag med 50-250 anställda i 

både privata och kommunalt ägda bolag. Vi har särskilt ansträngt oss för att hitta kvinnliga 

styrelseordförande. Den ena av de intervjuade kvinnorna har en politisk bakgrund, som 

resulterat i arbete inom kommun och region. Den andra kvinnan har själv byggt upp sitt eget 

privata företag. Vi intervjuade dessa utvalda styrelseordförande, och de har fått utrymme att 

själva berätta relativt fritt inom våra valda fyra områden: egen karriär, rekrytering av en VD, 

VD:kandidaten och styrelseordförandenas egen syn på framtiden och jämlikheten, när det 

gäller VD:rollen. 

 

För att ge studien en ytterligare dimension om vad som kanske väntar i framtiden, besöktes 

även en halvdagsdebatt på regeringens konferenscenter Rosenbad i Stockholm, där ämnet om 

den låga andelen kvinnliga chefer på toppositioner diskuterades med inbjudna företag. Dessa 

företag var utvalda som goda exempel och inbjudna av JA-delegationen för att berätta om sina 

metoder i arbetet med att få fler kvinnliga chefer. JA-delegationen har ett uppdrag från 

regeringen att belysa just denna fråga. 

 

Vi koncentrerade oss på begreppen hegemonisk maskulinitet, den manliga normen, och 

homosocialitet, lika väljer lika i våra intervjuer. Intervjuerna kom till största del att handla om 

rekrytering. Frågan om kvotering och positiv särbehandling diskutera vi också med våra 

respondenter i samband med våra frågor angående jämlikhet. Vi tog hänsyn till det 

intersektionella perspektivet, när vi bland annat ställde frågor om ålder. 

 

Respondenterna fick i intervjuerna först beskriva sig själva och hur de hade sökt eller fått sina 

jobb. Människor är alltid intresserade av och kunniga på att berätta om sig själva. Det var 

både ett effektivt sätt att få igång berättandet och en metod att lyssna på det som sades mellan 

raderna. Det troliga var att respondenterna inte medvetet skulle prata om homosocialitet eller 

om den manliga normen, utan att de sammanlagda berättelserna utgjorde de mönster, som 

skulle vara intressanta att analysera. Därför var det viktigt att alla fick samma typ av 

huvudfråga men ändå kände sig fria att berätta sin egen historia utan alltför stor inblandning 

av intervjuaren. Å andra sidan behövdes följdfrågor, för att respondenterna skulle uppleva 

intervjun som ett samtal och att vi erhöll den empirin, som vi eftersträvade. Här nedan 

redovisas huvudfrågorna i vår intervjuguide, som vi sammanställde utifrån de feministiska 

begreppen i vår referensram. Stolparna för eventuellt ställda följdfrågor återfinns i bilaga 1.  

 

3.2.1 Intervjuguide 

 

Vår intervjuguide delade vi upp i fyra olika delar. Indelning, ansåg vi, täckte in och 

avgränsade det område, som vi avsåg att undersöka. Dessa fyra frågor gav oss också en god 

struktur för intervjun, vilket underlättade tolkningen, när analysen sedan gjordes.  

 

Bakgrund/karriär.  

Första frågan gällde grundläggande information om respondenternas bakgrund och vägen mot 

ordförandeskapet. Vi räknade med att svaret på denna fråga även skulle ge oss fakta kring 
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arbeten tidigare i livet, vilket ofta inbegriper en roll som verkställande direktör. Frågan gav 

oss även ett historiskt perspektiv på rollen som verkställande direktör.  

 

Rekryteringsprocessen.  

Andra frågan handlade om hur arbetet ser ut och vilka som är engagerade i 

rekryteringsprocessen, då det gäller att anställa en ny verkställande direktör. Svaret gav oss 

också information om vilka olika rekryteringssätt som används och hur samarbetet fungerar 

med ett eventuellt rekryteringsföretag.  

 

Val av kandidat. 

Respondenterna ombads nämna de tre främsta egenskaperna hos en verkställande direktör. 

Genom svaren fick vi igång en diskussion om vilka krav företagen har på en verkställande 

direktör och hur respondenten såg på tillgången av manliga och kvinnliga kandidater. 

 

Framtid och jämlikhet. 

Respondenter ombads svara på vilka förändringar som skett, när det gäller synen på 

verkställande direktörer och fick även svara på vilka villkor, som kan begränsa eller utveckla 

rollen i framtiden. Respondenterna fick sedan svara på frågan, om det finns några hinder för 

en kvinna att bli verkställande direktör. För att inte bidraga till att normalisera mannen som 

verkställande direktör, frågade vi även om det finns några hinder för en man att bli 

verkställande direktör. Vi frågade även om deras syn på kvotering och positiv särbehandling. 

 

3.3 Innehållsanalys om nätverkskopplingar 

 

Informationen i empirin innehåller även uppgifter om hur många företag de intervjuade är 

verksamma i, om snittåldern på deras nätverk och om hur många nätverkskopplingar de har. 

Dessa uppgifter hämtade vi ifrån Bolagsinfo (Mediaarkivets) databas. Den här informationen 

beskriver det sammanhang personerna befinner sig i, vilka andra bolag de är verksamma i och 

vilken andel av dessa personer som är kvinnor. Vi ville med hjälp av dessa uppgifter jämföra 

skillnader mellan privata och offentliga företag, kvinnor och män, när det gäller nätverkande, 

kön och genomsnitt i ålder. Empirin finns redovisad i bilaga nr 3. 

 

3.4 Tillvägagångssätt och etik 

 

Vårt sätt att låta respondenterna berätta fritt har gett oss målande beskrivningar om vad de 

själva har tyckt ha varit viktigt att berätta för oss. Vi deltog bägge två vid intervjuerna, både 

de fysiska och de per telefon, för att vi skulle kunna anteckna, lyssna, bocka för våra frågor, 

iakttaga kroppsspråk, atmosfär och andra uttryck och dessutom kunna ställa rätt slags 

följdfrågor utifrån respondenternas egna berättelser. Efter tillåtelse fick intervjuerna spelas in 

för att lättare kunna transkriberas och analyseras. Kravet på anonymitet rymmer både etiska 

och juridiska aspekter. Respondenterna Bengt, Ove och Niklas ville ha en kopia på 

transkriberingen, och flera av de övriga var även intresserade av att se den färdiga uppsatsen. 

De flesta av dem ville vara anonyma i uppsatsen. Vi var medvetna om problemen som gäller 

konfidentiella uppgifter och om vikten av att kunna ge anonymitet i kvalitativa 

undersökningar, så att individer och platser inte kan identifieras. I samhällsforskning är det 

viktigt att följa etiska principer, enligt Bryman och Bell (2011). Deltagarna fick av den 

anledningen först en personlig förfrågan och fick välja om de vill delta i intervjun eller inte. 

Några få företag tackade nej på vår fråga på grund av tidsbrist. De tillfrågade personerna 
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visades var övervägande positiva till att intervjuas av studenter från Högskolan i Borås. 

Respondenterna fick i förväg information om vilka frågor intervjun huvudsakligen skulle 

beröra. De fick en presentation om de fyra huvudsakliga delarna i intervjun i början av 

intervjutillfället och uppmanades sedan att berätta fritt. Vi försäkrade våra respondenter att 

informationen, som gavs i samband med intervjuerna, endast skulle användas i 

forskningsändamål. 

 

3.5 Analysmetod 

 

Den analysmetod vi valde att tillämpa var att belysa vår empiri utifrån begreppen hegemonisk 

maskulinitet (den manliga normen) och homosocialitet (lika väljer lika). Analysen skedde 

också utifrån en medvetenhet om det intersektionella perspektivet, där inte bara kön påverkar, 

utan där faktorer som genus, klass, ålder med mera även har en stor inverkan. 
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4 Empiri 

4.1 Introduktion 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens intervjuer, det vill säga primärdatan, vilket 

består av nio olika intervjuer, en intervju med en jämställdhetsorganisation, sex intervjuer 

med styrelseordförande och två intervjuer med rekryterare. Dessutom redovisas 

presentationen från en halvdagskonferens på Rosenbad i Stockholm. 

 

4.2 Intervju med NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön 

 

Vi valde att intervjua två personer från en organisation med förkortningen NIKK, (Nordisk 

information för kunskap om kön), som arbetar med jämställdhet på uppdrag av regeringen. Vi 

ville ta reda på mer om rekryterings- och jämställdhetsfrågor. Organisationen arbetar brett 

med att sprida information om olika typer av jämställdhetsarbete. NIKK ansåg att 

rekryteringen av kvinnliga VD:ar i privata företag inte har gått framåt utan snarare bakåt. I 

statliga och kommunala företag, vilka de främst arbetar med, ser utvecklingen helt annorlunda 

ut. Inom den offentliga världen är, enligt NIKK, snart hälften av alla chefer kvinnor.  

 

De berättade om Gertrud Åströms, en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter. Hon 

arbetade med att kartlägga, hur män och kvinnor söker arbete eller blir erbjudna arbete. 

Hennes resultat var att män inte behövde söka, och att deras förklaring till att kvinnor inte får 

jobben var att de inte sökte dem. De menade också att en kvinna alltid främst är en kvinna i en 

styrelse. Vi diskuterade ämnesområdet kompetens, och NIKK menade då att kompetens är ett 

subjektivt begrepp. Informanterna på NIKK menade att det finns undersökningar, som pekar 

på att företag med kvinnor i styrelserna har större framgång. NIKK menade även att eftersom 

utbildningsnivån för kvinnor överstiger männens, håller kravet på formell utbildning att få en 

lägre prioritet i kravprofilerna. En annan diskussion rörde det nätverk som omger män och 

kvinnor. Ett stort nätverk kring en man kan tolkas positivt, medan ett lika stort nätverk kring 

en kvinna kan uppfattas, som om hon är i behov av stöd. Skillnaden på egenskapernas värde, 

menade NIKK, är beroende på vem som innehar egenskaperna.  

 

När det gäller känsligheten för ord som könsmaktsordning svarade informanterna att detta ord 

kan vara laddat. De berättade även att det sällan som män pratar om hur kön förhåller sig till 

makt. Boken En sexist bekännelse (Engström 2005) är ett undantag i detta avseende, då en 

man plötsligt inser, vilka strukturella hinder det finns för kvinnor men inte för män. 

Författaren beskriver sin egen roll som den som diskriminerar och erkänner sina 

tillkortakommanden inom området. Könsmaktsordningen var osynlig, när han arbetade som 

ledare i stora företag. För honom blev det synligt först, då han ur sin dotters perspektiv såg 

svårigheterna för en kvinna att få ledande tjänster.  

 

På vår fråga om kvotering, menade NIKK, att det egentligen inte behövdes någon kvotering 

av kvinnor. Det räcker om alla slutar att kvotera in män, fortsatte NIKK.  

Det gäller också att inte se allt ur ett individperspektiv. Inte förrän frågan lyfts upp till en 

strukturell nivå, kan mönster skönjas, och då kan också lösningar tydligare framträda.  

Informanterna anser att de ofta möter missuppfattningen om vad kvotering och positiv 

särbehandling står för. Det handlar inte om att kraven måste sänkas för att fler kvinnor skall 

kunna inta styrelseposter och VD:roller utan om synen på vad som är tillräcklig kompetens 



- 21 - 

 

enligt kravprofilen. Tilläggskompetenser är sådant, som kandidaten har utöver den formella 

kompetensen, och det uppfattas ofta som om kandidaten har mer kompetens än övriga 

sökande. NIKK anser att det är märkvärdigt att företag inte försöker sticka ut och vara mer 

jämställda för att marknadsföra sig bättre än andra företag i branschen. De beskriver vårt 

grannland Norge, som nyligen införde kvotering av kvinnor i privata bolagsstyrelser. Den 

förutspådda katastrofen med en sämre lönsamhet för företagen och en lägre kompetensnivå i 

styrelserna inträffade aldrig. I Norge har företagen därför, enligt informanterna, nu lyckats att 

hitta kompetenta kvinnor. NIKK tror att även detta skulle vara möjligt i Sverige.  

