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Sammanfattning 

 

Titel: Skilda världar – Herrklubben kontra föredömet 

Författare: Jenny Gustavsson och Maria Skeppstedt 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand 

Bakgrund: Den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser är en aktuell debatt. 

Europaparlamentet röstade i november 2013 ja till ett förslag att det ska 

vara minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser senast år 2020. Jens 

Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv, uttalade sig i Sveriges Radio 

i februari 2014 om att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor 

att rekrytera till bolagsstyrelser, vilket blev väldigt uppmärksammat i 

media. Som synes pågår debatten både nationellt och internationellt. 

Börsbolagen i Sverige har 22 procent kvinnor i sina bolagsstyrelser och 

med tanke på Jens Spendrups uttalande borde de ha svårt att nå 40 

procent till år 2020. Dock har de statligt helägda bolagen visat att det är 

möjligt och har en kvinnlig representation på 50 procent. Frågan är då 

vad de privata bolagen gör för fel? 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka rekryteringsprocessen inom börsbolag 

och statligt helägda bolag i Sverige för att se om den påverkar den 

kvinnliga representationen i bolagsstyrelserna. Denna studie ämnar att 

förklara varför kvinnlig representation är så låg inom den privata sektorn 

i förhållande till den statliga sektorn. 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där empirin främst är insamlad genom 

intervjuer med representanter som har insyn i rekryteringsprocessen 

inom respektive sektor. Teori och empiri insamlades växelvis vilket 

innebär en iterativ ansats. 

Slutsats: Vi har i studien urskilt organisatoriska skillnader i rekryteringsprocessen 

vilket är avgörande för den kvinnliga representationen. Tid och resurser 

har identifierats som viktiga parametrar samt att ålder och erfarenhet 

spelar en viktig roll vid urvalet av kandidater. Vi konstaterar även att 

normativa regelverk inte fungerar på privat sektor och därmed finns 

behov av tvingande regelverk. 

Nyckelord: Bolagsstyrelse, kvinnlig representation, rekrytering, kompetens, 

rekryteringsprocess, börsbolag, statliga bolag 



 

 

Abstract 

 

Title: Worlds Apart – The Gentlemen’s Club versus The Role Model 

Authors: Jenny Gustavsson och Maria Skeppstedt 

Supervisor: Åsa-Karin Engstrand 

Background: Female representation on boards is an ongoing debate. The European 

Parliament voted in November 2013 in favour of a proposal that it 

should be at least 40 percent women on company boards by 2020. Jens 

Spendrup, president of the Confederation of Swedish Enterprise, was 

interviewed on Swedish Radio in February 2014 and stated that there 

are not enough qualified women to recruit to the company boards. The 

listed companies in Sweden only have 22 percent of women in their 

company boards and given Jens Spendrup’s statement should they 

have difficulty reaching up to 40 percent by 2020. Nevertheless, the 

state-owned companies has shown that it is possible with a female 

representation of 50 percent. The question then is what the private 

companies are doing wrong? 

Aim: The study aims to investigate the recruitment process within listed 

companies and state-owned companies in Sweden to see if it affects 

the representation of women on corporate boards. This study intends 

to explain why female representation is so low in the private sector 

relative to the state sector. 

Methodology: The study is qualitative in nature where empirical data is primarily 

collected through interviews with representatives that have insight in 

the recruitment process in each sector. Theory and empirical data were 

alternately collected which implies an iterative approach. 

Conclusion: We have distinguished organizational differences in the recruitment 

process, which is crucial for female representation. Time and resources 

have been identified as key parameters and age as well as experience 

affects the selection of candidates. We also discovered that normative 

regulations do not work in the private sector and therefor there is a 

need for a mandatory regulation. 

Key words: Board of directors, female representation, recruitment process, 

recruitment, skills, listed companies, state-owned companies 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en bakgrund till denna studie, följt av en 

problemdiskussion. Därefter presenteras syfte, avgränsningar samt vilken målgrupp 

studien riktar sig till. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan mitten av 1990-talet har en diskussion om kvinnlig styrelserepresentation pågått i 

Sverige. År 1993 gav regeringen uppdraget till en utredning, med 

Jämställdhetsombudsmannen Neuman som särskild utredare, att starta en utredning 

avsedd att kartlägga kvinnlig representation i näringslivet (SOU 1994:3, 3). Genus-, 

organisations- och ledningsforskaren Wahl fick sedan uppdraget att genomföra en 

undersökning av förändringsviljan inom näringslivet, vilket resulterade i SOU 2003:16 

Mansdominans i förändring. Sedan år 2005 finns Svensk kod för bolagsstyrning 

(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2014), nedan kallad Koden, vilket är ett direktiv 

som uppmanar börsnoterade bolag att bland annat eftersträva mångfald i styrelserummet. 

De statligt majoritetsägda bolagen tillämpar också Koden, enligt statens ägarpolicy 

(Finansdepartementet, 2012). 

Debatten om kvinnlig representation i bolagsstyrelser har den senaste tiden figurerat 

mycket i media. I februari 2014 pågick en uppmärksammad debatt efter ett uttalande av 

Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup (Ekots lördagsintervju, 2014) angående 

kvinnors bristande kompetens. På grund av den bristande kompetensen menar Spendrup 

att kvinnor har svårt att nå bolagsstyrelser. Dock ansåg han att det är bra med fler kvinnor 

i bolagsstyrelserna, men att utbudet av kompetenta kvinnor med rätt erfarenhet är litet. 

Att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser uttryckte Jens Spendrup som ett intrång i 

företagande, då grunden i en marknadsekonomi är fritt företagande samt ägande. En sådan 

restriktion försämrar företagens konkurrenskraft internationellt sett (Ekots 

lördagsintervju, 2014). Finansmarknadsminister Peter Norman svarade på Jens 

Spendrups uttalande genom att påpeka att de statliga bolagen har lyckats uppnå jämvikt i 

sina bolagsstyrelser utan att det varit särskilt besvärligt (Gripenberg, 2014). Norman 

förespråkar att en kvoteringslag ska införas på grund av att det går alldeles för långsamt 

för näringslivet att få in kvinnor i sina bolagsstyrelser.  

Diskussionen om kvinnlig styrelserepresentation har spridit sig genom Europa och först 

ut med att kvotera var Norge, vilka under år 2006 införde en lagstiftning om en 40-

procentig andel kvinnor som styrelseledamöter i börsbolag. Denna kvotering har bidragit 

till en ökad andel kvinnor i ledande positioner i det norska näringslivet (Wang och Kelan, 
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2012). Enligt Karlberg (2010) meddelar forskare vid Institutt for Samfunnsforskning att 

de norska börsnoterade bolagen minskade från 640 bolag innan införande av lagen till 

500 bolag när lagen trädde i kraft. Under åren 2007-2008 valde 124 bolag att omregistrera 

sig till privatägda bolag och 33 av dessa angav att orsaken till omregistreringen var just 

kvoteringskravet. Under år 2010 hade siffran sjunkit med ytterligare 19 bolag till 357 

bolag. Norge har inspirerat bland annat Spanien, Frankrike och Nederländerna att införa 

kvinnokvotering till bolagsstyrelser (Kvoteringsvind över Europa, 2011). Tyskland följde 

Norges fotspår och röstade i slutet av november 2013 ja till att införa kvotering, dock med 

en andel om 30 procent kvinnor (Tyskland inför kvotering, 2013). Europaparlamentet 

lade fram ett förslag om kvinnokvotering under år 2012, vilket röstades igenom i 

november 2013. Om förslaget blir verklighet ska andelen kvinnliga ledamöter uppgå till 

minst 40 procent senast år 2020, vilket innebär en stor omställning och förändring inom 

svenskt samt europeiskt näringsliv. Andelen kvinnor är nästan 60 procent högre i svenska 

styrelser jämfört med genomsnittet i Europa (Europaparlamentet, 2013). 

Huvudargumentet för att införa lagstiftning om kvotering är att det är det snabbaste sättet 

att genomföra en förändring av europeiskt näringsliv (Europaparlamentet, 2012). 

Dessutom förloras mycket kompetens i och med att hälften av all arbetskraft bortses från 

vid rekrytering till ledande befattningar (Europaparlamentet, 2012.). Kvinnligt 

deltagande i styrelser kan även bidra till ökad lönsamhet, bättre beslut och högre etik inom 

företaget (Europaparlamentet, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Med bakgrund från ovanstående diskussion har vi vid en litteraturgenomgång sett att det 

finns forskning som berör kvinnors ställning i organisationer och tänkbara orsaker till låg 

kvinnlig representation i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Tidigare studier fokuserar 

på kvinnors ställning och deras begränsade möjligheter att bli styrelseledamöter inom 

privat sektor (jfr Holgersson 2003 och Göransson 2006). Flertalet studier har också 

fokuserat på kopplingen mellan kvinnlig representation och lönsamhet (jfr Campbell & 

Minguez-Vera 2008; Smith, Smith och Verner 2006; Francoeur, Labelle och Sinclair-

Desgagné 2008). Utöver detta återfinns även studier om fördelarna med diversifierade 

bolagsstyrelser (jfr Ruigrok, Peck och Tacheva 2007; Earley & Mosakowski 2000). Inom 

den statliga sektorn har kvinnors roll diskuterats utifrån ett politiskt perspektiv, där 

kvotering av kvinnor till politisk bestämmande organ gett positiva samhällseffekter och 

snabbt förändrat kvinnors historiska underrepresentation (Dahlerup och Freidenvall 2008, 

5).   
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Holgersson (2003, 38) diskuterar orsaker till låg kvinnlig representation så som fel 

utbildnings- samt erfarenhetsbakgrund, förpliktelser utanför arbetet och dålig 

stresstålighet hos kvinnor. Sjöstrand och Petrelius (2002, 24-25) menar att det finns till 

exempel en stelhet och många förutfattade meningar om kvinnlig kompetens. Enligt 

Illeris (2013, 11) finns det problem med kompetensbegreppets centrala ställning och det 

råder en stor osäkerhet om vad kompetens innehåller och hänvisar till. Sjöstrand och 

Petrelius (2002, 24-25) menar att det finns andra faktorer än kompetens och utbildning 

som styr valet och rekryteringen av kandidater till ledande befattningar i privat sektor. 

Gemensamt för dessa forskare och författare, trots olika infallsvinklar, är att de belyser 

ett och samma faktum: att kvinnlig representation är låg i svenskt näringsliv, både 

gällande styrelseledamöter och chefspositioner. Studier visar att kvinnor som har lyckats 

nå en chefsposition är personal-, ekonomi- eller informationschefer (Göransson 2006, 

337). Dessa chefspositioner meriterar sällan till styrelserummet och kan därför delvis 

förklara varför så få kvinnor når bolagsstyrelserna (Göransson 2006, 337). För att skildra 

attityden till kvinnlig representation i styrelser och ledande befattningar har några talande 

citat valts ut, varav det första är från Sjöstrand och Petrelius (2002, 64): 

“‘Människor säger till mig att halva befolkningen består av kvinnor men jag 

svarar att det är inte det som är frågan. Det handlar om att hitta kvinnor som 

har rätt bakgrund och kompetens för att komma i fråga för styrelsearbete. Och 

det är fortfarande så att den manliga rekryteringsbasen är så oerhört mycket 

större’ - styrelseordförande i börsbolag” 

Fagerfjäll (2003, 27) lyfter fram ett citat av forskarkollegan Anna Wahl: 

“‘Kvinnor som nått högst upp blir ofta en slags gisslan. De ska hela tiden bevisa 

att de är där på andra meriter än sitt kön. De vill inte vara avvikande, vilket de 

ändå är, eftersom de är ensamma bland många män. Det blir en paradox som 

deras manliga kolleger aldrig behöver kämpa mot.’ - Anna Wahl, utredare och 

forskare vid Handelshögskolan i Stockholm” 

Fagerfjäll (2003, 11) lyfter även fram detta intressanta citat: 

“‘Attityderna varierar från >>kvalificerade kvinnor klarar alla arbeten<< till 

den andra extremen >>kvinnor är utmärkta på att ta hand om detaljer men inte 

företagsledning<< … En rad trosföreställningar måste fås att försvinna innan 

förändringen kan ta fart…’ - Encyclopedia of Professional Management” 

Dessa citat speglar ett förlegat synsätt som har funnits i svenskt näringsliv gällande 

kvinnors oförmåga och bristande kompetens under lång tid. Det kan vara förklaringen till 

varför kvinnor är underrepresenterade i den privata sektorns bolagsstyrelser.  
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I en enkätundersökning (Regnö 2002, i SOU 2003:16) från 2002 hade 50 procent av de 

privata aktiebolagen i Sverige endast manliga styrelsemedlemmar. Vid denna tidpunkt 

uppgick andelen kvinnliga ledamöter i svenska börsbolagsstyrelser till drygt elva procent 

(Andra AP-fonden 2013, 6). Under tio års tid har det skett en fördubbling av denna siffra 

och den uppgick år 2013 till drygt 22 procent (Andra AP-fonden 2013, 6). Vid en 

jämförelse med de statligt helägda bolagsstyrelserna uppgick andelen kvinnliga 

ledamöter år 2003 till 46 procent (Näringsdepartementet 2006, 15) och år 2013 till 50 

procent (Finansdepartementet 2013, 18). Samma år uppgick andelen kvinnliga 

ordföranden till 41 procent (Finansdepartementet 2013, 18). Som synes uppnår de statligt 

helägda bolagen jämställdhet i sina bolagsstyrelser till skillnad från de privata.  

Det faktum att skillnaden i jämställdhet är så stor mellan de statligt helägda bolagen och 

privata börsnoterade bolag har väckt ett intresse hos oss att undersöka rekryteringen till 

bolagsstyrelser inom respektive sektor. Vi har valt att göra en jämförelse mellan statligt 

helägda bolag och privata börsnoterade bolag med fokus på rekryteringsprocessen och 

urvalskriterierna då det är avgörande för vilka kandidater som väljs in i styrelsen. Som 

nämnt har tidigare forskning fokuserat på rekrytering till företagsledning inom privat 

sektor (jfr Holgersson 2003 och Göransson 2006), kopplingen mellan kvinnlig 

representation och lönsamhet (jfr Campbell & Minguez-Vera 2008; Smith, Smith och 

Verner 2006; Francoeur, Labelle och Sinclair-Desgagné 2008) samt fördelar med 

diversifierade styrelser (jfr Ruigrok, Peck och Tacheva 2007; Earley & Mosakowski 

2000). Gällande den statliga sektorn finns studier om kvinnlig representation i politiska 

organ (Dahlerup och Freidenvall 2008, 5). Vi har sett att det finns en kunskapslucka 

gällande rekrytering och rekryteringsprocessen till bolagsstyrelser inom den statliga 

sektorn. Vi har därför valt att genomföra en jämförelse mellan sektorerna i hopp om att 

bidra med ett intressant tillskott till forskningen om kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser. 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka rekryteringsprocessen inom respektive sektor för att se om 

den påverkar den kvinnliga representationen i bolagsstyrelserna. Denna studie ämnar att 

förklara varför kvinnlig representation är så låg inom den privata sektorn i förhållande till 

den statliga sektorn och leder till följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig rekryteringsprocessen organisatoriskt sett åt mellan statligt helägda 

och börsbolags bolagsstyrelser?  

 Vilken kompetens eftersöker statligt helägda och börsbolag i en kandidat till sin 

styrelse? 

 Hur kan rekryteringsprocessen förklaras utifrån ett styrningsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Skillnaden i andelen kvinnliga ledamöter skiljer sig inte nämnvärt åt mellan börsbolagen 

i small-, mid- och large cap på Stockholmsbörsen (Fristedt, Larsson och Sundqvist, 2012), 

varför hänsyn därmed inte är tagen till vilken lista bolagen är noterade på. Valet att endast 

inkludera börsbolag i studien grundas på att deras valberedningar och rekryteringsprocess 

är mer offentlig än hos privatägda bolag. Gällande de statliga bolagen har avgränsning 

gjorts till de statligt helägda bolagen då de delägda bolagen återfinns på börslistorna. 

1.5 Målgrupp 

Då vi inte funnit ett tidigare bidrag gällande rekryteringsprocessen i denna speciella 

kontext torde vår studie bidra med ny empirisk data, vilket kan bidra till framtida 

forskning inom området kvinnlig representation. Studien kommer förhoppningsvis vara 

intressant för organisationer verksamma i de studerade sektorerna. Vår förhoppning är 

även att studien kommer bidra med nya infallsvinklar i debatten om kvinnlig 

styrelserepresentation ur rekryteringssynpunkt.  

Studien kan influera allmänheten via media så väl som inspirera headhunters, forskare 

inom ämnet samt valberedningars arbetsprocess. Vidare anses studien även vara av 

intresse för studenter inom företagsekonomi och personalvetenskap på universitet samt 

högskolor, vilka är intresserade av att forska kring liknande ämnen. 
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2 Disposition 

Nedan presenteras en disposition av kommande kapitel. Dispositionen ger läsaren 

möjlighet att snabbt orientera sig och skapa en överblick av studien. 

 

 

  

Vi kommer att inleda studien med vårt tillvägagångssätt, vilket 
inkluderar vår personliga referensram, forskningsansats, 
vetenskapligt förhållningssätt samt vår forskningsdesign. 
Därefter följer datainsamling, analysmetod, kvalitetsaspekter. 
Kapitlet avslutas med ett källkritiksavsnitt.

I den teoretiska referensramen presenteras teorier om
rekrytering, kompetens, erfarenheter samt kvinnlig
styrelserepresentation. Kapitlet kan ses som ett stöd
för den läsare som inte är insatt i ämnet sedan tidigare.

I empiri presenteras varje sektor var för sig samt de 
olika respondenternas uppfattning om 
rekryteringsprocessen, eftertraktad kompetens samt 
meriterande erfarenheter. Kapitlet sammanfattas 
sektorsvis efter respektive sektor.

Här kommer vår analys av den teoretiska 
referensramen kopplat till empirin att presenteras. 
Analysen presenteras komparativt, där sektorernas 
åsikter varvas för att belysa skillnader och likheter. 

I studiens avslutande kapitel presenteras slutsatserna med
utgångspunkt i dess syfte och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas
med studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.

3 

4 

5 

6 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras hur vi gått till väga vid genomförandet av studien. En 

diskussion om personlig referensram övergår i forskningsansats, vetenskapligt 

förhållningssätt och forskningsdesign. Därefter följer datainsamling, analysmetod, 

kvalitetsaspekter och kapitlet avslutas med källkritik. 

 

3.1 Personlig referensram 

Då ämnet om jämställdhet och frågan om kvotering är väldigt laddad och ofta figurerar i 

media och samhällsdebatter är det svårt för oss att inte ta ställning till ämnet. 

Frågeställningen som skapats i sig är ett uttryck för våra egna intressen. Trots att vi sökt 

objektivitet influeras varje individ av traditioner, miljö och personlighet (jfr Bryman and 

Bell 2011, 21). Lantz (2007, 88-89) menar att forskare till viss del har en personlig 

referensram som styr hur material och händelser tolkas och värderas. Vi har inte studerat 

något ämne i nära anslutning till genusvetenskap tidigare, men anser att den personliga 

referensramen begränsat vår neutralitet till studieämnet samt att vår tidigare bakgrund, 

både akademisk och genom livserfarenhet, har influerat vårt förhållningssätt (jfr Lantz 

2007, 88-89). Det vore önskvärt att vara helt neutral i studien och det är något vi ansträngt 

oss för att vara men det är inte möjligt att vara helt opåverkad av sina tidigare erfarenheter 

och åsikter. 

3.2 Forskningsansats 

För att kunna besvara frågeställningarna har vi utgått från en kvalitativ metod, vilket gav 

oss möjlighet att beskriva hur fenomenet kvinnlig representation i bolagsstyrelser bildats 

(jfr Silverman 2006, 43). Kvalitativa studier medför ofta att färre objekt studeras i en 

intensivare utformning (Silverman 2006, 43). Det är vanligt att vid kvalitativa studier 

använda sig av ett induktivt synsätt (Bryman och Bell 2011, 27). Det induktiva synsättet 

innebär att forskaren utgår från verkligheten, utan teoretisk grund och därefter 

systematiserar den insamlade empirin för att skapa nya teorier (jfr Jacobsen 2002, 35). 

Motsatsen till detta synsätt är det deduktiva synsättet. Det innebär att forskaren först 

skapar sig en teoretisk grund om hur världen ser ut och därefter samlar in empiri för att 

se om teorin stämmer överens med verkligheten (jfr Jacobsen 2002, 34). Vi har valt att 

arbeta med teori och empiri parallellt, där induktion och deduktion blandats och bildat ett 

iterativt synsätt (Bryman och Bell 2011, 13). Genom ett iterativt synsätt har vi haft en 

teoretisk grund utifrån ett deduktivt synsätt.   
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Efter genomförd empirisk studie förväntades fler teorier förklara vårt fenomen, vilket 

kopplas till induktion. Ett iterativt synsätt är en process där kunskapsutvecklingen 

betraktas som cirkulär och utgångspunkten vid detta synsätt är alltid av kvalitativ art, 

enligt Lantz (2007, 34). 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Studien har ämnat att beskriva samt förklara fenomenet och dess förhållanden på ett så 

objektivt och neutralt sätt som möjligt, vilket innebär att ett realistiskt perspektiv använts 

(Justesen och Mik-Meyer 2011, 15).  Att helt objektivt spegla en verklighet hävdar 

Justesen och Mik-Meyer (2011, 15) är en praktisk omöjlighet. Det medför att forskare i 

allmänhet är tillfredsställda med att försöka skapa en så verklig bild som möjligt av det 

studerade (Justesen och Mik-Meyer 2011, 15). Då denna studie insamlat empiri främst 

genom intervjuer är det intervjupersonernas verklighet vi fått ta del av. Att det är den 

sanna verkligheten som presenterats är problematisk att bevisa. Genom att vara medveten 

om hur kontexten påverkar intervjupersonerna kan en mer exakt och korrekt kunskap 

läggas fram (Justesen och Mik-Meyer 2011, 16). 