 

4.3 Intervjuer med styrelseordförande 

 

Vi intervjuade sex stycken styrelseordförande. Dessa representerade både privata och 

kommunalt ägda företag. De styrelseordförande, som började arbeta inom den privata världen, 

har stannat kvar där. De som utgått ifrån politiska uppdrag återfinns nu inom kommunalt och 

regionalt ägda bolag. Vi intervjuade fyra män och två kvinnor. Informationen om 

respondenten innehåller uppgifter om hur många företag de är verksamma i, om snittåldern på 

deras nätverk och om hur många nätverkskopplingar de har. Dessa fakta är hämtade ifrån 

Bolagsinfo (Mediaarkivets) databas. Med den informationen som bakgrund vill vi beskriva i 

vilket sammanhang personerna befinner sig. Efter redogörelsen av intervjuerna kommer en 

sammanställning, där vi jämför skillnaden mellan privata och offentliga företag och mellan 

kvinnor och män, mellan kön och den genomsnittliga åldern, då det gäller nätverkandet. 

 

4.3.1 Respondenterna 

 

Sven, 66 år 

Arbetar i huvudsak inom regionala och kommunala verksamheter utifrån ett politiskt 

engagemang. Verksam i 5 bolag 

Nätverkskopplingar: 38 direkta kopplingar, 28 män, 10 kvinnor, snittålder 60 år.  

 

Bengt, 56 år 

Arbetar i ett privat familjebolag och några andra bolag i samma kvinnodominerad bransch.  

Verksam i 7 bolag 

Nätverkskopplingar: 30 direkta kopplingar, 21 män, 9 kvinnor, snittålder 49 år. 

 

Ove, 63 år 

Arbetar i ett privat, tekniskt företag i en mansdominerad tjänsteproduktionsbransch.  

Verksam i 8 bolag 

Nätverkskopplingar: 21 direkta kopplingar, 14 män, 3 kvinnor, snittålder 49 år. 

 

Karin, 64 år 

Arbetar inom förvaltande bolag ägda av region och kommun.  

Verksam i 6 bolag 

Nätverkskopplingar: 67 direkta kopplingar, 44 män, 23 kvinnor, snittålder 57 år.  

 

Niklas, 49 år 

Arbetar i en privat, teknisk och manligt dominerad produktionsbransch.  

Verksam i 5 bolag 

26 direkta kopplingar, 21 män, 5 kvinnor, snittålder 57 år.  
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Lotta, 56 år 

Arbetar i ett eget privat bolag inom finansmarknaden.  

Verksam i 12 bolag 

Nätverkskopplingar: 71 direkta kopplingar, 56 män, 14 kvinnor, snittålder 55 år. 

 

4.3.2 Respondenternas bakgrund 

 

Det mest utmärkande i respondenternas berättelse är hur de två kvinnorna dels har blivit 

övertalade att söka ledande befattning, dels bildat eget bolag medan männen i stort sett aldrig 

har behövt söka något jobb. Följande två citat från Niklas berättelse belyser tydligt skillnaden 

i hur kvinnor respektive män söker och bör söka chefsjobb. Det första citatet gäller Niklas 

egen bakgrund och det andra citatet i samma intervju handlar om hans syn på hur det kan bli 

fler kvinnor på ledande positioner.  

 

Jag har nästan aldrig sökt ett jobb, egentligen inte ens det första jobbet på 

revisionsbyrån. Jag har alltid blivit tillfrågad om jobb och erbjuden jobb. Jag 

har uppmanats att skicka in papper och så. Jag har egentligen aldrig varit ute 

på den öppna arbetsmarknaden. Det ena har gett det andra hela tiden.  

 

Ja, det handlar ju om att de skall söka de jobb som finns, så att man vet att de 

finns. Det jag kan se, när vi utlyser tjänster, är att det är svårt att få kvinnliga 

sökande och att man inte vill jobba i den här industrin. Vi vill ju gärna få in 

fler kvinnor, men det är väldigt få sökande.  

 

Sven och Karin, som båda har en facklig och politisk bakgrund, har de senaste åren blivit 

erbjuden många styrelseposter i offentliga verksamheter på uppdrag av region och kommun. 

Bengt, Niklas och Lotta har i stort sett under hela yrkeslivet varit på samma sätt trogna sin 

bransch. Ove har gått in i olika bolag utifrån hans roll som ägare.  

 

Det som var intressant i Karins berättelse, är hur hon med sin fackliga bakgrund blev 

övertalad att söka ett chefssjobb och att hon var den enda av kandidaterna, som blev 

intervjuad två gånger. Hennes förklaring till detta var hennes brist på formella meriter inom 

ledarskap och ekonomi i förhållande till de andra sökande. Karin, som arbetat i den offentliga 

sektorn i hela sitt liv, anser att det är stor skillnad mellan kvinnors och mäns ledarskap. Män 

ser ofta, enligt henne, sin egen roll som det viktigaste och inte vad de själva åstadkommer. 

Om skillnaderna säger hon: 

 

Det är helt OK att som man bli chef. Som kvinna måste du ha en ryggsäck med 

jättemånga dragkedjor, som du hela tiden måste öppna och säga att du har den 

och den kompetensen. Som kvinna måste du vara betydligt rakare. Det tror jag 

är skillnaden. Män kan anpassa sig efter väglaget. 

 

Kvinnorna har varit tvungna att anta en del strategier för att undvika “knivar i ryggen”, som 

Lotta uttrycker det, och hon fortsätter  

 

Man får tjockare hud och måste ha vassare armbågar för att mår bra i rollen 

som VD. Det är en utsatt position, det finns alltid någon som vill har den 
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rollen, alltid någon som inte vill en väl.… om man är sensibel och känslig, tror 

jag inte att man fixar det. Jag har starkt självförtroende. 

 

Karin berättar att hon vid vissa tidpunkter har låtit en man komma med budskap, för att få den 

bästa effekten i en konfliktfylld situation. Hon säger: 

 

Jag har lärt mig att använda mig av systemet, när det inte fungerar så som jag 

förväntar mig, och så måste vi kvinnor förhålla oss, tills det har ändrat sig. 

 

Karin menar att de, som idag blir kvinnliga ledare, ser vikten av att ha ett nätverk. Männen 

har alltid naturligt haft sina arbetsluncher, medan kvinnorna har jobbat för att hinna med. 

Kvinnors nätverk fungerar på ett annorlunda sätt än mäns nätverk. Titeln är viktig och den ger 

status hos personerna i mäns nätverk. I det kvinnliga nätverket är personen viktigare än själva 

titeln.  

 

4.3.3 Rekryteringsprocessen 

 

Sven beskriver två olika rekryteringsprocesser. I de företag och organisationer, där 

offentlighetsprincipen råder, används både annonser och rekryteringsföretag i arbetet med att 

hitta en ny verksamhetschef, som motsvarar en verkställande direktör i ett privat bolag. 

Rekryteringsföretaget använder sig i sin tur av search eller headhunting, vilket innebär att de 

själva söker lämpliga och behöriga personer, som är intresserade av ett nytt jobb. 

Rekryteringsföretagen har även en egen databas av intresserade personer, som själva har 

anmält sitt intresse för jobb, oavsett om de har ett redan eller är intresserade av att byta. Enligt 

Sven går utvecklingen mer mot search, där rekryteringsföretagen säljer in nya jobb åt dem, 

som redan har. Annonsen är mer en marknadsföring för företaget. Men när det gäller en 

offentlig verksamhet, uppmanas personer som är funna via search även att söka officiellt i 

efterhand, eftersom offentlighetsprincipen råder. “Man går på sätt och vis utöver 

offentlighetsprincipen”, säger han urskuldande.  

 

När det gäller rent privata företag är det nästan enbart search-arbete via ett 

rekryteringsföretag, som gäller. ”Det är ovanligt att se verkställande direktörer i 

platsannonser.”, säger Sven. Enligt Sven utannonserades alla tjänster för trettio år sedan, men 

det gör man inte längre i dessa positioner. Det beror på den känslighet som råder och att ingen 

vill skylta med att inte har fått en ledande befattning, som man har sökt. Bengt menar också 

att det inte förekommer annonser i någon större utsträckning längre, när det gäller 

verkställande direktörer. Han säger i intervjun: 

 

Men risken är att de som trivs inte söker. Man vill ju sälja in hos personer som 

är bra på det de gör. Risken med annons är att man får dem som inte har ett 

jobb och utesluter dem som har ett bra jobb nu. 

 

Ove menar att det är tidskrävande och kostsamt att sortera bort dem, som inte är kvalificerade 

för tjänsten. Han fortsätter med att förklara att det också förekommer internrekrytering, när 

det finns någon som passar för den eftersökta rollen/positionen inom organisationen. 

Informella kontakter är vanligt förekommande i privata företag, enligt Lotta. Hon har just 

blivit arbetande styrelseordförande efter att ha varit VD i många år och nu har hennes vice 

VD övertagit VD:skapet. Internrekrytering tycker hon har passat bra i den situationen hennes 

företag befann sig i, och hon känner väl personen, som efterträder henne. Lotta beskriver att 
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det skulle kännas svårt att lämna sin “baby” (företaget) till någon okänd och oprövad. 

Dessutom behöver hon inte heller lära upp sin efterträdare i så stor utsträckning, eftersom han 

per automatik har växt in i rollen under flera år.  

 

Vid tillsättning av VD är val av kandidat situationsanpassad beroende på bolagets situation. 

En VD, som stannar i 5 år, visar att man lyckats med rekryteringen, menar Ove, “men skulle 

det bara bli 2 år är det ett misslyckande”. Vid rekryteringen kräver företaget ofta att kvinnliga 

kandidater tas fram, annars blir det bara män som söker. Ove tycker att kvinnor undviker att 

söka VD:poster på grund av det ansvar arbetet innebär. Även traditionen kan spela en viss 

roll, då VD:rollen är en typisk manlig roll. Det viktigaste, enligt Karin, är att se vad den 

personen som söker verkligen vill med jobbet. Varför har den sökt överhuvudtaget? Hur kan 

personen kommunicera? Vad är det för stämning som råder i företaget?  

 

Karin säger att det är lätt att rekrytera någon som liknar en själv. Familjeförhållandet menar 

Ove är en av de punkter, som tas upp vid rekrytering, eftersom VD:rollen kan innebära långa 

arbetspass, uppemot 80 timmar jämfört med vanliga 40- timmarsjobb. Ett sådant arbete blir 

svårt att kombinera med familj, speciellt om personen, som söker, har små barn. Det blir 

ibland så, enligt Ove, att personer som söks bör ha passerat barnfasen. Det viktigaste är dock 

personen.  

 

Lotta tycker att kvinnor väljer bort VD:rollen, på grund av att det är svårt att få ihop arbets- 

och familjelivet och att kombinera dessa två roller särskilt när man har små barn. Men detta 

gäller också för män. Man bör sätta gränser för hur mycket arbetet få ta i anspråk, när man har 

små barn. Hon anser att småbarnsfamiljer har det svårt att handskas med VD:rollen på grund 

av arbetsmängden och den känsliga fasen i livet, då fokus på familjen är viktigast. En VD, 

anser hon, bör ha erfarenhet och åldern bör ligga på runt 40 och uppåt. VD:rollen har en 

speciell dimension, säger Bengt. Det görs en objektiv analys av personen genom tester och 

man kollar upp bakgrunden för att se, om det förekommer oegentligheter, som kan skada 

företagets anseende. Han menar att det inte finns något fel eller rätt utan att det är en 

bedömning om vem som är bäst för företaget. 

 

Sven berättar att det ofta är styrelseordförande som tillsammans med en eller ytterligare två 

personer i styrelsen, vilka utgör ett slags projektgrupp, som ansvarar för kontakten med 

rekryteringsföretaget och som senare intervjuar ett fåtal kandidater. I slutändan är det 

styrelsen, som i sin helhet beslutar om en ny verkställande direktör eller motsvararande.  

Respondenterna håller sig ofta till samma rekryteringsföretag, som efterhand lär sig mer om 

företagets situation och behov. Det gäller att styrelseordföranden och rekryteringskonsulten 

bygger upp en bra relation och har en förståelse för varandras svårigheter och utmaningar. 

 

Ove anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för kvinnor att söka chefsjobb. 

Rekrytering görs dock inte med personer helt utan erfarenhet, utan kandidaterna brukar ha 

innehaft olika typer av chefsbefattningar innan. Det går inte enligt Ove, att anställa en VD 

från gatan, utan de brukar komma från olika chefspositioner. 

 

4.3.4 VD:kandidaten 

 

När det gäller de tre viktigaste egenskaperna hos en VD:kandidat som söks, svarar 

respondenterna övervägande att ledarskap är den viktigaste egenskapen, som denna person 

måste ha. Vad menar de då med ledarskap? Coachning, att motivera och entuiastmera 
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medarbetarna, att följa upp, återkoppla och få folk med sig är de olika sätt att beskriva 

ledarskap, som respondenterna använder sig av. Karin säger att det viktigaste är att kunna ha 

förmågan att stå vid sidan om sig själv. Männen anser överlag att bransch- och 

ekonomikunskaper har stor betydelse och kvinnorna betonar mer människosynen, 

engagemanget och att kunna möta människor i motgång och framgång. Niklas anser att den 

viktigaste egenskapen hos en VD är att vara kommunikativ, vara tydlig och visa vad man vill. 

VD:rollen har rent generellt förändrats, tycker han, från en lyssnande VD till en tuffare, som 

är mera hårdhudad och som pekar med hela handen. Han tycker att finanskrisen har bidragit 

till denna typ av VD:ar, speciellt från ägarhåll. När företag blöder, finns det ett behov av 

bulldozer-chefer, som kan stoppa blodflödet och rädda företaget. Han konstaterar att kristider 

föder hårdhudade personer, men att det egentligen behövs ett mer humanistiskt ledarskap. 

Bengt hävdar att VD:rollen kräver erfarenhet och att det kanske inte har så mycket att göra 

med åldern, även om det många gånger behövs 10 års erfarenhet för att göra ett bra jobb. Han 

tycker inte att det finns något hinder för en kvinna att bli VD. Han vill själv ha in fler kvinnor 

på ledande positioner och vill gärna se fler kvinnliga sökande. Kvinnor i hans företag fungerar 

på samma sätt som männen säger han, och fortsätter: 

 

Sedan har män kanske lite bättre självförtroende, men sämre självbild. Man 

tycker att man många gånger är lite bättre än man är, medan kvinnor kan ha en 

tendens att vara lite mer tvärtom och nästan prata ner sig själva. 

 

Han fortsätter: 

 

Män har lite för bra självförtroende, det dom säger skall man dela med två. 

Med kvinnor är det nästan tvärtom, man skall multiplicera det dom säger med 

två. 

 

Om VD:kandidaten säger Karin: 

 

Människor, som är osäkra men ändå skapar sig en jätteplats med sitt sätt att se 

ut och sitt sätt att agera, skapar en osäkerhet hos människor omkring sig. Den 

som är otydlig är lika svår. Man måste ha karisma och våga se att det finns 

något som jag vill lära mig nytt. 

 

När det gäller att våga söka jobbet som VD, säger Karin vidare: 

 

Om vi kvinnor alltid ifrågasätter, om vi klarar av det och säger nej först, då är 

det alltid en man som får frågan sedan. Därför har jag ibland sagt ja och har 

fått bita mig i tungan och fått göra det bästa av det, och jag kan inte säga att 

jag har misslyckats.  

 

4.3.5 Framtid och jämlikhet 

 

Om framtiden anser Karin:  

 

När våra barnbarn pratar om sitt ledarskap, så har tiderna förändrats. Då har 

kvinnans roll blivit annorlunda därför att vi vågar vara oss själva. Vi vågar inte 

bara vara chefer. 
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”I min värld kan män och kvinnor lika mycket”, säger Sven. Han tycker det är glädjande att så 

många kvinnor tar sig fram i ledande befattningar och att de inte är sämre ledare än män, utan 

kanske tvärtom. ”Om bara kvinnor struntar i att ta på sig männens sätt att hantera frågor”. 

Sven tycker inte att de kvinnliga ledarna skall bli så manliga i sitt ledarskap.  

Sven menar också att det är en misshushållning att vi har så få kvinnliga VD:ar av flera olika 

skäl. Normalt borde det bli 50-50, men det blir det inte tyvärr. 

 

Jag tror att kvinnor och män lika ofta slår i glastaket, när man har nått sin 

kompetensnivå, men män har alltid någon som öppnar fönstret, säger Karin. 

 

Karin hävdar också att männen ges möjlighet till kompetensutveckling, medan kvinnorna 

oftare förflyttas.  

 

Sven menar att männen har en annan självsäkerhet än kvinnor. De talar om att de klarar jobbet 

galant medan tjejerna inte tror de klarar av jobbet, förrän någon övertalar dem.  

Sven tror att rekryteringskonsulterna bidrar till att fler kvinnor får ledande positioner. I ett rent 

sökningsförfarande tror Sven att färre tjejer skulle våga söka. Om en rekryteringskonsult är 

lite mer jämställdhetsivrande, så kan de söka upp och bearbeta kvinnorna, så att de faktiskt 

vågar föreslå en kvinnlig kandidat till det beställande företaget. ”Men mer behöver göras”, 

säger Sven bestämt. Han säger att anledning till ojämlikheten beror på att det fattas kvinnor på 

höga poster i bolagen. Han menar att det finns en stor snedfördelning och att det bör satsas 

mer på att få fler tjejer i chefsjobb och att se till att de är aktuella för styrelsejobb och 

VD:poster. På informations- och personalavdelningar finns det tjejer, men det behövs på 

ekonomi- och teknikavdelningar också, menar han. Han poängterar att statliga företag har fler 

kvinnor på höga poster jämfört med privata, på grund av ett offentligt tryck, som är starkare. 

Hur man ändrar på detta i det privata, vet han ej. “Så fort myndigheter kräver något, tappar 

man poängen”, avslutar han.  

 

När Karin leder känner hon sig trygg, men i början behövde hon vara mer på sin vakt.  

Det har varit många, som under åren har försökt att testa henne i hennes roll som ledare.  

”Det gäller att kunna skilja på sak och person”, som Karin uttrycker det. Det råder ett viss 

maktspel mellan kvinnor och män, som det gäller att se och ha strategier för. Ove anser inte 

att det finns någon skillnad mellan kvinnors eller mäns sätt att leda 

 

Vi ställde två frågor, om vilka hinder det finns för en kvinna respektive en man att bli VD. 

Anledningen till att vi ställde frågorna medvetet ur både ett kvinnlig och ett manligt 

perspektiv, var att vi inte ville medverka till att normalisera mannen.  

 

Finns det hinder för en kvinna att bli VD? 

 

”Jag ser inga hinder och har inga fördomar omkring det här”, säger Sven. Han menar 

samtidigt att kvinnorna kulturellt och historiskt inte har fått samma möjligheter som männen. 

De har i sin tur tagit sig friheter att utbilda sig och vågar ta ansvar för stora organisationer. 

Finns det hinder för en man att bli VD? “Jag ser inga hinder, men det kanske det borde 

finnas.” säger Sven skrattande, “det borde nog finnas det”.Bengt svarar snabbt att det inte 

finns något hinder för någon av dem. Ove dröjer länge med sitt svar och säger sedan att 

traditionen är det största hindret, att förväntansbilden inte är sådan. Han menar också att 

urvalet är för litet än, det måste bli ett större urval för att det skall fungera. På frågan om 

hinder för en man säger han: “Svårt att tänka mig. Jag har svårt att svara på den frågan 

överhuvudtaget” 



- 27 - 

 

 

Vilka hinder ser Karin för en kvinna att bli VD? ”Att hon måste framhäva sin kompetens mer 

än den är.” Motsvarande hinder för en man att bli VD? ”När han inte har någon beskrivning 

om hur han vill bedriva sitt ledarskap, då blir man orolig”, säger Karin.  

 

Niklas tycker inte att det finns något hinder för en kvinna att bli VD. Han vill själv ha in fler 

kvinnor på ledande positioner och vill gärna se fler kvinnliga sökande. Kvinnor i hans företag 

fungerar på samma sätt som männen säger han. Hinder för kvinna att vara VD är, enligt Lotta, 

om hon har små barn på grund av den stora arbetsbelastningen. Men detta gäller även män. 

Under den fasen i livet är det svårt för båda könen att kombinera VD:rollen med familj. 

 

När det gäller att våga anställa en kvinna som VD beskriver Ove dilemmat. I privata företag 

är man försiktig, menar han, och det finns inte stort utrymme att satsa på någon man är osäker 

på, det vill säga man har inte råd med spekulationer för det kan kosta företaget. “Men en 

kommun är ju någon annans pengar och där vågar man chansa”, säger Ove.  

 

Angående kvotering och positiv särbehandling säger Sven: 

 

Jag tycker att man skall kvotera i styrelser också, bara för att komma en bit på 

väg. Sedan är det visserligen principiellt felaktigt att kvotera, men det är 

nödvändigt. För det är att misshushålla med en resurs att inte fler kvinnor är i 

ledande positioner. 

 

När vi pratar om Jens Spendrups uttalande i P1´s lördagsintervju om bristen på kompetenta 

kvinnor, så säger Sven bestämt: ”Det är larv. Det borde gå fortare. Synd att vi inte har kommit 

längre än vi gjort”, säger han sedan.  

 

Vid frågan om vad Bengt anser om kvotering och positiv särbehandling, tycker han att 

kvotering skadar kvinnor mer än det gör nytta, eftersom de utpekas för att ha fått jobbet bara 

för att de är kvinnor. När det gäller positiv särbehandling, har han ingen särskild åsikt om mer 

än att det låter bättre än kvotering. Bengt säger att anledning till ojämlikheten beror på att det 

fattas kvinnor på höga poster i bolagen. Han menar att det finns en stor snedfördelning och att 

det bör satsas mer på att få fler tjejer i chefsjobb och att se till att de är aktuella för 

styrelsejobb och VD:poster. På informations- och personalavdelningar finns det tjejer, men 

det behövs  på ekonomi- och teknikavdelningar också, menar han. 

 

Lotta är numera positiv inför förslag som kvotering och positiv särbehandling för att få saker 

att hända, men hon anser att kompetensen bör sättas i främsta ledet, “annars är det kört”, som 

hon uttryckte det. Ove anser att kvotering inte är det bästa alternativet, men det är i alla fall 

bättre än att inte göra något alls.  

 

4.4 Innehållsanalys av nätverkskopplingar 

 

Vid en jämförelse mellan respondenternas nätverkskopplingar enligt Retrievers databas, 

utmärker sig två tydliga fakta. Det första gäller ålder: 

 

Den yngsta av studiens respondenter är 49 år och den äldste är 66 år. Den genomsnittliga 

åldern för deras gemensamma nätverk, är 54,5 år. Kvinnorna har två och en halv gånger fler i 

antalet nätverkskopplingar än männen i studien.  
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Båda könen hade en fördelning av ca 25 procent kvinnor och 75 procent män i deras nätverk 

med en liten övervägning att kvinnorna hade några procent fler andelar kvinnor än män. Det 

är större skillnad mellan de privata och de offentliga företagen, när det gäller andelen kvinnor 

och män. I studiens offentliga företag är andelen kvinnor i nätverken 31 procent och i det 

privata företagen är det 22 procent.  