3.4 Forskningsdesign 

Då studien ämnat att utreda fenomenet kvinnlig representation i bolagsstyrelser lämpade 

sig små-N-studier bäst vid valet av design (jfr Jacobsen 2002, 98). Designen innebär att 

ett fåtal enheter studeras i syfte att gå på djupet med varje enskild enhet (Jacobsen 2002, 

98). Repstad (2007, 98) menar att det ofta blir en bättre studie vid ett mindre antal 

intervjuer som är mer djupgående och analyserande, än att ha ett större antal intervjuer 

som är av mer ytlig karaktär. Vi ansåg att det gick i enlighet med små-N-studier, där 5-

10 enheter vanligtvis studeras (jfr Repstad 2007, 92). Utformningen av studien är av 

intensiv karaktär då vi avsåg att få en detaljrik helhetsbild av ett fenomen (jfr Jacobsen 

2002, 94). Vi har även valt en komparativ design (Bryman och Bell 2011, 63) eftersom 

studien undersökt hur rekryteringsprocessen går till och skiljer sig åt mellan statligt 

helägda och privata börsnoterade bolag. För att skapa en detaljrik beskrivning av de 

studerade enheterna har vi valt att arbeta med intervjuer samt dokument där 

genomförandet samt behandlingen av dessa presentera nedan.   
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3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuer 

Vi har främst valt att använda oss av intervjuer, då de skapar möjlighet att erhålla detaljer 

och omfattande kunskap (jfr Silverman 2006, 111). Enligt Lantz (2007, 14) är en 

professionell intervju en systematisk undersökning av ett subjektivt uppfattat fenomen. 

Vid intervjuförfarandet bör forskaren ha i åtanke att fenomenet som studeras är tids-, 

kultur- och personbundet (Lantz 2007, 45). För att minimera risken att 

intervjupersonernas åsikter förändras eller påverkas av externa faktorer har vi genomfört 

samtliga intervjuer inom loppet av fyra veckor. Gällande kulturella aspekter utgick vi från 

att förhållningssättet till vårt fenomen kunde se olika ut beroende på vilken organisation 

intervjupersonen företrädde och var något vi ämnat att utreda. I vår strävan att uppnå 

objektivitet och kringgå de personbundna åsikterna intervjuade vi personer som har insikt 

i rekryteringsprocessen inom de studerade sektorerna. Vi har valt att behandla material 

om deltagarna samt dess organisationer konfidentiellt i studien, vilket innebär att endast 

vi har kännedom om de intervjuade (Trost 2010, 61). Det finns tydliga skillnader mellan 

att vara anonym och konfidentiell. När anonymitet tillämpats ska varken forskarna eller 

läsarna kunna härleda vilken intervjuperson som sagt vad (Patel och Davidsson 2003, 70). 

Anonymisering har inte varit möjligt att genomföra då detta kräver att vi inte känt till 

informationskällorna och vilka de är, vilket inte är möjligt vid ett intervjuförfarande 

(Trost 2010, 61).  

Urval 

Urvalet i en kvalitativ studie har till uppgift att ge en balanserad bild av den verklighet 

som studerats (Gillham 2008, 69). Det är frågeställningen och dess problematisering som 

avgör vem som är lämpad att intervjua (Repstad 2007, 89). Vi har främst genomfört ett 

målinriktat urval, men även snöbollsurval (jfr Bryman och Bell 2011, 442 och 192-193). 

Stor vikt har lagts vid att undersöka intervjupersonernas profiler för att se om de kan 

tänkas ha kännedom om det studerade området. 

Det finns olika typer av intervjuer, informant- samt respondentintervjuer (Holme och 

Solvang 1997, 104). Att vara en informant har i detta fall inneburit att personen i fråga är 

utanför rekryteringsprocessen, men har en stor inblick i hur det fungerar och har värdefull 

information att ge. Att vara respondent däremot har inneburit att personen är delaktig i 

rekryteringsprocessen och kan därmed ge en annan typ av information (jfr Holme och 

Solvang 1997, 104).  För att få en så bred bild av verkligheten som möjligt är det positivt 

att använda sig av både informant- samt respondentintervjuer (Holme och Solvang 1997, 

105). Med det som bakgrund har vi valt att intervjua både de som arbetar med 

rekryteringen men även styrelseledamöter för att få både informant- och 
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respondentintervjuer. Vi har i denna studie genomfört 9 intervjuer, där 5 personer var från 

den statliga sektorn och 4 stycken från den privata sektorn. Då svaren var relativt lika 

bland de olika intervjupersonerna från respektive sektor ansåg vi efter intervjuförfarandet 

att empirisk mättnad uppnåtts (jfr Bryman och Bell 2011, 443). Guvå och Hylander (2003, 

37) menar att mättnad uppnås när ny data inte längre tillför något väsentligt samt att denna 

mättnad ofta baseras på forskarens egen känsla.  

Det är inte ovanligt att stöta på accessproblematik, vilket innebär de svårigheter som finns 

vid inträdet på ett fält (jfr Ahrne och Svensson 2011, 196). Vi har under denna studie inte 

haft något större problem med access, utan fått ett positivt och vänligt bemötande från 

organisationer inom så väl statlig som privat sektor. För att få kontakt med 

intervjupersoner från den privata sektorn skedde ett målinriktat urval där vi eftersträvat 

en bredd gällande bolagens branschtillhörighet och storlek. Till dessa bolag skickade vi 

ut förfrågan om medverkan i studien via mejl, se bilaga A. Om kontaktuppgifter till 

valberedning och styrelse fanns på bolagens hemsidor togs direktkontakt med dessa parter 

och i annat fall kontaktades informationsavdelningen. Gällande den statliga sektorn 

kontaktades i ett första skede en statssekreterare inom regeringskansliet med en förfrågan 

via mejl, se bilaga B. Statssekreteraren vidarebefordrade uppdraget till en av våra 

intervjupersoner som vi sedan hade kontakt med via telefon samt mejl. Denna person 

förmedlade kontakt med tre av våra andra intervjupersoner genom ett snöbollsurval (jfr 

Bryman och Bell 2011, 192-193). Den femte intervjupersonen från statlig sektor 

kontaktade forskarna själva via mejl, se bilaga C. De personer som valde att medverka i 

intervjun hade vi vidare kontakt med via mejl för att bestämma intervjudatum, plats och 

tidpunkt samt för att ge all nödvändig information inför intervjun. 

Utformning 

Platsen för intervjun valdes av respektive intervjuperson eftersom vi ville att personen 

skulle känna sig så trygg som möjligt (jfr Trost 2010, 65). Intervjuerna planerades att 

pågå drygt en timme, vilket har informerats de medverkande. Dock var vi medvetna om 

att tidsåtgången var beroende av hur utvecklade svar intervjupersonen gav. Eftersom vi 

ansåg att ämnet var av känslig natur valde vi att träffa intervjupersonerna ansikte mot 

ansikte, vilket också rekommenderas av Jacobsen (2002, 161). Dock poängterar Trost 

(2010, 69) att en intervjuare inte bör belasta den intervjuade med vad de själva anser 

känsligt och därmed inte i förväg meddela att ämnet kan anses känsligt. Vi uttryckte inte 

vår oro kring känslighet till de intervjuade, varken i förfrågan eller under 

intervjuförfarandet. Trost (2010, 69) belyser även att det är intervjuarens uppgift att sätta 

sig in den intervjuades föreställningsvärld och att försöka att inte influera denna med egna 

åsikter.  
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En styrka med intervjuer är att det inte krävs några speciella förkunskaper och det finns 

ingen speciell teknik som anses bäst (Silverman 2006, 112). En vanlig intervjuform är 

den semistrukturerade intervjun, där forskaren har ett antal ämnesområden och frågor 

men intervjupersonen får möjlighet att svara relativt fritt på dessa (Bryman och Bell 2011, 

467). Vi använde oss av en intervju med utgångspunkt i semistrukturerad form men med 

inslag av öppna frågor. Vårt val har baserats på att avsikten är att få en kombination av 

bundna och öppna svar, där de öppna frågorna tillåter viss fördjupning. Vid val av 

intervjuform är det viktigt att den frågeställning som utformats besvarar det undersökta 

problemet (Bryman och Bell 2011, 475). Det är något vi haft i åtanke när vi utformat 

frågeställningen och tid har även lagts på att tänka över vilka sorts svar frågorna kan 

tänkas ge för att höja kvaliteten i intervjun. Med tanke på de fria svar denna intervjuform 

kan ge har forskaren möjlighet att ställa nya frågor med nya vinklingar som 

intervjupersonen tar upp (Justesen och Mik-Meyer 2011, 47). Vi valde att ha samma 

grund i frågeformulären för respektive sektor, dock med vissa justeringar beroende på om 

det var en representant från valberedningen eller en styrelsemedlem som intervjuades 

samt tillägg med vissa sektorsspecifika frågor, se bilaga D, E samt F. 

I början av intervjun är det lämpligt att ställa frågor av mer allmän karaktär, för att sedan 

ställa mer direkta och konkreta frågor (Repstad 2007, 99). Lantz (2007, 49) betonar att 

intervjuernas innehåll ska läggas upp sekventiellt och i kronologisk följd. I denna studie 

har de inledande frågorna varit av allmän karaktär, där bakgrundsfakta om 

intervjupersonen tagits upp. Därefter har en del om rekrytering behandlats för att 

efterföljas av kompetensfrågor. Avslutningsvis har frågor gällande mångfald och 

jämställdhet tagits upp. Bryman och Bell (2011, 475) påpekar att ledande frågor bör 

undvikas samt att ett förståeligt och situationsanpassat språk bör användas. Därför valde 

vi att använda ett språk utan facktermer för att inte förorsaka några misstolkningar under 

intervjun. Lantz (2007, 11) betonar att en väl genomförd intervju ska kunna spegla en 

källa och fånga intervjupersonens upplevelser. Vår målsättning har varit att undvika 

ledande frågor för att inte styra intervjupersonens svar och på så sätt höja kvaliteten i 

studien. Dock förväntade vi oss att ibland behöva ställa ledande frågor och tydliggöra 

med exempel för att kunna få svar på vissa frågor. 