 

Om jämförelse görs bland alla våra sex respondenter visar andelen kvinnor i nätverken dels 

beroende på personens kön (24 procent kvinnor och 76 procent män) och dels om branschen 

är kvinnligt (30 procent kvinnor och 70 procent män) eller manligt dominerad (14 procent 

kvinnor och 86 procent män).   

 

4.5 Intervjuer med rekryterare 

 

4.5.1 Olof 52 år 

 

Olof har arbetat på flera olika bolag genom åren, och redan 2001 startade han det 

rekryteringsföretag, där han nu är VD. Företaget intervjuar 700-800 personer varje år. Han har 

totalt rekryterat ca 20-25 stycken VD:ar. Han menar att en VD:rekrytering inte skiljer sig 

nämnvärt från andra typer av rekryteringar.  

 

Processen börjar med att tillsätta en rekryteringskommitté, vilken består av en ordförande och 

ytterligare tre till fem personer. Dessa arbetar för att få fram en lämplig kravprofil med krav 

på erfarenhet och egenskaper för det speciella uppdraget. Rekryteringskommittén träffar 

ledningsgruppen och facket och diskuterar den föreslagna kravprofilen tillsammans med dem. 

När kravprofilen är fastställd, undersöks det om det finns interna kandidater eller externa 

personer ur deras egen databas, som uppfyller kompetenskraven. Två till tre veckor senare 

träffas rekryteringskommittén, och en så kallad “long list” görs på ca 40 intressanta 

kandidater. Av dessa väljs kanske åtta till tio ut för att kontaktas per telefon. Slutligen väljs ca 

fyra personer ut till de följande djupintervjuerna. De utvalda kandidaterna träffar 

ledningsgruppen vid ett flertal tillfällen för att de skall få en rättvisande bild av personen i 

fråga. När slutligen en till två personer återstår, väljs en person ut av rekryteringskommittén i 

samarbete med ledningen. Hela processen tar några månader att klara av, och eftersom en 

uppsägning normalt tar ca tre månader, kommer den nya VD:n inte att kunna arbeta med sitt 

nya jobb förrän efter ca sex månader. Enligt Olof kostar en sådan rekrytering någonstans 

mellan 250 000 och 1 200 000 kronor. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan det 

beställande företaget och rekryteraren. Kunden uppmanas, enligt Olof, att köra med raka rör, 

så att inte några missförstånd uppstår. På vår fråga om de tre viktigaste egenskaperna hos en 

VD, svarar Olof: ”Det måste vara en människa med hög energi för det första. Sedan gäller det 

att personen har ett driv, en förmåga att få saker att hända”. Den tredje egenskapen, anser 

Olof, är att ha bra självinsikt. “Det är viktigt att vara medveten om sina styrkor och 

svagheter”, säger han.  

 

Nu för tiden tittar man mer på personens faktiska egenskaper än på de personliga 

kvalifikationerna. Det är, enligt Olof, de rena kompetenserna, som är viktiga och inte bara de 

formella meriterna. När det gäller framtiden för VD:rollen, anser han att det handlar om att 

förstå människor. Den beteendevetenskapliga kompetensen blir viktigare än den ekonomiska-

tekniska kompetensen. “Har man en bra människosyn, går man långt.”, tillägger han. När det 



- 29 - 

 

gäller kvinnliga kandidater, anser han att det har blivit fler de senaste fem åren. Han säger att 

även om det fortfarande är 70 procent män och 30 procent kvinnor, så går det ändå åt rätt håll. 

Han tror att den låga andelen kvinnor i privata företag jämfört med statliga sådana beror på att 

det krävs att man måste resa utomlands i mycket högre utsträckning inom de privata.  

 

Vill du bli en toppchef i svenskt näringsliv, då 95 procent av företagen jobbar 

med export, så måste du räkna med att resa 100 – 150 dagar år ut och år in. Du 

kommer då att behöva göra stora uppoffringar, avslutar han. 

 

4.5.2 Katarina 48 år 

 

Sedan 1996 har Katarina arbetat i bemanningsbranschen. Efter några år slutade hon som 

anställd och startade ett eget bemanningsföretag, som hon senare var VD för i många år. När 

hon sedan bestämde sig för att komma tillbaka till affärsverksamheten startade hon ett nytt 

rekryteringsföretag, där hon nu arbetar tillsammans med en kvinnlig kompanjon.  

 

Det är ett hantverk att jobba med rekrytering, säger hon, det krävs mycket 

arbete, erfarenhet och kunskap och det har verkligen blivit en explosion i 

branschen. 

 

Proceduren när det gäller rekrytering av VD:ar är samma som det Olof beskriver. Hon 

påpekar dock att det är viktigt att välja rätt konsult, eftersom konsulten är med och påverkar 

val av kandidat. Hon ger ett exempel, då hon som rekryterare inte kunde stå för det 

beställande företagets val av kandidat. Det höll på att inte bli något samarbete med det 

företaget.  

När det gäller val av kandidat, anser hon, att personlighet, kapacitet och erfarenhet är de tre 

viktigaste egenskaperna. Hennes företag jobbar med “search” för att få fram rätt kandidater. 

”Vi har i vårt nätverk många personer, som är intresserade av att byta arbete.”, säger Katarina. 

 

Vid frågan om kvinnliga kandidater och deras möjlighet att få en VD:post, säger hon att det 

traditionellt är flest män på dessa poster men menar att det ändå håller på att luckras upp lite. 

Hon anser att man ändå till viss del sitter fast i gamla mönster. Det är viktigt att driva de har 

frågorna vidare och jobba för att få in fler kvinnor, anser hon. 

 

 Man har vissa krav och VD:rekryteringar är superviktigt för företaget … man 

vill ha rätt person, det är det man är ute efter. Det flesta ser gärna kvinnor men 

i och med att en kvinna måste vara helt safe, lite säkrare… det är ändå lite nytt 

och erfarenhet är väldigt viktigt, att man har erfarenhet av den positionen 

sedan tidigare.  

 

Hon medger att tjejer har högre krav på sig själva och ofta behöver ett bättre självförtroende. 

För killar är det tvärtom. De tror på sig själva i större utsträckning. Kvinnor behöver ofta stöd, 

och hon ser gärna att kvinnor hjälps vidare i sina karriärer genom coachning och uppföljning. 

“Marknaden är mer rörlig och snabbare än förut.” Katarina säger att man går in, levererar och 

går ut igen. Hon menar också att det är kulturstyrt, hur mycket man arbetar som VD. Det går 

ut på hårt arbete, att jobba många timmar, etablera relationer på golfbanan osv” 
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Den unga generationen är mindre traditionell, säger hon, de delar på föräldraledigheten, vilket 

är något naturligt idag. Det kan orsaka en kulturkrock, när olika generationer skiftar på 

VD:posterna. Hon medger att det sker förändringar i VD:rollen.  

 

De tre viktigaste egenskaper hos en VD, enligt henne, är kapaciteten hos personen, 

drivkraften och den analytiska, strategiska och social förmågan. Ett bra omdöme med andra 

ord. För att skaffa sig kunskap om kandidaten, gör företaget en ordentlig research, kollar upp 

gamla referenser samt intervjuar huvudreferenten.   

 

Vid frågan om vilka hinder det finns för en kvinna att få en VD:roll, anser Katarina, att 

hindren finns hos kvinnan själv. Men vid närmare eftertanke, säger hon, att eftersom styrelsen 

består av mestadels män, som har sina egna nätverk, blir det svårare att få kvinnor att ta sig 

hela vägen till toppen. Därför är hon för kvotering, och hon anser att det är nödvändigt för att 

få saker att hända. “Det har ju blivit framgångsrikt i Norge”, säger hon, “och det har resulterat 

i högre kreativitet och högre utbildning hos styrelseledamöterna.“ Hon säger sig bli glad, när 

kvinnor dyker upp vid rekryteringar.  

 

För män finns det nästan inga hinder alls, såvida företaget inte hellre vill ha en kvinna på 

posten, anser hon. Det är personlighet som väger tyngst, och på frågan om företaget jobbar 

aktivt för att få in ett större antal kvinnliga kandidater, svarar hon svävande och hänvisar till 

ett annat företag, som enbart arbetar med rekrytering av kvinnor. Vid vår fråga, om hon 

känner till något delat VD:skap, säger hon att det är väldigt ovanligt men att det har hänt.  Då 

gäller det inte en rekrytering av två VD:ar samtidigt utan en komplettering av den befintliga. 

 

4.6 Rosenbad 

 

Den 4 april 2014 åhördes en debatt, Jämställt på toppen, i Rosenbad i Stockholm. Denna 

debatt hade initierats av JA-delegationen, där Svenskt Näringsliv, SCB, visade en intressant 

statistik över kvinnor i verksamheten och på ledande positioner. Här fanns också fler företag 

representerade, vilka visade på goda exempel om hur man kan arbeta med att tillsätta fler 

kvinnliga ledare.  

 

4.6.1 Jämställdhetsministern har ordet 

 

Maria Arnholm inledde konferensen med att berätta om Battle of the numbers, vilket är ett 

samarbete med 10 storföretag, som vill gå från ord till handling, när det gäller fler kvinnliga 

chefer. Hon menade att det är viktigt att gå samman för att inventera, hur vi kan bli bättre på 

att få kvinnor på ledande positioner, eftersom det kommer att fattas 1 miljon civilekonomer i 

Europa 2017. 

 

Maria Arnholm berättade också om modiga sätt att förändra, som att flytta på duktiga 

personer och skapa nya styrelser med personer utanför normen. Hon menade att när nya 

människor kommer in i gamla sammanhang, ger det hela gruppen nya perspektiv, kreativitet 

och kvalitét. Hon fortsatte inledningstalet med att stolt beskriva den kvinnliga andelen ledare i 

statliga företag, vilket är 29 procent kvinnliga verkställande direktörer, 39 procent kvinnliga 

styrelseordförande och 49 procent kvinnor i styrelserna. Statliga företag har gått från en 

kvinnlig styrelserepresentation från 29 procent till 49 procent på tio år. 
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”Det behöver inte ta 40 år för att något skall hända”, ansåg hon. Det handlar enligt henne om 

kompetensbegreppet och vad man tror krävs för att sitta i en styrelse. Om dagens ledare 

ständigt väljer dem man känner sig mest trygg med och att de flesta hela tiden tänker på 

samma sätt, så kommer inte mycket att hända. Det gäller inte bara att hitta kompetenta 

kvinnor, utan det gäller att också förstå, vad som behövs och vilka personer man behöver 

flytta på. De duktiga kvinnor, som nu arbetar på ledande befattningar inom statliga företag, är 

inte ledsna för att de blivit inkvoterade, utan glada för att de har fått en chans.”, säger Maria 

Arnholm. 

 

Kvotering är en utomordentligt bra metod och att medvetet arbeta med 

mångfald, som vi gjort i staten, det tycker jag att alla andra också skall göra. 

 

Kvotering är enligt henne en självvald metod, som kommer inifrån. Den blir allra bäst i en 

jämförelse med andra metoder.  

 

Hon avslutar med en jämförelse med staden Vilnius i Litauen, där en fantastisk, snabb 

utveckling har skett, när det gäller kvinnliga ledare. Där är 40 procent av alla ledare just 

kvinnor, och det beror till stor del på revolutionen under nittiotalet. Den hade till följd att det 

gamla kompetensbegreppet fick göras om och att det blev möjligt att börja om från början. 

Hon menar att vi borde leka att också vi är i Vilnius, att vi tänker nytt och att vi bara väljer de 

bästa ledarna, oavsett kön.  

 

4.6.2 Svenskt Näringsliv 

 

Carina Lindfeldt presenterade sedan en undersökning bland 6000 medlemsföretag och 1,4 

miljoner individer, som organisationen har i sitt nätverk. Andelen kvinnor som arbetar inom 

medlemsföretagen är 39 procent och på VD:posterna 15 procent. Kvinnorna arbetar, enligt 

Carina, mest inom service, tjänster, handel och turism. Ett intressant faktum är att det inte 

finns särskilt många kvinnor inom byggbranschen, men att de som finns där ofta är chefer. 

Hon beskrev att bland de nyutnämnda cheferna stod kvinnorna för 40procent och att detta är 

en trend sedan flera år tillbaka. Vad beror då ökningen på? Företagen vill ha duktiga 

medarbetare, fler kvinnor finns i utbildningarna, mellanchefen är en viktig rekryteringsbas 

och yngre tjejer tar för sig på ett annat sätt nu för tiden, avslutade hon sina statistiksifffror. 

 

4.6.3 Statistiska Centralbyrån 

 

Therese Hedlund presenterade en undersökning, som gjordes 2013 och som försökte 

efterlikna enkätundersökningar från 2002 och 1994. Therese uppger att bland 346 företag med 

en svarsfrekvens på 51procent är det i genomsnitt 42 procent kvinnor, som arbetar i de privata 

företagen. När det gäller antalet anställda inom vård och omsorg, ligger den siffran på 83 

procent kvinnor, och inom byggverksamhet är det endast 10 procent kvinnor. Kvinnor i 

ledningen inom vård och omsorg ligger på 61procent och inom byggverksamheten är 

motsvarande siffra 9 procent. Det innebär alltså att de flesta kvinnor, som arbetar inom bygg, 

är ledare. 40 procent av alla bolagsstyrelser uppges endast ha män i styrelserna. En ytterligare 

intressant siffra är att 87 procent av företagen uppger att de arbetar med jämställdhet genom 

att göra en jämställdhetsplan, men endast 39 procent arbetar konkret med en integrering av 

jämställdheten i verksamheten. 
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4.6.4 Jämanalys 

 

Lena Johansson presenterade slutligen ytterligare en undersökning bland Svenskt Näringslivs 

medlemsföretag, där siffran över kvinnliga VD:ar ligger på 12 procent. Trenden är positiv, 

men eftersom det gäller så små tal jämfört med männen, har det ändå inte hänt speciellt 

mycket under de senaste fem åren. Lena kunde visa att mellancheferna håller på att minska i 

antal, och eftersom de utgör en rekryteringsbas för högre chefer, kan det påverka andelen 

kvinnliga VD:ar negativt i framtiden. Hon bedömde utifrån sin statistik att det skulle ta mellan 

30-40 år, innan vi har 40 procent kvinnor på VD:posterna. 

 

4.6.5 Goda företagsexempel 

 

Efter alla statistiska siffror tog tre personer plats i en panel. De representerade alla företag, 

som kommit långt, när det gäller antalet kvinnliga chefer. Anna Hedenbrant, 

mångsfallsansvarig på Sandvik, Per Lärkeryd, koncernchef på Norra Skogsägarna, och 

Fredrik Hillelson, VD på rekryteringsföretaget Novare. 

 

Anna Hedenbrant menade att framgångsfaktorerna bestod i att frågan måste ha en tydlig 

koppling till strategien. Sandvik hade på två år ökat andelen kvinnliga chefer från 9 procent 

till 21 procent genom att arbeta med frågorna integrerade i verksamheten. 

 

Per Lärkeryd hävdade att nyckeln till framgång ligger i att tala ett nytt språk. Det är av rent 

konkurrensmässiga skäl, som Norra Skogsägarna behöver ha fler kvinnor på ledande poster. 

Han menade att alltför få företagsledare ställer upp och pratar om problemet med den låga 

andelen, som nu råder. Det gäller, sade Per Lärkeryd, att bidra med en bra öppningsreplik i 

rätt läge. Om man istället för att tala om jämlikhet talar om lönsamhet och konkurrens, ger det 

rätt engagemang och rätt driv att verkligen förändra. 

 

Fredrik Hillelson hävdade rekryteringsbranschen de senaste 6 åren har haft en 50-50 

fördelning män och kvinnor till ledande poster, men att chefsnivån ändå ligger på ca 30 

procent. Det är kunden, som kräver att det tas fram kvinnliga kandidater, men ofta har kunden 

samtidigt ett krav på att kandidaten skall ha varit VD i tio år. Detta blir svårt att kombinera. 

Om rekryteraren då inte kan få kunden att ändra kravprofilen, händer inte mycket.  

Den viktigaste frågan är, enligt Fredrik Hillelson, om styrelseordföranden gör det enbart för 

att vara politiskt korrekt eller om det finns ett äkta engagemang. Kvinnor har i allmänhet 

också en mycket högre fallhöjd. Det innebär att om de misslyckas, har de mycket svårare än 

män att få ett nytt jobb och komma igen. Fredrik Hillelson menade också att det är svårt att ta 

referenser på kvinnor. De får i allmänhet mycket spretigare omdömen än män. Om de anses 

vara smarta men kalla och hårda, kan bedömningen lika gärna bli negativ. Kvinnorna behöver 

ha en nära relation till sin styrelseordförande, eftersom de ofta får hugg i ryggen. Det ligger 

ett ansvar hos rekryteraren att kanske avråda en kvinna att ta jobbet, om rekryteraren inte tror 

att kvinnorna får rätt stöd. Detta beror alltså på den höga fallhöjden för kvinnor, enligt Fredrik 

Hillelson. 

 

Anna Hedenbrant menade att det gäller att investera i kunskap hos ledningen. Endast siffror 

löser ingenting. Det handlar om normer, värdegrunder och hur man håller möten. Det gäller 

att det finns en koppling till varför, och cheferna måste hitta sitt eget varför, sade Anna 

Hedenbrant. 
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Fredrik Hillelson berättade att när det gäller VD:kandidaten, har man ofta orealistiska 

kravspecifikationer. Kvinnor reagerar annorlunda på dem än män. Det blir tveksamma, om de 

bara behärskar 8 av 10 krav, medan männen tycker att de är självskrivna med 5 av 10.  Det är 

absolut ingen objektiv sanning att den bästa får jobbet. ”Det är oerhört subjektiva grejer, det 

här. Det viktigaste är att personen är trygg i sig själv”, menade han. ”Kvinna 50+ är en klar 

tillgång i det här landet”, menade Fredrik Hillelson, när frågan om ålder kom in. 

 

Det diskuterades också angående de villkor, som gäller för föräldraledighet för dagens 

föräldrar. Att 31 procent av kvinnor går ner på deltid efter att ha fått barn lyftes upp som en 

tydlig indikation på att det ojämställda föräldraskapet är ett hinder för kvinnor i Sverige idag.  

 

Ändrar man inte villkoren för att kombinera arbete och familj, så letar man inte 

efter kompetens, utan efter dem som ställer upp på villkoren.  

 

Det är viktigt att börja på toppen, enligt Per Lärkeryd, och de flesta VD:ar brukar säga att de 

är engagerade. Men är det ett äkta engagemang och leder det till någon förändring? Många 

gömmer sig, enligt honom, bakom jämställdhetsplanen, men låter det absolut inte störa 

produktionen. Hans lyckade recept lyder: 

 

1) Det första som måste göras är att få upp ögonen på dem, som behöver se. Det gäller att 

tala rätt språk om lönsamhet och konkurrenskraft.  

 

2) Därefter skall man passa på att ge dem genuskunskap. Det måste man göra, innan man 

talar om målet, annars blir det lätt bara siffror och procentsatser, och de i ledningen 

har ingen aning om, hur de skall nå målen. Det leder i sin tur att ledningen anser att 

det är kvinnorna, som skall lösa problemet själva. Det talas för mycket jämställdhet 

och för lite genus. 

 

3) Tredje steget är att konkret och praktiskt börja hantera frågan.  

 

Fredrik Hillelson menar att en lösning heter verksamhetskonsulter. De kan, med rätt 

genuskunskap, få ledningen att se det osynliga. Verksamhetskonsulterna sitter redan nu i 

styrelserummen och skulle kunna påverka utvecklingen i rätt riktning. Det gäller enligt Per 

Hillelson att hjälpa genusforskare att bli verksamhetsutvecklare. Fredrik Hillelson avslutar 

genom att berätta om en observation: 

 

Om man som rekryteringsföretag hittar en manlig kandidat, som är skild och har två eller 

tre barn, så är det helt ok för kunden, när man säger att han har ansvar för sina barn 

varannan vecka och då behöver arbeta lite mindre. Men när man säger att man har en 

manlig kandidat, som är gift, men lever i ett jämställt förhållande och varannan vecka tar 

mer ansvar för sina barn, då går det inte. 
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5 Analys 

5.1 Introduktion 

 

Här kopplas referensramen samman med empirin. Vår analys görs utifrån de två tidigare 

presenterade begreppen: homosocialitet och hegemonisk maskulinitet med en medvetenhet 

om det intersektionella perspektivet. 

5.2 Karriärer 

 

Respondenternas egna berättelser engagerar dem. Det blir lite av en framgångssaga, som 

beskrivs subjektivt av personen i fråga. De är stolta över vad de gjort, och de vill gärna berätta 

om framgångar och vad karriären har resulterat i. Den hegemoniska maskuliniteten lyser fram 

som en sorts manlighetsnorm, då berättelsen handlar om män, som lyckats med sina 

åtaganden. Collinson & Hearn (1994) identifierade de olika maskuliniteter, som är starka och 

dominerande. Ett slags entreprenörsanda, som prioriterar prestationsmått och mål, hörs i deras 

berättelser. 

 

Det som är utmärkande i respondenternas berättelser är att kvinnorna har arbetat längre tid, 

innan de fick sin ledande position. Männen har tidigt fått ledande befattningar antingen utifrån 

att de har blivit tillfrågade eller att de startat egna företag. Sven och Karin, som båda varit 

politiker, har pendlat mellan ledande poster inom kommunala och regionala verksamheter och 

inom den politiska världen. De har under hela karriären varit verksamma i företag, som ägs 

eller styrs inom offentligheten. De övriga har levt i den privata världen och fått anpassa sig 

efter den rådande manlighetsnormen, som kännetecknas av alla de fem olika typerna av 

maskuliniteter (Collingson & Hearn 1994). 

 

Utifrån Lykkes (2003) intersektionaliserade sätt att se intervjuerna på, ser vi ett tydligt 

exempel i Karins berättelse på hur både hennes kön och klasstillhörighet tillsammans skapade 

en avvikelse, som uppmärksammades speciellt. Hon berättar om hur hon sökte och fick sitt 

första chefsjobb och hur hennes arbetarbakgrund dels ledde till en tvekan om henne i 

rekryteringssituationen, vilket resulterade i att hon ensam behövde göra ytterligare en intervju, 

och dels att tidningarna blev så intresserad av hennes “klassresa”. Karin blev visserligen, som 

fackligt aktiv, uppmanad att söka en chefstjänst, men är egentligen den enda, som mer aktivt 

har sökt jobb själv på den öppna marknaden. De andra har blivit tillfrågade om 

chefsbefattningar och ledande poster, som exempelvis VD och styrelseordförande, i egenskap 

av sitt politiska liv, sitt branschkunnande och tidigare ledande befattningar i eget eller andras 

företag.  

 

Niklas beskriver själv hur han egentligen aldrig har sökt ett jobb i ledande befattning, men i 

senare delen av intervjun säger han att det är ett problem att kvinnor inte själva söker jobb 

som VD. Här lyser den manliga normen igenom och påverkar sättet att göra en karriär på. 