Genomförande 

För att få intervjupersonen att känna sig avslappnad och att bygga upp en positiv social 

relation är det bra att småprata innan intervjun startar (Repstad 2007, 96), vilket föll sig 

naturligt med samtliga intervjupersoner i vårt fall. Enligt Lantz (2007, 65-74) är det 

viktigt att det bildas ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Som 

intervjuare finns en uppgiftsrelaterad grund och det är viktigt att undersökningsområdet 



12 

 

har kommunicerats till intervjupersonen, då det skapar förutsättningar för en väl 

genomförd intervju med ett bra samspel mellan dessa parter (Lantz 2007, 65-74). Då vi 

valt att endast inkludera intervjupersoner som har insyn och förståelse i 

rekryteringsprocessen har förutsättningarna för ett bra samspel ökat.  

Vid genomförandet av denna studie har vi sett fördelar med att arbeta tillsammans, 

framför allt i samband med intervjuerna. Justesen och Mik-Meyer (2011, 53) påpekar att 

det är positivt om samma person intervjuar samtliga intervjupersoner för att skapa 

enhetlighet, vilket ökar graden av objektivitet. Vi valde dock att dela upp ansvaret för 

intervjuförfarandet mellan oss. Dessutom gav det oss möjligheten att en person kunde 

fokusera på intervjun och en kunde anteckna (jfr Repstad 2007, 93). Vi valde att använda 

ljudupptagare, vilket skapade fördelen att materialet kunde bearbetas i detalj (Trost 2010, 

74). En nackdel med att spela in intervjun, är att en del intervjupersoner kan bli hämmade 

över att de spelas in och pratar då inte lika fritt som önskat (Repstad 2007, 93). 

Intervjuperson Ivarsson önskade att inspelning inte skulle ske för att det skulle hämma 

samtalet, vilket vi givetvis godtog. Det är viktigt att den som intervjuar är tydlig med vad 

det inspelade materialet kommer att användas till samt att det raderas efter genomförd 

studie (Repstad 2007, 93). I denna studie informerades intervjupersonerna om att det 

inspelade materialet enbart används i denna studie, samt att materialet efter slutförd studie 

raderas. Vi frågade intervjupersonerna om tillåtelse att återkomma med följdfrågor efter 

genomförd intervju, vilket i samtliga fall accepterades. 

Det är viktigt att renskriva sina anteckningar så fort som möjligt efter en intervju, detta 

för att de ska kunna vara begripliga samt att alla känslor och uppfattningar upplevda under 

intervjun registreras (Gillham 2008, 68). Jacobsen (2002, 222) bekräftar det, renskrivning 

ska ske direkt efter intervjun eftersom antecknandet oftast sker under ögonkontakt med 

intervjupersonen och detta gör att anteckningarna kan bli svårtolkade i efterhand. För att 

ta hänsyn till det har vi samma dag renskrivit de anteckningar som gjorts under intervjuns 

gång. 

Enligt Jacobsen (2002, 219-220) är den mest kompletta formen av registrering en 

inspelning av intervjun och sedan nerskrivning av den, så kallad transkribering. Kylén 

(2004, 40) påpekar att en nackdel med att spela in intervjun är att hela intervjun måste 

lyssna igenom igen, vilket tar lång tid. Vi har ändå valt att transkribera materialet för att 

lättare bearbeta det och således underlätta analysen (jfr Jacobsen 2002, 219-220). 

Analysen av materialet påbörjades redan under transkriberingen i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009, 196). Om det är fler än en person som transkriberar intervjuerna är det 

viktigt att de använder sig av samma teknik (Kvale och Brinkmann 2009, 197). I detta 

fall valde vi att arbeta med en mall för transkriberingen, där liknande språk och 
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hänvisningar användes för att skapa ett enhetligt material till analysen. Vid större och 

längre intervjuer som i vårt fall är innehållet i det som sägs intressant och då behöver inte 

intervjun återges exakt (jfr Kvale och Brinkmann 2009, 197). Kylén (2004, 162) hävdar 

att det är viktigt att all data tas med, även det som inte passar in i de slutsatser som studien 

förväntas resultera i. Detsamma gäller obekväma uppgifter samt mindre tillförlitligt 

material, vilka kan komma att spela roll i den kommande analysen (Kylén 2004, 162). Vi 

valde att transkribera hela intervjuerna för att inte förlora väsentlig information. Utöver 

detta såg vi en trygghet i att allt material är tillgängligt i textform för att på så sätt inte 

förlora detaljer i den empiriska beskrivningen. Vid behov har vi gått tillbaka till 

ljudfilerna för att upprätthålla den känsla som intervjupersonen förmedlar i det den säger. 

Trost (2010, 75) påpekar att även minnet hos intervjuaren är en viktig del vid analysen 

för att behålla känsla och intryck från intervjun. 
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3.5.2 Övrigt material 

Utöver intervjuer har även övrigt material använts i studien, främst i form av dokument. 

Enligt det realistiska perspektivet är dokument att betrakta som källmaterial, vilket ska 

visa hur verkligheten ser ut och hur förhållanden är utformade (Justesen och Mik-Meyer 

2011, 109). Silverman (2001, 119) menar att ett dokument är data bestående av ord som 

har tillkommit utan forskarens inblandning. Dokument är vanligtvis bestående av text, 

dock ingår även tal, fotografier och diagram i begreppet (Justesen och Mik-Meyer 2011, 

104). I många fall är dokument som används i studier producerade av de bolag som 

medverkar i studien. Dokument av mer allmän karaktär, såsom årsredovisningar, 

pressmeddelanden och verksamhetsbeskrivningar, brukar vanligtvis gå att finna på 

respektive bolags hemsida (Bryman och Bell 2011, 550). Vi har använt oss av 

verksamhetsberättelser och ägarpolicyn från Regeringskansliets hemsida. Access till 

interna dokument, såsom nyhetsbrev, rekryteringsformulär och dylikt är ofta begränsad 

och svårt för forskare att få tillgång till (Bryman och Bell 2011, 550). Dock är det 

betydligt lättare att erhålla internt material från den offentliga sektorn, främst på grund av 

offentlighetsprincipen (Justesen och Mik-Meyer 2011, 108-109). Vid ett intervjutillfälle 

med statlig sektor erhölls ett internt material i form av en powerpointpresentation vilken 

berörde styrelsenominering och -rekrytering. Det är vanligt att använda dokument som 

andra bolag har producerat (Justesen och Mik-Meyer 2011, 105), vilket till exempel kan 

bestå av tidningsartiklar. Ytterligare en typ av dokument är anteckningar, vilket ses som 

ett informellt dokument (Justesen och Mik-Meyer 2011, 105). Det är sällan alla delar av 

ett dokument som används i studien är relevanta, varför ett urval måste göras (Justesen 

och Mik-Meyer 2011, 108). Hur avgränsning samt med vilka kriterier som urvalet gjorts 

är viktigt att lyfta fram (Justesen och Mik-Meyer 2011, 108). När urval gjorts har detta 

skett utifrån relevans till studiens syfte och materialet har sedan använts för att kunna 

förstärka vissa uttalanden från intervjuerna med statlig sektor, så kallad triangulering 

(Bryman och Bell 2011, 397). Vid urvalet är det viktigt att dokumentet har hög 

tillförlitlighet och neutralitet (Justesen och Mik-Meyer 2011, 110). Om 

intervjupersonerna inom statlig sektor beskriver en liknande process som i dokumentet, 

anser vi dokumentet tillförlitligt. Däremot anser vi att egenskaper och eftersökt profil kan 

påverkas av den som utför rekryteringsarbetet beroende på vad han eller hon prioriterar. 

  



15 

 

3.5.3 Etik 

Vetenskapsrådet har givit ut ett antal forskningsetiska principer som är anpassade för 

samhällsvetenskaplig forskning. En huvudprincip är att de intervjuade personerna som 

ingår i en studie omfattas av individskyddskravet, vilket i sin tur delas in i fyra olika krav; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Informationskravet 

syftar på att all information som kan påverka en deltagares medverkan måste delges, detta 

för att den deltagande ska kunna avgöra om denne ska medverka eller ej. Det innebär 

bland annat att information om att det är frivilligt att medverka, vad som förväntas av den 

intervjuade samt vilka villkor som gäller. I denna studie fick intervjupersonerna förfrågan 

och kunde själva ta ställning till om de ville medverka eller inte. I förfrågan framgick 

information om att intervjupersonerna samt organisationerna de företräder behandlas 

konfidentiellt av oss. Samtyckeskravet innebär att den intervjuade ska godkänna sin 

medverkan i studien, på vilka villkor den intervjuade medverkar, hur länge medverkan 

varar samt att den intervjuade närhelst den vill kan avbryta intervjun. I förfrågan som 

skickades ut till intervjupersonerna framgick att intervjun spelas in, att den transkriberas 

samt att intervjun beräknas pågå drygt en timme. Ämneskategorierna för 

frågeställningarna fick intervjupersonerna ta del av, samt i ett fall även några få 

övergripande frågor. Anledningen var att den intervjuade kände sig mer bekväm med att 

ha information om vilka frågor som skulle ställas. Vi upplevde inte att kännedom om 

några enstaka frågor påverkade respondentens svar eftersom vi utelämnade 

detaljfrågorna. Konfidentialitetskravet innebär att den medverkande ska kunna göra det 

utan att utomstående kan härleda svaren till den medverkande eller till dennes 

organisation. Liksom gällande informationskravet meddelade vi intervjupersonerna om 

att de samt dess organisation behandlats konfidentiellt. Vid en sådan behandling skulle 

de kunna svara sanningsenligt på frågorna, utan att det på något sätt skulle påverka deras 

arbete. Nyttjandekravet innebär att data som samlas in till studien endast ska användas i 

studien, detta gäller dock främst personuppgifter samt individspecifika uppgifter. Om 

känslig information behandlas i uppsatsen är det rekommenderat att intervjupersonerna 

får ta del av materialet innan den publiceras.  I denna studie har intervjupersonerna 

meddelats att materialet endast kommer att användas i studien och för dess syfte. 

Inspelningarna från intervjuerna raderas efter studiens genomförande. Dessutom har 

intervjupersonerna erbjudits det transkriberade materialet från deras intervju. För de 

intervjupersoner som är intresserade finns det möjlighet att ta del av den färdiga studien.  
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3.6 Analysmetod 

3.6.1 Intervjuer 

Vid analys av kvalitativ data är det viktigt att utgå från tre områden: att detaljrikt och 

grundligt beskriva data, följt av att systematisera och reducera informationen för att 

slutligen tolka informationen samt försöka generalisera och skapa ordning av data 

(Jacobsen 2002, 216). Enligt Ahrne och Svensson (2011, 195) är det viktigt att skapa ett 

samspel mellan teori och empiri i analysen. Om ett teoretiskt språk används i empirin är 

det lättare att koppla samman detta till teorier och nå ut till forskarvärlden (Ahrne och 

Svensson 2011, 195). Då vi arbetat med teori och empiri om vartannat har vi inte haft 

svårigheter att behålla ett bra flöde i analysen. Vi har ett realistiskt perspektiv som 

utgångspunkt och var därmed mer intresserade av meningsinnehållet än hur 

intervjupersonen uttryckt sig, i enlighet med Justesen och Mik-Meyer (2011, 52). Det 

realistiska perspektivet gjorde det möjligt för oss att styra det språkliga innehållet i 

empirin för att matcha teorin.  