Informalismen bidrar till att männen har en egen arena att visa upp sig på och dit kvinnor inte 

har samma tillträde. Karriärismen visar på att männen har haft det lättare att tidigt nå 

chefspositioner. Kvinnorna i vår undersökning har antingen inte barn eller har större barn, när 

de påbörjade sina karriärer. Det är intressant att notera att Lotta, som inte har barn, är den 

enda av informanten som betonar att VD:rollen inte passar ihop med små barn hemma, vare 

sig det gäller en kvinna eller en man. Hon betonar vikten av att ingen borde arbeta som en VD 

under småbarnstiden, eftersom den känsliga perioden med små barn borde satsas på familjen 
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istället. Det är entreprenörialismen, som tydligt kommer fram i just VD:rollens krav och som 

kännetecknas av kommentarer som att man får räkna med att jobba 80 timmar i veckan och att 

man måste acceptera att jobbet innefattar minst 150 resdagar per år. 

 

5.3 Rekrytering av en verkställande direktör 

 

Rekryteringprocessen är en arena för informalitet, entreprenörialism och karriärism. Redan 

när styrelsen beslutar om en kravprofil, har det redan bestämts, vem som kan komma ifråga. 

Respondenterna betonar betydelsen av vad företaget behöver för kompetens och personlighet, 

och endast i vissa fall kräver den som har ansvar för rekryteringen att rekryteringsföretaget 

skall presentera lika många kvinnliga som manliga kandidater. Rekryteringsföretaget har 

databaser med intressanta kandidater och presenterar de kandidater, som motsvarar den 

kravprofil företaget har arbetat fram. Styrelserna avsäger i och med det ansvaret att själva 

hitta en jämnare fördelning mellan könen och få in andra perspektiv in i styrelserna. Med en 

konservativ kravprofil, som kräver VD:erfarenhet under flera år, kan homosocialiteten 

blomma fritt. Redan när kravprofilen upprättas och bestäms råder den homosociala “lagen”, 

och resultatet blir att styrelsen vill ha det som den känner igen. Många pratar om en utökad 

rekryteringsbas med kvinnor inom andra typer av chefsjobb, men om kravet på VD:erfarenhet 

ligger kvar, sker ingen snabb utveckling. Om rekryteringsföretagen vågar, trots sin 

beroendeställning till det beställande företaget, att förklara effekten av att alltför stor vikt 

läggs vid en mångårig VD:erfarenheten, kan det beställande företaget få en ny chans. 

Rekryteringsföretagen har en unik ställning och kan med sin kunskap och branscherfarenhet 

hjälpa företagen att se effekterna av en ojämlik styrelse. Problemet är att deras 

beroendeställning och förhållandet mellan dem och företaget liknar ett principal-agent-

problem. Möjligheterna är dock att rekryteringsföretaget kan se företaget i ett annat ljus och 

motivera företagsledningen till en mer heterogen sammansättning av styrelsen utifrån 

ägarskap, branschkunskap, kön, ålder och bakgrund. Svårigheten ligger i när en VD skall vara 

bra på allt. Vid rekryteringen, har många gånger kandidatens tilläggs-kompetens utöver 

kravprofilen ändå beaktats. Som vi tidigare har beskrivit, ansåg Niklas med flera att det är ett 

problem att kvinnor inte söker VD:tjänsterna. Det är ingen idé att uppmana kvinnor att söka 

VD:tjänster, när dessa tjänster aldrig utannonseras. Hur kan en person bli VD för första 

gången, om det krävs mångårig erfaranhet av VD:skap i kravprofilen? Flera av våra 

respondenter menar att kvinnor behöver kunna sälja in sig själva till rekryteringsföretagen för 

att komma ifråga, när det gäller ledande poster. De manliga respondenterna har dock många 

gånger kontaktats direkt av rekryteringsföretaget utan minsta ansträngning. Om själva arena- 

och rekryteringsbasen består av nästan enbart män, är sannolikheten inte stor att hitta kvinnor.  

Om homosocialiteten råder, på ett osynligt och institutionellt sätt, bidrar den manliga normen 

till att det känns tryggt och bra med något välbekant. När magkänslan får råda och man inte 

tar tillräcklig hänsyn till kravprofilen och de efterfrågande kompetenserna, är det 

homosocialiteten som styr i allt för hög grad. Diskrimineringen kan minskas, enligt den 

nyligen gjorda avhandlingen (Sjöberg 2014), om begåvningstester ersätter de kravprofiler och 

bedömningar, som utgår ifrån magkänsla och personlighet. Det gäller, enligt Sjöberg (2014) 

att företagen inför en meritokratisk rekrytering, som baseras på utbildning, meriter och 

erfarenheter, snarare än den odokumenterade magkänslan. De män vi har intervjuat har alla 

tidigt i livet blivit VD, men när vi sedan frågar om egenskaperna hos en VD, anser de inte att 

man kan anställa en VD, som är under 35-40 år. En av dem fick VD:rollen vid 27 års ålder 

men han hävdar att han nu inte kan anställa en VD i samma ålder. Han anser nu att han själv 

hade alltför liten erfarenhet, då han tillträdde som VD. 
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5.4 VD kandidaten 

 

VD:tjänsterna annonseras alltså inte ut numera, och i offentliga sammanhang kringgås kravet 

med transparens genom att låta de headhuntade kandidaterna söka tjänsten i efterhand, när de 

redan är mer eller mindre tillsatta. Anledningen till detta är att ingen vill skylta med att inte ha 

fått ett VD:jobb. Det kan också vara så att den dåvarande VD inte ens vet om att han/hon skall 

bytas ut. En framgångrik ledare bekräftar sin makt och auktoritet genom att vara eftersökt och 

skall inte behöva söka en tjänst. Det finns en stor känslighet i att uppgiften kommer ut om 

viljan att byta jobb, söka nya utmaningar mm. Alla våra respondenter har blivit uppsökta och 

tillfrågade om högre befattningar med undantag av Karin, som sökte sitt första chefsjobb men 

sedan har blivit tillfrågad. Om annonsering används för att hitta kandidater, blir resultatet bara 

sökande personer, som inte redan har ett arbete. Våra respondenter anser att kandidaterna, 

som redan har ett arbete, är mer kvalificerade för VD:tjänster än dem, som inte har jobb idag. 

Redan där riskerar företaget att bara få övervägande manliga kandidater. Genom att bredda 

kravprofilen och se dess betydelse undviks homosocialitet. Respondenter ger uttryck för att 

rekryteringsprocessen i vissa fall både behöver vara hemlig och snabb, och då hinner man inte 

med att verka för en heterogen rekryteringsprocess och därmed förhindra homosocialitet.  

 

5.5 Framtid och jämlikhet 

 

När det gäller VD:rollen, anser våra respondenter att det har skett en del förändringar. Dels är 

det nu mera möjligt att bli VD i något yngre ålder, men de flesta skulle ändå inte anställa en 

VD, som inte fyllt 40 år. Många av de unga VD:arna anser dock att det är svårt att kombinera 

VD:rollen med familj med små barn. Karriarismen visar sig också genom att de anser att 

VD:rollen är så krävande att den andra parten hemmavid inte kan ha ett lika ansvarsfullt 

arbete med samma villkor. Resultatet av detta är att en VD måste vara äldre än 40 år, inte ha 

små barn och dessutom ha en partner som tar hand om vardagspusslet hemma. Om VD:rollen 

inte utvärderas och förändras, är risken stor att de som prioriterar familj och fritid inte 

kommer att efterfråga jobbet i samma utsträckning i framtiden. Om det inte går att kombinera 

arbete och familj, kanske styrelserna borde se på VD:skapet på ett mer kreativt sätt. Vilken 

naturlag säger att ett företag bara kan ha en VD, som skall vara huvudansvarig för företaget 

och inte två? Det finns exempel på företag, som har två VD:ar, men det är väldigt sällsynt. 

Det skulle vara intressant att undersöka, om attraktionen skulle öka för yrket verkställande 

direktör från både kvinnor och män, om det fanns en större möjlighet att dela på ansvaret och 

lättare kunna kombinera arbetet med familj.  

 

De kvinnliga respondenterna har, alla tre, själva tagit upp ämnet jämställdhet utan att vi har 

ställt frågor om det. Männen har kommit in på ämnet först när vi har frågat om det. Vi anser 

att detta beror på att frågan egentligen inte berör männen. För kvinnorna har ojämnlikheten 

varit något som, under hela deras yrkesliv, varit ett faktum och som de alltid har varit tvungna 

att förhålla sig till. På frågan om det finns några hinder för en kvinna att bli VD svarade Sven 

att det berodde på tradition, kultur och familjeförhållanden. På frågan om vilka hinder det 

finns för män, blev han först tyst, funderade länge på vad han skulle svara och kom sedan 

fram till att han inte kunde se några hinder för en man att bli eller vara VD. Frågan gjorde att 

han reflekterade omkring sitt svar och sade återigen att det borde han kanske ha gjort. Han 

blev själv uppmärksammad på problemet i och med vår fråga, och det blev tydligt, hur 

osynligt den institutionella manliga normen råder. För männen har det aldrig funnits något 

problem med att vara man och ledare. När det gäller våra kvinnliga respondenter, har de 

redovisat många olika strategier för hur de överbryggar maktstrukturer, hierarkier och manligt 
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motstånd. Karin menade att först våra barnbarn kommer att slippa detta och att de kommer att 

kunna utöva ett mer personligt ledarskap utan att ta alltför stor hänsyn till kvinnligt och 

manligt sätt att leda. Som det är nu måste de kvinnliga ledarna anpassa sig till systemet och gå 

runt problemen. Karin beskriver det målande och metaforiskt med att kvinnor och män 

egentligen lika ofta slår i glastaket, när de når gränsen för sin kompetens, men att män alltid 

har någon som öppnar ett fönster, som ger dem nya utvecklingsmöjligheter. Här kan vi se 

både paternalism och homosocialitet som bidragande orsaker till att detta glastak upprätthålls 

för kvinnor. Hur kan företag idag börja arbeta med att öppna fönster?  

 

Vi ställde frågor till våra respondenter om deras syn på positiv särbehandling och kvotering. 

För Karin var det ingen tvekan om att det är en självklarhet med kvotering. Bengt och Niklas 

var emot. Sven och Lotta tyckte att det i princip är fel men hade nu ändrat åsikt och ansåg att 

det är nödvändigt, om det skall hända något. Ove menade att det är bättre än ingenting. 

Majoriteten av deltagarna på konferensen i Rosenbad var övertygade om att det inte finns 

någon annan väg än att använda sig av kvotering för att komma någon vart. I vissa av de 

politiska partierna har man sedan länge varvat listorna och genom det uppnått en jämlikhet 

mellan män och kvinnor. Miljöpartiet har dessutom gått ännu längre och visat på möjligheten 

att i över 20-års tid ha haft två språkrör istället för ett partiledarskap och därmed en jämlik 

representation av båda könen på toppen. Statistiken över statliga, kommunala och regionala 

företag och organisationers andel kvinnor på toppen gentemot privatägda företags låga andel 

bevisar att transparens och krav på insyn och jämlikhet får resultat utan att de förutspådda 

katastrofala följderna inträffar. Norge är ett ytterligare exempel på att det går att förändra 

förhållanden utan alltför negativa konsekvenser.  

 

5.6 Rekryterarnas berättelse 

 

Rekryterarna upplever samma problem som de intervjuade styrelseordförandena. Man letar 

efter något sällsynt, som de knappt vet finns. De söker förgäves efter den manliga ledarstilen 

hos kvinnorna. Strategierna är inte välutvecklade för att överbrygga den manliga normen, när 

det gäller att hitta rätt kompetens hos VD:kandidaten. Viljan finns att hitta de kvinnliga 

kandidaterna, men sättet att leta efter dem har inte förändrats. Detta visar på homosocialitet i 

den bemärkelsen att man söker samma personlighet som man är van vid, och den manliga 

normen bidrar därför till att rekryteringen inte kan överbrygga den manliga dominansen.  

Det finns inga nya strategier om hur man behöver leta för att hitta det sällsynta. De flesta 

söker efter kandidater med lång VD:erfarenhet och efter manliga gestalter med självsäkra, 

drivande ledaregenskaper. Andra likheter i åsikter mellan rekryterarna och 

styrelseordförandena finns dock, nämligen att VD:rollen är mycket krävande och att den i 

grunden inte har förändrats särskilt mycket på 10-15 år. Samhällsutvecklingen går mot att de 

yngre personerna, både män och kvinnor, prioriterar familj och fritid högre numera. Det 

innebär att rekryteringsarbetet för att hitta en VD kan bli svårare och svårare, om kravprofilen 

inte utvecklas i takt med tiden. Dagens VD:roll med karakteristika som hög energi, driv och 

en god självinsikt är typiskt karriäristiskt till skillnad från den framväxande synen på ett 

arbetsliv, som inte upptar all vaken tid. Det som Olof berättade är typiskt karriäristiskt: 

 

Vill du bli en toppchef i svensk näringsliv, när 95 procent av företagen jobbar 

med export, så måste du räkna med att resa 100 – 150 dagar år ut och år in. Du 

kommer då att behöva göra stora uppoffringar. 
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Med bibehållna villkor, som ovanstående citat ger uttryck för, anser vi, att andelen kvinnliga 

VD:ar inte kommer att öka.  

 

På vår fråga vilket det största hindret är för en kvinna att bli VD, svarar hon följande:  

“Kvinnan själv.” Detta synsätt tolkar vi som om ansvaret läggs hos kvinnorna själva och inte 

på nivån, som rekryterar och anställer. När Katarina får frågan om hur hennes 

rekryteringsföretag arbetar med att rekrytera kvinnor, säger hon att det är en mission. Några 

konkreta åtgärder, som används för att hitta kvinnliga kandidater, kan vi dock inte utläsa ur 

hennes berättelse. Hon hänvisar till rekryteringsföretag, som enbart specialiserat sig på att 

rekrytera kvinnor. När rekryteringsföretagen inte själva kan bryta den manliga dominansen av 

kandidater, behövs nya krav, som skulle kunna vara kvotering. Det är kanske dags att någon 

öppnar ett fönster i glastaket och ställer ner en stege, så att det blir lättare att klättra upp? 

 

Vår analys är att rekryterarna behöver ha genuskunskaper och använda sig av ett 

företagsspråk, som betonar lönsamhet och produktivitet, precis så som en deltagare på JA-

delegationens halvdagskonferens betonade. I avsnittet, som följer, analyserar vi ytterligare 

erfarenheter från deltagarna på konferensen.  

 

5.7 NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön 

Rekryteringsprocessen skiljer sig åt mellan män och kvinnor enligt upplysningen om Gertrud 

Åström kartläggning, som vi fick information om under intervjun på NIKK. Vår empiri 

bekräftar detta faktum genom Niklas båda citat om hur han fick sina jobb respektive varför 

det inte finns så många kvinnliga ledare. Män behöver inte söka sina tjänster, eftersom de är 

efterfrågade.  Kvinnor förväntas söka jobb, som nästan aldrig utannonseras. Om kvinnorna 

inte söker några jobb, så vet organisationerna inte om att de finns. Denna skillnad i synen på 

rekrytering av kvinnliga och manliga VD:ar konserverar och förstärker den manliga normen 

och homosocialiteten.  

 

När informanterna menade att en kvinna i första hand alltid är en kvinna i en styrelse tolkar vi 

detta som att en kvinna i första hand är kvinna genusmässigt och i andra hand är en kompetent 

person. Kompetensbegreppet menade NIKK är subjektivt, något som Fredrik Hillelson 

bekräftade. När kompetensbegreppet går från objektiv sanning till något subjektivt, ökar 

synligheten och därmed förmågan att överbrygga effekten av hegemoniska maskuliniteter och 

homosocialitet. Egenskaperna hos en VD-kandidat kan enligt NIKK tolkas på olika sätt. 

Oftast blir kvinnans egenskap en nackdel och mannens egenskap uppfattas mer positivt. Här 

påverkar med andra ord den manliga normen och könsmaktsordningen själva kravprofilens 

utformning och därmed även kompetensbegreppet. 

 

NIKK talar om kvotering och menar att kvotering av kvinnor egentligen inte behövs. Det 

räcker att företag slutar kvotera in män. Sjöberg (2014) håller även med NIKK, när det gäller, 

att kompetensen inte sjunker vid större andel kvinnor i styrelserna. Homosocialiteten och den 

manliga normen bidrar alltså inte till att höja eller bibehålla kompetensen, utan den minskar 

istället.  

 

Det råder en stor missuppfattning inom organisationer om skillnaden mellan kvotering och 

positiv särbehandling, enligt NIKK. Om rekryterarna går efter magkänslan, är det lätt att den 

manliga tolkningen av kompetenser och uppfattningen om värdet av tilläggskompetenser 

påverkar utfallet till mannens fördel. Om tillräcklig hög kompetens efterfrågas, enligt 

kravprofilen, breddas urvalet och fler kandidater kan bli aktuella för tjänsten.  
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5.8 Rosenbad 

 

Sättet att bryta homosocialiteten och den hegemoniska maskuliniteten, när det gäller att få en 

heterogen styrelse, har tidigare varit genom att vänta ut män, som ändå skall avgå ur styrelsen. 

I det läget ersätts mannen av en kvinna. Det tar då lång tid att på detta vis uppnå en jämlik 

fördelning. Genom att modigt flytta på män, går utvecklingen snabbare. Att avstå från dem, 

som redan gör ett bra jobb, men som är för lika i något avseende, ger i slutändan styrelsen en 

bredare bas, större förändringsbenägenhet och en annan insikt. De styrelseordförande, som 

flyttar och möblerar om i sina styrelserum, har sett glastaket och insett att konstruktionen går 

att höja. Då taket höjs, måste styrelseordförandena samtidigt ge rätt stöd till dem, som är 

VD:ar, oavsett kön.  

 

Kvotering stödjer de styrelseordförandena, som inte orkar, vågar eller förmår möblera om 

själva, vilket skulle kunna göra att utvecklingen påskyndas. Med en jämställdhetsminister, 

som anser att kvotering är en bra metod och med en finansminister, som till synes motvilligt, 

bejakar denna metod, anar vi att lagen snart är en verklighet även i Sverige. Då behöver det 

inte ta 40 år, innan vi uppnår fördelningen 40-60, vilket Lena Johansson, JÄMO, redovisat att 

det annars skulle ta. Resultatet av kvoteringen ger även en större rekryteringsbas för kvinnliga 

verkställande direktörer. På det viset motverkar detta också de negativa effekterna av det 

minskade antalet mellanchefer. 61 procent av företagen, som gjort en jämställdhetsplan men 

inte låtit denna störa produktionen, måste uppmärksammas särskilt. Här har uppenbarligen 

lagens långa arm inte nått tillräckligt långt. En uddlös lag om jämställdhetsplaner behöver 

kompletteras med en praktiskt tillämpbar lag om kvotering, vilket leder till att företag, med 

starkt inflytande av homosocialitet, kommer att se tvingas nya mönster och möjligheter. Med 

exempel som den nyligen gjorda avhandlingen (Besley et al. 2013), vilken bevisar att 

kompetensnivån inte kommer att sjunka i styrelserna om kvotering blir gällande lag, utan att 

den tvärtom kommer att stiga, hoppas vi att diskursen lämnar hotet om lägre kompetens 

bakom sig. Avhandlingen visar också att den låga andelen kvinnor inte heller beror på någon 

brist på kompetenta och villiga kvinnliga kandidater, utan snarare på medelmåttiga manliga 

ledares preferenser. Det behövs troligen ändå många ytterligare bevis för att “lägre 

kompetens” inte skall användas som en dålig ursäkt för den pinsamma låga andelen kvinnor i 

de flesta av landets bolagstyrelser.  

 

Ett annat viktigt verktyg skulle vara att utbilda verksamhetskonsulter i genuskunskap och låta 

dem undervisa företagsledare om fördelarna med ett jämställt styrelsearbete. 

Verksamhetskonsulter har förutsättningar att tala rätt språk och på det sättet integrera och föra 

in frågorna direkt in i verksamheten. Detta arbete kan stimuleras med olika former av stöd 

från samhället. Det kan dessutom ske genom spridning av goda exempel från framgångsrika 

företag. 

 

VD:rollen har sedan länge ansetts som en manlig verksamhet, vilken har krävt ett stort 

engagemang, tillgänglighet de flesta timmar på dygnet och av den anledningen även en 

partner, som sköter markservicen hemma, allt enligt den ena av den hegemoniska 

maskuliniteten Karriärismen (Collinson & Hearn 1994). Det är inte rimligt att det i dagens 

samhälle krävs en “hemmafru” för att kunna arbeta som VD. Om den yngre generationen, 

som består av både män och kvinnor, skall kunna se VD:rollen som attraktiv i framtiden, bör 

villkoren ändras. Genom att rätt avlastning ges, när det gäller arbetsuppgifter och ansvar, kan 

även en ensamstående med eller utan barn eller en person, som lever i ett jämställt 

förhållande, inneha jobbet. Risken är annars överhängande att personer med rätt kompetens i 

framtiden inte rekryteras, utan de endast de personer som ställer upp på villkoren. Den 
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rådande normen att ett företag endast kan ha en enda VD behöver luckras upp och utmanas. 

Det finns exempel på företag med två VD:ar, men dessa är idag mycket sällsynta. Mer 

forskning skulle behövas göras om företag, som tillämpar ett delat VD:skap. Ett delat 

VD:skap är, tror vi, en effektiv metod för att låta oerfarna, unga ledare växa in i sin yrkesroll 

utan att beröva dem all möjlighet till en delaktighet i familjen. Eftersom tiden för yrkesrollen 

ofta sammanfaller med småbarnstiden, är ett delat VD:skap också en garanti för att 

hållbarheten för en VD förlängs. Den delade ledarrollen leder automatiskt även till ett 

integrerat mentorskap, vilket sänker företagens utbildningskostnader och samtidigt minskar 

risker med att anställa en oerfaren person. Ett delat VD:skap bör i första hand innehas av både 

en man och en kvinna. Då kommer, anser vi, också den hegemoniska maskuliniteten att 

utmanas och den homosociala effekten att minska.  
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6 Slutsats 

6.1 Introduktion 

 

I arbetets sista del presenteras slutsats av studien och även sådant som skulle behöva belysas, 

åtgärdas och undersökas i kommande studier. 

 

6.2 Studiens resultat 

 

Det finns många mekanismer, som sammantaget bidrar till att bibehålla glastakets höjd, 

utseende och konstruktion. Den mest betydande egenskapen hos ett glastak är dess osynlighet. 

Det gäller att på olika sätt att synliggöra det som kvinnor genom hela sitt yrkesliv får 

upprepade erfarenheter av och det som de allra flesta män inte alls ser. Men vad är det som 

gör det så osynligt? Är det ett höj- och sänkbart tak? Hur bygger vi gemensamt om glastaket, 

så att både kvinnor och män får samma möjlighet att kliva ut ur glastaket, kanske ur ett öppnat 

fönster? Materialet glas är både instängande och genomskinligt på samma gång. Det är inte 

konstigt att män tror att det bara är att kliva upp på karriärsstegen, när taket inte är synligt för 

dem. “Varför kommer kvinnorna inte ut? Det är ju bara att gå! Jag slog inte i något hårt, när 

jag gick”. Glaset stänger inne, är hårt men kan naturligtvis gå att få hål på. Olika åtgärder 

hjälper till att bygga det öppningsbara fönstret. Det som fortfarande är kittet och som 

försvårar för kvinnor att nå högre upp är den manliga normen och homosocialiteten.  