Att arbeta med kodning är ett induktivt angreppssätt eftersom forskaren studerar insamlad 

data och sedan ger den innebörd (Guvå och Hylander 2003, 37). Meningskodning innebär 

att ett eller flera nyckelord kopplas till ett visst textsegment för att underlätta tolkning av 

materialet (Kvale och Brinkmann 2009, 217). Vi valde i ett tidigt skede att använda oss 

av kodning, då materialet från intervjuerna visade återkommande nyckelord. Vid 

kvalitativ forskning är det viktigt att hålla en hög kreativitet i sin process, framför allt 

under kodning av materialet (Trost 2010, 148). Vid kodning finns det möjlighet att finna 

likheter och skillnader för att göra ett urval av data (Kvale och Brinkmann 2009, 218). Vi 

upplevde att kodningen förenklade analyseringen av det empiriska material, att urskilja 

likheter och skillnader var också lättare. Nylén (2005, 54-58) menar att en systematisk 

process skapar förutsättning för att mer objektivt beskriva verkligheten. Nylén (2005, 57) 

menar också att den empiriska presentationen är oftast detaljrik och sker utifrån teman. 

För att underlätta analysen genomfördes en tematisering (jfr Bryman och Bell 2011, 572) 

av materialet där nyckelord från kodningen samlats och grupperats. Vi var dock medvetna 

om att sortering av data har skett utifrån de begrepp som vi själva har ansett relevanta (jfr 

Ahrne och Svensson 2011, 202). Efter genomförd tematisering kan en kategorisering ske, 

där långa intervjuuttalanden summeras i kategorier (jfr Kvale och Brinkmann 2009, 219). 

Vi upplevde att kategoriseringen underlättade jämförelsen av sektorerna och skapade en 

god överblick av materialet (jfr Kvale och Brinkmann 2009, 219). Om åsikterna skiljer 

sig åt ska en diskussion föras om det finns förhållanden som förklarar skillnaden i 

uppfattning (Jacobsen 2002, 244). För förståelse av det studerade fenomenet har vi 

diskuterat externa faktorer och förhållanden som kunde påverka intervjupersonernas 
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uppfattning. Det påpekas att det är viktigt att ständigt jämföra den data som samlas in 

med det fenomen som ska beskrivas, detta skapar möjlighet att se om nytt material behövs 

för att slutligen kunna fullfölja studiens syfte (Bryman och Bell 2011, 577). Därefter är 

det möjligt att börja reducera data inför analysen, vilket ska ske systematiskt och förenkla 

materialet (Lantz 2007, 107). Lik Gillham (2008, 175) skedde en reduktion av empirin 

där de väsentliga delarna lyfts fram för att läsaren ska kunna uppfatta materialet. Dock 

poängterar Gillham (2008, 172) att det är viktigt att inte börja organisera det empiriska 

materialet för tidigt i processen, då information kan förloras om reduktion skett innan allt 

material insamlats. Vi genomförde reduktion av det empiriska materialet först när 

samtliga intervjuer var transkriberade samt kodade. Enligt Ahrne och Svensson (2011, 

209) är det ett representationsproblem vid reducering av empirin. Problematik uppstår då 

det är omöjligt att representera allt material som samlats in.  

Vår studie är utförd genom komparation där en jämförande analys skett parallellt med 

kodningen. All rådata som bearbetats jämfördes kontinuerligt med kodningen för att nå 

fram till det önskade målet, ett mer deduktivt angreppssätt (jfr Guvå och Hylander 2003, 

40). Vi ansåg att det kopplar tillbaka till den iterativa process som vi valde att arbeta 

utifrån, där både induktiv kodning och deduktivt jämförelse är väsentliga delar av vår 

arbetsprocess och analys. 

3.6.2 Övrigt material 

Det är vanligt att komplettera med andra typer av data för att göra en fullgod analys enligt 

Bryman och Bell (2011, 559). Vid analys av ett dokument inom det realistiska 

perspektivet tas materialet och påståendena i materialet för givet, detta under förutsättning 

att dokumentet har hög tillförlitlighet och representativitet (Justesen och Mik-Meyer 

2011, 110). För att underlätta analysen av materialet valde vi att använda oss av kodning 

även på övrigt material (jfr Bryman och Bell 2011, 560). Vi arbetade även för att hitta 

underliggande teman i det analyserade materialet (jfr Bryman och Bell 2011, 560). Som 

nämnt tidigare kommer vi enbart att lyfta fram relevanta delar ur dokumenten vi använt 

och vi ser detta som ett steg i kodnings- och tematiseringsprocessen.  
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3.7 Kvalitetsaspekter 

Det finns två kvalitetsaspekter som är gemensamma för samtliga studier; koherens och 

konsistens (Justesen och Mik-Meyer 2011, 32). Koherens innebär att de olika delarna i 

studien ska ha logiska sammanhang och vara kopplade till varandra, exempelvis att 

metodvalen som gjorts är passande till problemformuleringen. Att studien har konsistens 

innebär att de begrepp, metoder och teorier som använts är genomgående i hela studien. 

Det ställer till exempel krav på att begreppen är väl definierade (Justesen och Mik-Meyer 

2011, 32). Författarna Justesen och Mik-Meyer (2011, 33) talar även om 

transparenskriteriet, vilket innebär att det ska framgå vilka val som gjorts i studien samt 

motivering varför just de valen har gjorts. Det är viktigt då andra aktörer ska kunna följa 

hela processen och förstå vad som gjorts. Enligt Silverman (2006, 272) finns det ett behov 

att skapa legitimitet i undersökningen för att göra den trovärdig. Det kan uppstå problem 

med trovärdighet vid en traditionell tolkning av kvalitativ forskning (Silverman 2006, 

272). Enligt Guba och Lincoln (1989, 236-243) finns fyra kriterier för att skapa 

trovärdighet i kvalitativ forskning: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet. 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Enligt Guba och Lincoln (1989, 236-237) är tillförlitlighet parallellt med begreppet intern 

giltighet som återfinns i kvantitativ forskning. Det är viktigt att fördjupa sig i problemet 

och genomföra en pålitlig undersökning som undviker felaktig information samt 

förvrängning (Guba och Lincoln 1989, 236-237). Kvalitativa studier påtvingar inte 

intervjupersonen fasta frågor, utan lämnar dem öppna och därmed går det att hävda att 

denna ansats ger en hög intern giltighet (Jacobsen 2002, 142). Utöver detta ger en utförlig 

och omfattande diskussion om resultat och analys högre tillförlitlighet (Guba och Lincoln 

1989, 236-237). En tydlig beskrivning av bearbetning av data underlättar förståelsen för 

betraktaren (jfr Lantz 2007, 116). I denna studie har vi valt att noggrant beskriva 

processen för att skapa transparens och tillförlitlighet. 

3.7.2 Överförbarhet 

Guba och Lincoln (1989, 241) säger att hur väl studien kan generaliseras är alltid relativt 

och beror på graden av matchning i undersökningen samt hur riklig beskrivning som 

skapats. Jacobsen (2002, 267) menar att generalisering med kvalitativa studier ofta är 

svårt, men inte omöjlig att genomföra om den underbyggs med bra argument. En hög 

kvalitet i den teoretiska slutsatsen och tolkningen av kvalitativ data är avgörande för 

studiens överförbarhet (jfr Bryman och Bell 2011, 408). På grund av detta talar kvalitativa 

forskare inom det realistiska perspektivet om analytisk generaliserbarhet (Justesen och 

Mik-Meyer 2011, 37). Det innebär att resultaten från en studie jämförs med liknande 
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studier inom området eller teorier för att se om det finns likheter och på så sätt erhålla 

analytisk generaliserbarhet. För att stärka överförbarheten har vi använt oss av tidigare 

studier samt teori i området. 

3.7.3 Pålitlighet 

Studiens pålitlighet beror på graden av oberoende, till exempel att de resultat som funnits 

inte uppstått under tillfälliga omständigheter vid studiens genomförande (Silverman 

2006, 282). För att öka pålitligheten i studien är det viktigt att ha god transparens genom 

att noggrant beskriva sin forskningsstrategi, analysmetod och skapa en detaljrik rapport 

(Silverman 2006, 282). Det bekräftar även Guba och Lincoln (1989, 242) och menar att 

pålitlighet innebär stabilitet och uppnås genom att arbeta i en logisk process, fatta 

metodiska beslut och att granska arbetet. I denna studie har vi valt att detaljrikt beskriva 

vald metod och tillvägagångssättet, detta för att andra ska kunna följa och granska 

processen. Enligt Trost (2010, 131) bygger begreppet pålitlighet på fyra aspekter: 

kongruens mellan frågorna som skall mätas, precision i intervjuarens sätt att registrera, 

objektivitet i registreringen hos intervjuaren samt att tidsaspekten inte ändrar attityden till 

fenomenet. Vi har haft dessa aspekter i åtanke under arbetet med empirin. 

3.7.4 Konfirmerbarhet 

När det gäller konfirmerbarhet i studien är det viktigt att förstå hur forskaren själv 

påverkar inställningen till studien, forskarens egna värderingar samt hur sanningsenligt 

respondenten svarar (Silverman 2006, 290-291). Vi har beskrivit att vår personliga 

referensram kan påverka studien och ligger till grund för valt forskningsämne. För att öka 

möjligheten för sanningsenliga svar från respondenterna har vi valt att behandla 

organisationerna konfidentiellt. Det har bidragit till ärliga åsikter, stor öppenhet och ökad 

trygghet bland de intervjuade då de vet att deras åsikter inte kommer påverka deras arbete 

eller dem personligen. Enligt Guba och Lincoln (1989, 242-243) är konfirmerbarhet nära 

anknutet till objektivitet och innebär att det är viktigt att sätta tolkningar i kontext så att 

det inte framstår som idéer i forskarens fantasi. För att undvika detta är det viktigt att all 

data som genomarbetats finns presenterad, från rådata till resultat samt att tolkningarna 

genomförts strukturerat (Guba och Lincoln 1989, 242-243). Vi har lagt vikt vid att 

tolkning av resultat sker på korrekt sätt, även om det skulle motsätta sig våra 

förväntningar. Det går även att använda sig av triangulering, vilket innebär att olika källor 

använts för att få en mer verklig bild av hur fenomenet som studerats är (Justesen och 

Mik-Meyer 2011, 38). Vi har gjort detta genom växling mellan intervjuer och dokument.  
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3.8 Källkritik 

Enligt Gustavsson (2004, 85) är det lämpligt för forskare som studerar nutiden att använda 

en av de historiska principerna för källkritik, vilket inkluderar samtidskravet, kontroll av 

material för möjliga förvrängningar samt beroendekritik. Samtidskravet innebär att 

iakttagelsen ska ligga så nära det inträffade i tiden som möjligt. Forskare bör också 

kontrollera om något kan ha påverkat intervjupersonernas berättelser samt om forskaren 

själv har förvrängt beskrivningen till sin egen fördel. I fallet med denna studie kan 

uttalandet från Jens Spendrup (Ekots lördagsintervju, 2014) och den efterföljande 

debatten ha påverkat intervjupersonernas åsikter samt sättet de uttalar sig på. Gällande 

beroendekritik är det viktigt att kontrollera om någon källa kan vara beroende av någon 

annan källa. I denna studie stod ingen av intervjupersonerna i beroendeställning till en 

annan intervjuperson. 