 

Ägandet är traditionellt en manlig angelägenhet och om den viktigaste egenskapen, som 

styrelserepresentant, är just ägandet i bolaget, så kommer det ta lång tid innan någon 

förändring sker. Långsamheten förstärks ytterligare genom homosocialiteten, vilken 

befrämjas av informella rutiner vid rekrytering, att kandidatens utbildningsnivå inte längre 

betyder så mycket, att man inte är van vid det som är olika, utan bara det, som är likt det man 

är van vid. Det gäller att hela tiden hålla balansen inom det heteronorma, det vill säga att det 

viktiga är olikheten i sig. Det är lika fel om det bara blir kvinnor, som när det bara är män i ett 

styrelserum. Män behöver inte backa ur, för att det blir fler kvinnor, vilket är en vanlig 

företeelse i andra yrkesgrupper exempelvis präster eller lärare. Inkomsterna skall inte behöva 

sjunka, för att fler kvinnor kommer in. Arbetsförhållandena behöver dock förändras. En VD 

skall inte behöva välja mellan arbete och familj, oavsett kön eller ålder. När man inte har 

kunskap och därmed förmåga att se frågan ur företagens lönsamhets- och 

konkurrensperspektiv, kommer alla gamla mekanismer att fortfarande utöva ett stort hinder. 

Inte förrän en ledningsgrupp får hjälp att se frågan i ljuset av kronor och ören, sker en verklig 

förändring. Det äkta engagemanget går inte att få genom att vara politiskt korrekt. Det gäller 

att procenttal, jämställdhetsplaner eller kvinnliga styrelsesuppleanter inte blir något, som 

företagen gömmer sig bakom.  

 

Vår slutsats blir därför att det är viktigt för företagen att i första hand tala lönsamhet och inte 

jämställdhet. Jämställdhet är en självklarhet. Lönsamhet är något som driver utvecklingen 

framåt. Detta är en av våra främsta slutsatser om privata företag själva skall lyckas förändra 

sin egen situation med idag nästan hälften rent manliga styrelser, den låga andelen kvinnliga 

VD:ar och en utveckling, som går i motsatt riktning ute i samhället och bland statliga företag. 

Vår bedömning är att kvotering annars snart kommer att införas för att öka andelen kvinnor i 

privata styrelser. Med Norge som exempel finns ett utförligt och praktiskt experiment, där alla 

farhågor inte alls har inträtt, som många hade förutsett. De som tidigare, av starkt ideologiska 
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skäl, har varit emot en kvotering håller på att svänga i frågan, eftersom det går så långsamt. 

Med kvotering kan den kvinnliga rekryteringsbasen få en snabbare ökning och det 

traditionella sättet att se hur en styrelse kan vara uppbyggd på, kan utmanas.  

 

Det gäller att inte se förklaringen till den låga andelen kvinnliga verkställande direktörer i 

enbart bristen på kvinnliga kandidater med rätt kompetens, utan att även se de medelmåttiga 

manliga ledarnas preferenser. Genuskunskapen kommer automatiskt att stiga om fler kvinnor 

sitter i styrelserummen. Då kommer också den naturliga inställningen till att en VD även 

måste kunna kombinera sitt arbete med barn och familj. Föräldraförsäkringens villkor, vars 

effekt idag resulterar i ett ojämlikt uttag av antalet föräldradagar hos kvinnor och män, bör 

undersökas och reformeras. Föräldralagstiftningen bör inte hjälpa till att förstärka den 

hegemoniska maskuliniteten och homosocialiteten, men får heller inte försämra barnens 

möjligheter att utvecklas tillsammans med båda sina föräldrar. VD:rollen anser vi därför 

behöver förändras. Utvecklingen har, enligt vår empiri, gått emot en kortare ”förbrukningstid” 

för en VD på grund av den hårda arbetsbelastningen. Detta resulterar i en sämre lönsamhet för 

företagen, inte minst på grund av en allt högre och tätare rekryteringskostnad. Risken är även 

övervägande att rätt kompetens inte kommer att kunna rekryteras, utan att den som anställs är 

den personen, som ställer upp på villkoren. Kvinnor nätverkar mer vertikalt medan männen 

har en mer horisontell inställning till nätverksrelationer. Med en mer heterogen yrkesgrupp 

ökar förståelsen för en modern VD, som spelar i samma takt som övriga yrkesgrupper i 

samhället, när det gäller relationen mellan arbete, familj och fritid. 

 

Könsmaktsordningen är olika stark i privata och statliga företag. Det beror på att staten i form 

av politiker, myndigheter och den tredje statsmakten media, utför påtryckningar ifråga om hot 

om kvotering, tillämpning av positiv särbehandling, krav på jämlikhet i offentlig verksamhet 

mm. Dessa olika krav motverkar effekten av den rådande könsmaktsordningen och minskar 

skillnaderna mellan könen inom många områden. De privata företagen har just upptäckt att 

det måste till en reell utveckling inom området, för att de inte skall bli ohjälpligt efter gällande 

det jämställda ledarskapet.  

 

De hinder som alltså utgör glastakets konstruktion, består enligt vår undersökning av: 

Hegemonisk maskulinitet, homosocialitet, informella nätverk, låg andel kvinnor i 

rekryteringsbasen, dåligt stöd av styrelseordförande, att män inte tycker att det är så stort 

problem, osynligheten, det manliga ägandet, den konservativa synen på kvotering, att positiv 

särbehandling inte används, för stort jämlikhetsperspektiv istället för lönsamhetsaspekt, för 

lite genuskunskap hos ledare, generationskunskap, att många går i gamla fotspår trots att 

tiderna förändras, en konservativ syn på VD:rollen, där en “hemmafru” krävs för att klara av 

jobbet oavsett kön.  

 

Det är bra att det skapas en debatt för ett mer jämlikt ledarskap. Könsmaktsordningen, som 

präglar samhället, måste utmanas och belysas genom återkommande diskussioner. Det gör att 

uttalanden, som Jens Spendrups lördagsintervju, inslaget i Västnytt om socialdemokraten 

Sture Nilsson och Morgonekots intervju med Mikael Skoog är mycket positiva inslag. Om 

Feministiskt Initiativ lyckas med att komma in i Riksdagen, så ökar troligtvis även denna 

debatt inom politiken. Debatter hjälper till att belysa institutionerna och ger alla berörda parter 

energi och inspiration. Det är kanske just denna levande debatt, som kommer att hjälpa till att 

spräcka glastaket i framtiden? Förändringar är alltid både arbetssamma och positiva. Viljan att 

välja lika och den manliga normen kommer att utmanas, vilket gör det bekväma obekvämt 

och det osynliga synligt.  
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6.3 Förslag på åtgärder 

 

Kvotering och positiv särbehandling bör införas och användas lagmässigt i privata företag för 

att påskynda utvecklingen. Kvotering av en underrepresenterad grupp upphör alltså av sig 

självt, när målet är uppnått. Alla företag bör spela en aktiv roll i upprättandet av forum, 

nätverk och mentorskapsprogram i sina respektive företag, så att andelen kvinnliga ledare 

ökar till minst 40 procent. Stöd för utbildning i genuskunskap för verksamhetskonsulter, som i 

sin tur kan engagera ledningen i de mansdominerade styrelserummen. En fortsatt satsning på 

organisationer, som arbetar med att uppmärksamma goda exempel från företag, som utgår 

ifrån lönsamhets- och konkurrensaspekten, när det gäller fler kvinnor på ledande befattningar. 

Presentation av en ny syn på fördelningen av tid för arbete, familj och fritid för att på det 

sättet locka och engagera yngre ledare av bägge könen. Att se kvinnor som en tillgång för 

företagen och liksom Norge ta till vara den utbildade kvinnliga kompetensen inom 

civilingengörer och civilekonomer på marknaden. Krav på mer använbara jämställdhetsplaner 

med ett praktiskt fokus. Praktiska förslag, där stimulering av utvecklingen går i rätt riktning 

mot en jämnare fördelning mellan män och kvinnor.  

 

6.4 Vidare forskning 

 

Ett delat VD:skap är en intressant företeelse, men relativt oprövad. Det finns idag få exempel 

på företag som tillämpar ett delat VD:skap. Att forska på detta område, skulle ge användbar 

information, vilket skulle kunna användas för att motverka eventuella fördomar angående 

ineffektiviteten med ett delat ledarskap.  

 

Vidare skulle det behövas mer forskning angående effekten och resultatet av en lagstadgad 

kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Norge är ett exempel, där en införd kvoteringslag kan 

studeras. 
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8 Bilaga 
 

8.1 Bilaga 1 

 

 

Frågeguide för intervju med styrelseordförande och rekryterare. 

 

1. Dig själv 

Vi skulle vilja att du berättade hur du fick din nuvarande position och lite om din 

arbetsbakgrund och karriär? 

 

2. Rekryteringsprocessen 

Hur arbetar du med rekrytering av en VD? 

Hur ser rekryteringsprocessen ut i ditt företag? 

Följdfråga:      

Hur görs urvalen?  Söks jobbet eller tillsätts det? 

 

3. VD:kandidaten 

Vad är det för VD:kandidat ni är ute efter? 

Vilka egenskaper är ni intresserade av hos kandidaterna? 

Tillsätts de eller söker de tjänsten? 

Följdfråga:      

Kan du nämna de tre viktigaste egenskaper hos en VD? 

 

4. Framtiden och Jämlikhet 

Hur tänker du om framtiden, när det gäller VD:rollen? Trender, svårigheter etc? 

Har du tänkt i ett könsperspektiv, när det gäller val av VD? 

Följdfrågor: 

Vad anser du om positiv särbehandling och kvotering? 

Vilka hinder finns det för en kvinna att bli en VD i ditt företag? 

Vilka hinder finns det för en man att bli en VD i ditt företag? 

Ev tilläggsfråga: Vad ser du behöver göras för att öka andelen kvinnliga  

VD:ar? 
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8.2 Bilaga 2 

 

 

Frågeguide för intervju med organisationer som arbetar med jämställdhet: 

 

Vad är huvudsyftet med organisationen? 

Organisationens bakgrund och hur de arbetar och varifrån anslagen kommer? 

Hur ser könsfördelning inom organisationen ut? 

Hur ser trenden ut gällande jämställdhet? 

Vad har hänt de senaste 10 åren? 

Metoder och verktyg för att öka jämlikheten som används idag 

Om rekryteringsprocedurer (sättet att rekrytera) chef, mellanchef osv 

Hur ser ni på framtiden gällande jämställdhet 

Hur påverkar ni jämställdheten med ert arbete? 

Hur mäts ert arbete? 

Hur ser en jämförelse ut mellan de nordiska länderna? 

Kvotering, Antalet VD och Ordf och Jämförelse privat och statligt 
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8.3 Bilaga 3 

 

 

Namn   Ålder  Nätverk  Män   Kvinnor  Genomsnittsålder  

nätverk 

 

Sven   66  38   28   10   60 

Bengt   56  30   21   9   49 

Ove   63  21   14   3   49 

Karin   64  44   23   23   57 

Niklas   49  26   21   5   57 

Lotta   56  71   56   14   55 

 

 

Genomsnitt 

 

Man   58,5  27,5   21 (76procent)  6,75 (24procent)  53,75 

Kvinnor  60  69   50 (73procent)  18,5 (27procent)  56 

Privat   56  35,75   28 (78procent)  7,75 (22procent)  52,5 

Offentligt  65  52,5   36 (69procent)  16,5 (31procent)  58,5 

 

 

Privat man 

Bengt   30  21   9 

Ove   21  14   3 

Niklas   26  21   5 

 

Genomsnitt 26  19   6 

 

 

Offentlig kvinna 

Karin   67  44   23 

 

 

49 år är lägsta åldern totalt för alla respondenter.  

Snittåldern ligger på 54,5 för respondenternas nätverk.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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