3.8.1 Intervjukritik 

Det finns ett fenomen som kan stötas på under intervjuer, vilket kallas intervjueffekten 

(Jacobsen 2002, 270). Forskaren i sig kan få effekt på det fenomen som undersöks och 

således kan intervjueffekten uppstå under samtalet, vilket påverkas av de närvarande 

individerna samt dess inställning och engagemang (Jacobsen 2002, 270). Hur den som 

intervjuar är klädd, vilket kroppsspråk som används och tonläget påverkar även den som 

blir intervjuad (Jacobsen 2002, 270). Ju mer strukturerad en intervju är, desto mer 

reduceras intervjuareffekten (Justesen och Mik-Meyer 2011, 53). Svaren som den 

intervjuade ger är beroende av ett flertal aspekter, till exempel åldersskillnad mellan 

intervjupersonen och intervjuaren samt könen på dessa (Kylén 2004, 24). Om det är fler 

än en som intervjuar beror svaren även på dynamiken i gruppen samt hur väl de som 

intervjuar har förklarat sina roller (Kylén 2004, 24). Denna studie har genomförts av två 

unga kvinnor som ställt frågor gällande kvinnlig representation i bolagsstyrelser. Det 

faktum att vi är akademiker och inte journalister tror vi har gett oss förutsättningar att få 

en mer avslappnad intervju. Det är möjligt att intervjupersonerna känner att de måste vara 

mer politiskt korrekta på grund av att vi är kvinnor. Att vi dessutom är väsentligt mycket 

yngre än de flesta intervjupersonerna kan ha en viss inverkan. Ett vanligt problem med 

kvalitativa studier är att forskarna inte får tag i källor som ger riktig information (Jacobsen 

2002, 260). Även om källorna är riktiga betyder det inte att informationen källorna lämnar 

är den riktiga, därför bör kritik riktas till källans förmåga att ge riktig information om 

fenomenet som studeras (Jacobsen 2002, 260). Ett sätt för att få högre kvalitet i intervjun 

är att verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under själva intervjun (Kvale och 

Brinkmann 2009, 180). Under intervjuerna verifierade vi vår tolkning av svaren för att 

tydliggöra att vi förstått uttalanden och påståenden rätt. 
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3.8.2 Kritik övrigt material 

Vid insamling av dokument har forskaren inte samma kontroll som uppnås vid insamling 

av intervjuer (Jacobsen 2002, 188). Jacobsen (2002, 188) påpekar även att forskaren inte 

vet hur data samlats in, hur mätningen utförts, vilka metoder som används samt vem som 

registrerat resultatet. Dokument som kommer från en organisation är ofta upprättad efter 

en norm eller ett standardformat, vilket är viktigt att reflektera över i analysdelen 

(Justesen och Mik-Meyer 2011, 106). Dock ser vi även fördelar med standardformat och 

normer då det underlättar förståelsen. Att granska strukturen, stilen och innehållet i ett 

dokument är nödvändigt och vanligt i ett realistiskt forskningsperspektiv (jfr Justesen och 

Mik-Meyer 2011, 107). Med allt detta i åtanke har vi hanterat dokument så som direktiv 

och ägarpolicy i studien selektivt och enbart lyft fram relevanta delar. Gällande material 

från intervjupersonerna har vi enbart använt de delar som bekräftats av 

intervjupersonerna.  
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4 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med teorier om bolagsstyrning, definition av rekryteringsprocess samt 

kompetens, vilket ses som ett stöd för läsaren som inte är insatt i området. Därefter 

kartläggs teorier om rekrytering, kompetens samt kvinnlig representation. Det ska 

påpekas att den teoretiska referensramen är begränsad till det som är relevant för denna 

studie och används för att analysera studiens empiriska data.  

 

Nedan behandlas teorier om bolagsstyrning och dess skillnader mellan sektorerna samt 

normativa regelverk för att öka förståelsen för läsaren. Dessutom definieras 

rekryteringsprocess samt kompetens då det är centrala begrepp i studien. 

4.1 Bolagsstyrning 

Enligt Madhani (2014, 5-6) handlar bolagsstyrning om relationer mellan 

företagsledningen, dess styrelse, aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning är en 

etisk process och väldefinierad struktur genom vilken målen för företaget, medel för att 

uppnå dessa mål och system för övervakning av bolaget skapas (jfr Madhani 2014, 5-6). 

Madhani (2014, 6) menar att framgång med bolagsstyrning uppnås genom god 

kommunikation i organisationen samt att det är viktigt att skapa en företagskultur som 

präglas av ansvarstagande, öppenhet, engagemang och integritet. Hendry och Kiel (2004, 

501) anser att styrelsens roll är den övergripande strategin, vilket inkluderar aspekter som 

att definiera verksamheten, utveckla en affärsidé och vision, omvärldsbevakning samt att 

genomföra utvalda strategier. Styrelsen ska kunna ta viktiga strategiska beslut som hjälper 

organisationen att anpassa sig till omvärldsförändringar enligt Hendry och Kiel (2004, 

501). Styrelsen ska också ha överblick gällande finansiell och strategisk information hos 

ledningsgruppen och bevaka denna (Hendry och Kiel 2004, 515). Madhani (2014, 6) 

menar att kvaliteten på de finansiella rapporterna visar kvaliteten på bolagsstyrningen. En 

skicklig företagsledning ska stärka finansiella resultat och öka transparensen i 

organisationen samt minska informationsasymmetrin (jfr Chung och Zhang 2011, 251; 

Gaa 2009, 179). Manna och Sahu (2013, 110) menar att styrelsens storlek, styrelsens 

oberoende, styrelseordförandens bakgrund i form av ledningsgruppserfarenhet samt 

antalet styrelsemöten påverkar bolagets lönsamhet. 

4.1.1 Skillnad mellan sektorerna 

Boyne (jfr 2002, 98) menar att den största skillnaden mellan privat och statlig sektor är 

dess ägandeskap, då privata bolag styrs av entreprenörer och aktieägare medan statliga 

bolag kontrolleras av politiska aktörer. Sur, Lvina och Magnan (2013, 374) talar om att 

det är ägarstrukturen som är avgörande för hur styrelsesammansättningen ser ut i bolagen. 
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De menar att en institutionell ägare oftare väljer in övervakande ledamöter än vad ägare 

som representeras av familjer eller företag gör. Madhani (jfr 2014, 5) menar att 

bolagsstyrning styrs av principer så som ansvarsskyldighet, öppenhet och etiskt 

uppförande oavsett ägandeformen. Dock påpekar Madhani (jfr 2014, 7) att bolagsstyrning 

kan vara enklare inom privat sektor då roller och ansvarsfördelningen mellan dessa ofta 

är mer definierad än inom statlig verksamhet. En stor skillnad mellan sektorerna är att de 

statliga bolagen styrs helt utifrån politiska krafter och inte av marknaden (jfr Boyne 2002, 

98). Värt att notera är även att statlig sektor saknar konkurrens inom vissa områden 

(Boyne 2002, 100). Madhani (2014, 5) menar att privat och statlig sektor är skilda genom 

deras olika ledarskapsfilosofier, ansvarsfördelning och struktur. Boyne (jfr 2002, 99) 

argumenterar också för att det finns skillnader i effektivitet mellan sektorerna, att den 

statliga sektorn ofta är mindre effektiv då det finns incitament från ägare att kontrollera 

och bevaka bolagen inom privat sektor. Verhoest, Verschuere, Meyers och Sulle (jfr 

2010, 211) menar att det har skett ett ökat intresse för ledarskaps- och organisationsfrågor 

i den statliga sektorn, vilket resulterat i “New Public Management”. Boyne (jfr 2002, 97) 

pratar om att ledarskapsstilar och beteenden från privat sektor går att applicera på den 

statliga sektorn. New Public Management är även något som Christensen, Lægreid, 

Roness och Røvik (2005, 14) diskuterar. De menar att denna reform ska minska 

skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer då de privata styrformerna ska 

överföras till de offentliga organisationerna (Christensen, Lægreid, Roness och Røvik 

2005, 14). Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005, 14) talar om att det är olika 

sorters hänsyn som måste visas i de olika sektorerna. Den offentliga sektorn är ansvariga 

inför medborgarna och det krävs att större vikt läggs på öppenhet och likabehandling. 

Med detta som bakgrund diskuterar forskarna att det finns vissa hinder att överföra 

styrformer från privat till offentlig sektor. Det beror bland annat på att de offentliga 

organisationerna är underställda politiker samt att de inte kan införa en hänsyn som 

innebär att andra hänsyn blir underordnade (jfr Christensen, Lægreid, Roness och Røvik 

2005, 217). 

4.1.2 Normativ reglering 

Enligt Badersten (jfr 2003, 211) är normativa teorier baserade på hur något bör vara eller 

hur det skall rättfärdigas. Normativa frågor är en form av värdegrundsfrågor menar 

Badersten (2003, 208), då de visar vad som är bra och dåligt samt vad som är eftersträvat 

och önskvärt. Denna bild stämmer väl överens med Vaske, Donnelly och Shelby (jfr 

1993, 629) som menar att normer är standarder som individer använder för att utvärdera 

verksamheten, miljöer och förvaltningsförslag samt definierar hur ens beteende bör eller 

borde vara. Liu, Sun, Dix och Narasipuram (2001, 237) menar att förståelse för normer 

och att se mönster i människors beteenden är grunden för att skapa ett effektivt 
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styrsystem. Boella och van der Torre (jfr 2003, 111) menar att normativa system är 

dynamiska eftersom normer kan utvecklas och nya normer kan inkluderas i 

organisationen utefter behov. När normer i en organisation är inlärda, är det möjligt att 

förvänta sig och förutsäga ett beteende menar Liu, Sun, Dix och Narasipuram (2001, 232). 

Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005, 215) diskuterar behovet av en normativ 

analys inom den offentliga sektorn. De menar att vilka värderingar som bör ligga till 

grund för reformer är viktiga att få fram på grund av den ökade graden av färre 

gemensamma uppfattningar hos befolkningen. Det är en ständig avvägning mellan 

ekonomisk hänsyn och demokratiska värderingar (Christensen, Lægreid, Roness och 

Røvik 2005, 215). 

4.2 Definition av rekryteringsprocess 

Prien (1992, 13-19) talar om olika steg i en rekryteringsprocess: arbetsanalys, 

kravspecifikation, sökning samt det första och andra urvalet. För att kunna veta vilken typ 

av person som ska rekryteras upprättas en arbetsanalys, vilket innebär att uppgifter denne 

ska utföra och vilka egenskaper personen ska ha klargörs. Arbetsanalysen utmynnar sedan 

i en kravspecifikation med krav som omformuleras till observerbara kännetecken som 

personen bör ha (Prien 1992, 13-19). Vikten av en kravspecifikation är något som även 

Elg (2009, 31) talar om då det är specifikationen som utgör grunden för hela 

rekryteringen. Det är vanligt att kraven delas upp i olika kategorier, från miniminivå till 

maximinivå (Egemo 2006, 15). Nästa steg i processen är sökningen. Det kan ske på olika 

sätt, bland annat genom annonsering, information på hemsidan eller genom sitt kontaktnät 

(jfr Prien 1992, 15). I det första urvalet sker en grovgallring bland de sökande (jfr Prien 

1992, 16-17). Där kan till exempel de sökande delas in i olika kvalifikationsgrupper för 

att skilja på vilka kvalifikationer som anses mest meriterande och intervjuar de mest 

relevanta (jfr Prien 1992, 16-17). Den sista delen i rekryteringsprocessen är det andra 

urvalet. Det innebär att en liten skara av lämpliga kandidater går vidare till det slutliga 

intervjuförfarandet. Därefter återstår det bara en person som blir erbjuden tjänsten (Prien 

1992, 17-19). 

4.3 Definition av begreppet kompetens 

Enligt Illeris (2013, 11) verkar begreppet kompetens vid en första anblick innefatta vad 

individer, företag, organisationer och nationer ska kunna för att fungera ändamålsenligt. 

Dock råder det en stor osäkerhet om vad kompetens egentligen är, vad begreppet hänvisar 

till samt om och på vilket sätt kompetens kan mätas (Illeris 2013, 11). Kompetens betyder 

vanligtvis att en person kan hantera situationer inom ett bestämt område eller av en 

bestämd karaktär (Illeris 2013, 31). Ellström och Kock (2008, 6-7) talar om kompetens 

på tre nivåer, där den första nivån är formell och faktisk kompetens. Formell kompetens 
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relaterar till den utbildning personen genomgått medan faktisk kompetens syftar till 

individens förmåga att hantera en viss situation. Andra nivån fokuserar på arbetet, 

efterfrågan på kompetens och vilket kompetens som faktiskt behövs för att utföra ett 

arbete. På den sista nivån säger Ellström och Kock (2008, 6-7) att kompetens syftar till 

samspelet mellan individen och arbetet, vad som används för att utföra tjänstens uppdrag. 

Prien (1992, 24) definierar kompetens som de förmågor, erfarenheter och skickligheter 

som en person har med sig till arbetet. För att vara kompetent måste personen kunna svara 

upp mot de uppsatta arbetskraven som finns (Prien 1992, 24). 

Ordet kompetens förknippas ibland med kvalifikation trots att dessa begrepp till viss del 

skiljer sig åt (jfr Illeris 2013, 37). En person kan vara kvalificerad genom formell 

utbildning men inte kompetent eftersom personen inte samlat tillräcklig erfarenhet eller 

kan utföra det jobb som förväntas (jfr Illeris 2013, 37). Utifrån ett beslutsfattande 

perspektiv kan kompetens tolkas som att personen är i stånd att kunna göra kvalificerade 

bedömningar och fatta relevanta beslut i relation till det område kompetensen gäller 

(Illeris 2013, 46). Den personliga profilen som karaktärs- och personlighetsdrag kan 

också innefattas av begreppet kompetens (Illeris 2013, 46). Beckett (2008, 23) menar att 

färdigheter är en del att beakta vid ett helhetsperspektiv på kompetens. Färdigheter kan 

tänkas vara logiska och analytiska resonemang, problemlösning, intellektuell nyfikenhet, 

effektiv kommunikation, samarbetsförmåga och förmåga att hantera kunskap och 

information. Personliga egenskaper kan vara fantasi, kreativitet, uthållighet, integritet och 

tolerans (Beckett 2008, 23). 
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4.4 Rekryteringsprocessen 

Det är flertalet parametrar som är avgörande för hur rekryteringsprocessen ser ut och vilka 

som rekryteras till en viss position. Här har vi samlat ett urval av teorier som diskuterar 

var kandidaterna hittas samt med hjälp av vilka verktyg. 

4.4.1 Snäv krets vid rekrytering till styrelser 

Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman (1999, 36) menar att kretsen av möjliga 

styrelsekandidater är förhållandevis liten då styrelsearbete kräver ett interpersonellt 

förtroende. Det innebär att de som är lämpliga för att medverka i styrelsearbete ofta 

innehar poster inom fler än en styrelse (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman 1999, 

38). Enligt Sjöstrand och Petrelius (2002, 24) finns begränsningar i rörlighet när det gäller 

storföretagens styrelser. Tillträde till styrelseposter handlar om mer än bara kompetens; 

styrelseledamotens sociala kontaktnät och förtroende har stor inverkan på val av ledamot. 

Därigenom uppstår det slutna kretsar av närstående personer som får tillträde till 

styrelseposter och detta i sin tur begränsar även antalet styrelsekandidater (Sjöstrand och 

Petrelius 2002, 25). Den svenska styrelsekåren är snävt rekryterad då vissa erfarenheter 

anses vara av särskild betydelse och mer kvalificerade än andra (Sjöstrand och Petrelius 

2002, 25). Burke (1994, 3-4) menar att kvinnor tidigare har rekryteras till styrelser för att 

skapa ett symboliskt värde. Till skillnad från annan forskning gällande attityder till 

kvinnor i ledarskapspositioner lyfter Burke (1994, 4) fram argument som få platser i 

styrelsen att tillsätta och att kvinnor därför inte prioriteras. Dessutom finns det inte några 

konsekvenser för att utesluta kvinnor från styrelserummet (Burke 1994, 4). 

4.4.2 Betydelsen av nätverk vid rekrytering 

En studie gjord i Storbritannien (Department for Business, Innovation & Skills 2011) 

visade att informella nätverk influerar tillsättandet av styrelsekandidater, att det finns en 

brist i öppenheten gällande urvalskriterierna samt hur chefsrekryteringsfirmor arbetar. 

Allt detta utgör hinder för kvinnor att nå styrelserummet. Enligt en amerikansk studie 

fanns skillnader i beteende när det gäller män och kvinnors förmåga att nätverka i grupp 

(jfr Forsyth 1999; Hakim 1996, 6-7). Studien visade att män i högre utsträckning än 

kvinnor är aktiva inom professionella grupper så som styrelser, politiska partier och 

militära organisationer. Männen i undersökningen hade överlag fler vänner än kvinnorna, 

men kvinnorna hade närmre relationer med sin familj samt att de spenderade mer tid med 

sina grupper (Forsyth 1999). Kvinnor söker sig oftare till mindre, informella, intima 

grupper medan män i högre utsträckning söker sig till större, formella och målfokuserade 

grupper (Forsyth 1999; jfr Hakim 1996, 6-7). Burgess och Tharenou (2002, 44) påpekar 

att kvinnor själva kan påverka om de rekryteras till högre positioner, främst 

styrelseuppdrag. De menar att nätverk är oerhört viktigt för att knyta kontakt med rätt 
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människor, exempelvis VD eller styrelseordföranden. Dessutom talar Burgess och 

Tharenou (2002, 44) om vikten att skapa sig en offentlig profil. Ju mer igenkänd en person 

blir, desto större chans har person att bli hittad och rekryterad till styrelseuppdrag 

(Burgess och Tharenou 2002, 44). Hodigere och Bilimoria (jfr 2012, 960) visar i en studie 

att 75 procent av de intervjuade kvinnorna blev kontaktade genom olika nätverk vid 

rekrytering till deras nuvarande position. Kvinnorna i studien menade att nätverken gjorde 

dem mer synliga och de visade sig tillgängliga för den lilla skara som rekryterar till 

styrelser och ledningsgrupper (Hodigere och Bilimoria 2012, 960). McKenna och Beech 

(2002, 146) menar att det är vanligt att rekrytera via bekantskapskretsen. Dock påpekas 

att rekrytering bland anställda, vänner och bekanta kan göra att kvinnor och andra 

minoriteter utesluts när en person tänker på och ska rekommendera tänkbara kandidater 

(McKenna och Beech 2002, 146). 

4.4.3 Valberedningens påverkan 

Sjöstrand och Petrelius (2002, 29) påpekar att ägandet av börsbolagen har gått från 

storägarfamiljerna till den enskilda aktiespararen, vilket medför ett krav på förändring av 

styrelsens roll och ökar dess betydelse för organisationen och ägarna. Införandet av 

valberedningar har medfört en ökad legitimitet för styrelseledamöter då misstankar om 

kompisrekrytering minskar vid en öppen process (jfr Sjöstrand och Petrelius 2002, 38). 

Kaczmarek, Kimino och Pye (2012, 476) menar att valberedningens främsta uppdrag är 

att identifiera styrelsens behov och att föreslå kandidater. Enligt Lee och Phan (2000, 

212) måste valberedningen och styrelsens ordförande ha identifierat styrelsens 

kommande behov för att kunna rekrytera rätt person till den lediga positionen. 

Valberedningen har ansvar för styrelsesammansättningen och successionsplaneringen av 

styrelsen för att säkerställa att styrelsen klarar av sitt uppdrag (Kaczmarek, Kimino och 

Pye 2012, 476). Holgersson (2003, 60-62) menar också att det ofta finns 

ledarsuccessioner i organisationer. Då styrelseordföranden ofta är med i valberedningen 

och tar fram nya kandidater har denna position en stor inverkan på 

styrelsesammansättningen (jfr Löfström 2008, 24-25). Hur valberedningen är sammansatt 

påverkar hur styrelsen ser ut enligt Kaczmarek, Kimino och Pye (jfr 2012, 485-486). 

Singh, Terjesen och Vinnicombe (jfr 2007, 55) menar att valberedningarna måste börja 

rekrytera kvinnor och att mixen av olika kompetenser skapar mångfald i styrelsen. En 

valberedning där båda könen och personer med olika bakgrund finns representerade har 

en positiv inverkan på köns- och nationalitetsdiversifieringen i styrelsen (Kaczmarek, 

Kimino och Pye 2012, 485-486). 
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4.4.4 Rekryteringsbas 

Enligt Collins och Han (2004, 3) behöver företag i ett första skede i rekryteringsprocessen 

locka till sig talanger genom olika kanaler. Målet bör vara att få in så många tänkbara 

förslag som möjligt (Collins och Han 2004, 6). Collins (2008, 1592) menar att den 

offentliga sektorn finner det mer problematiskt att rekrytera kvalificerade medarbetare än 

vad den privata sektorn gör. Han förklarar det med att medarbetarna anser det mindre 

attraktivt att arbeta i den offentliga sektorn än i den privata (Collins 2008, 1594). 

Fitzsimmons (2012, 559) menar att en vanlig förklaring till låg kvinnlig representation i 

styrelser är den begränsade poolen av tänkbara kvinnliga kandidater. Tidigare har 

företagen rekryterat styrelseledamöter från den egna organisationens ledningsgrupp 

(Fitzsimmons 2012, 559). Sjöstrand och Petrelius (2002, 56) menar att rekryteringsbasen 

ofta återfinns i valberedningens egna kontaktnät och få organisationer väljer att söka på 

marknaden efter lämpliga kandidater. För att få in mer kvinnor i styrelserna påpekar 

Burgess och Tharenou (2002, 42) att sökfältet för kandidater till styrelserna borde 

breddas. De menar att bolagen måste börja med att se till att kvinnor har möjlighet att 

göra karriär internt inom bolaget. På så sätt samlar de kunskap och erfarenheter för att 

kunna vara lämpliga styrelseledamöter (jfr Burgess och Tharenou 2002, 42). Fitzsimmons 

(2012, 559) menar att det numera finns bevis att företag väljer kandidater utan erfarenhet 

från den egna organisationen. Denna förändring menar Fitzsimmons (2012, 559) medför 

större chanser att få in kvinnliga representanter i styrelserummet. McGregor (2003, 370) 

påpekar att många kvinnliga ledamöter är yngre än sina manliga motsvarigheter, vilket 

bekräftas av Burgess och Tharenou (2002, 40). Dock anses detta som positivt då de har 

ett annat synsätt, andra ideér och strategier (Burgess och Tharenou 2002, 40). 

4.4.5 Målstyrd rekrytering 

För att få en bra sammansatt styrelse är det viktigt att balansera: insiders och outsiders, 

exekutiva erfarenheter och specialistkompetenser, män och kvinnor, svenskar och 

utländska, analytiker och ”doers”, försiktiga och riskbenägna, ansedda/erfarna personer 

och yngre nyfikna personer samt att det ska vara olika slags personligheter men att de ska 

ha en personkemi som fungerar (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman 1999, 41). 

Sjöstrand och Petrelius (jfr 2002, 25) bekräftar att sammansättningen av styrelsen 

påverkas av en avvägning mellan dessa erfarenheter och egenskaper för att skapa en bra 

team-känsla. Personer som inte innehaft en VD-position tillför ett nytänkande som är 

positivt enligt Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman (1999, 41). Dock lyfter de fram 

att varje styrelse måste anpassa för just det företaget, det går inte att ha en generell regel 

om hur sammansättningen ska vara (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman 1999, 56). 

Burgess och Tharenou (2002, 40) menar att en heterogen grupp löser problem på ett annat 

sätt än vad en homogen grupp gör. Den homogena gruppen löser problem med ett grupp-
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tänk, vilket är en effekt av att medlemmarna är likadana och har liknande tankesätt (jfr 

Burgess och Tharenou 2002, 40).  Ledamöterna i en styrelse lägger mer tid och 

engagemang på sitt expertisområde än vad de gör på andra områden (Baldenius, Melumad 

och Meng 2014, 54). En ledamot med bakgrund som ekonomichef har ofta en mer 

övervakande roll och har en given plats i revisionsutskottet, medan en person med 

bakgrund som VD eller konsult är mer involverad i frågor gällande fusioner och förvärv 

(Baldenius, Melumad och Meng 2014, 54). Baldenius, Melumad och Meng (2014, 54) 

menar att om det är en majoritet med konsulter eller liknande i styrelsen är det större 

sannolikhet att ny information som är av betydelse för beslut upptäcks. Dock är en sådan 

styrelsesammansättning mindre effektiv på att övervaka bolaget (jfr Baldenius, Melumad 

och Meng 2014, 54). 

4.4.6 Ålder som rekryteringsparameter? 

Enligt McGregor (2003, 370) är genomsnittsåldern för styrelseledamöter i Kanada och 

USA 59 år. Styrelserummet uppfattas som “en klubb för äldre herrar”, men i takt med 

ökat åldersspann och jämnare könsfördelning hos ledamöterna övergår styrelserna till en 

mer avslappnad modern stil (jfr McGregor 2003, 375). Hambrick och Mason (1984, 198) 

menar att äldre ledare känner ett åtagande att hålla organisationen oförändrad och de 

skapar ett finansiellt beroende till organisationen genom den kommande pensionen vilket 

gör dem ovilliga att ta risker. Det är vanligt att individer väljer att arbeta med personer 

med samma karaktär inklusive ålder som de själva (Kunze, Boehm och Bruch 2011, 267; 

Roirdan och McFarlane Shore 1997, 342-343). Enligt Calasanti och Slevin (2006, 5) styr 

ålder sociala principer och relationer mellan människor. Ålder skapar identitet och 

maktrelation mellan olika åldersgrupper (Calasanti och Slevin 2006, 5). Människor 

kategoriserar också in sig själva och varandra i vissa grupper samt favoriserar människor 

från utvalda grupper (jfr Kunze, Boehm och Bruch 2011, 268). I organisationer 

förekommer normer som styr hur gammal en person får vara när den når en viss position 

i organisationen och de som inte följer den förväntade tidsramen kan diskrimineras enligt 

Kunze, Boehm och Bruch (2011, 268). Calasanti och Slevin (2006, 5) menar att 

åldersdiskriminering finns inbyggt i personal- och rekryteringriktlinjer, karriärsstrukturer 

samt pensionsplaner.  

4.4.7 Professionaliserad rekrytering 

En professionaliserad rekryteringsprocess gör att möjligheten är större att hitta personer 

som är olik rekryteraren (Burgess och Tharenou 2002, 42). Vid rekrytering inom sina 

egna nätverk tenderar rekryteringsprocessen att bli informell och det är sällan den bästa 

kandidaten hittas (jfr Burgess och Tharenou 2002, 42). Fitzsimmons (2012, 564) menar 

att det inte är särskilt konstigt att styrelserna inte förändras om rekryteringen sker utifrån 
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de befintliga styrelsemedlemmarnas nätverk och att de därför bör sluta tillförlita sig på 

dessa nätverk. Det är då enligt Burgess och Tharenou (2002, 42) positivt att anlita en 

rekryteringsfirma som sköter processen professionellt. Fitzsimmons (2012, 564) menar 

att användning av rekryteringsfirmor ökar antalet tänkbara kandidater. Om det inte är 

möjligt att använda en rekryteringsfirma bör valberedningsprocessen formaliseras enligt 

Fitzsimmons (2012, 564). För att formalisera processen och minska valberedningens 

personliga påverkan bör tjänsten efterlysas genom en annons, begärda referenser bör vara 

externa samt att hela processen bör protokolleras (jfr Fitzsimmons 2012, 564). Conger 

och Lawler (2001, 11) menar att all rekrytering till styrelser borde ske genom formella 

processer då styrelsens effektivitet och framgång ökar genom att ha en tydlig kravprofil 

samt urvalsprocess. Det är viktigt att välja ut kandidater som har olika sorters kunskap 

för att få ett bra helhetsperspektiv i styrelserummet (jfr Conger och Lawler 2001, 12). 

Även Lee och Phan (2000, 211) menar att styrelsens befintliga kompetens ska värderas 

innan rekryteringen av en ny kandidat påbörjas. En kandidat bör beaktas utifrån 

arbetslivserfarenhet, färdigheter, dess förmåga att fungera i grupp och dess tillgänglighet 

för uppdraget (Conger och Lawler 2001, 16). Vissa valberedningar arbetar enbart med att 

beakta förfrågningar om medlemskap och omval medan andra valberedningar lägger ner 

mycket tid på att identifiera och rekrytera tänkbara kandidater (Conger och Lawler 2001, 

18). Enligt Lee och Pan (2000, 212) är det möjligt att involvera specialister på rekrytering 

efter identifiering av tänkbara kandidater för att testa kandidaternas kompetens. För att få 

ett bra urval bör företaget överväga sitt behov mot den globala tillgängligheten av 

kandidater (jfr Lee och Pan 2000, 212). Det är således aktuellt att överväga kandidater 

från hela världen och att rekrytera den individ som bäst lämpar sig för uppdraget, vilket 

medför att personer med olika bakgrunder och kulturer blir representerade i 

styrelserummet (jfr Lee och Pan 2000, 212). 

4.4.8 Resurs och tidsåtgång 

Enligt Gupta och Jain (2014, 75) kan en organisation öka sin konkurrenskraft genom att 

rekrytera och göra ett urval av kandidater på ett kostnadseffektivt sätt. De menar dock att 

framgångsrik rekrytering ofta är kostsam och tidskrävande. Gupta och Jain (2014, 79) 

hävdar också att internrekrytering är mindre kostsam och tidskrävande än 

externrekrytering. Huselid och Becker (2011, 424) menar att intressera, välja, utveckla 

och behålla talanger är en stor investering för organisationer samt att de flesta 

organisationer varken har tid eller resurser för att klara av det. Enligt Aghazadeh (2003, 

202) är en av HR-avdelningens viktigaste arbetsuppgifter att förutspå framtida behov och 

planera rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen i sig kan ta lång tid att färdigställa 

och beslutsfattande i panik kan få dåliga konsekvenser menar Aghazadeh (2003, 202).  
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4.4.9 Headhunting 

Headhunting är, enligt Nazmi (2005, 228), konsultbaserad personalrekrytering som 

används främst vid eftersökning av chefer och specialister. Headhunters har ofta nätverk 

som de underhåller för att ha en bas med kompetenta individer tillgängliga (jfr Nazmi 

2005, 228). Uppgiften och målet för headhuntern är att bryta ner de erfarenheter individen 

har för att bedöma ledarstil, förmåga, flexibilitet, integritet, personlighet samt dess 

förmåga att arbeta i team med flera (Nazmi 2005, 231). Zackrisson (2006, 60-65) menar 

att headhuntern kan använda flertalet olika verktyg; databaser, internet, sökmotorer, 

tidningar och media för att finna kandidater. Lim och Chan (2001, 213) menar att 

headhunters har ett stort ansvar vid förnyelse av bolagsstyrelser och anses vara en av de 

effektivaste metoderna vid rekrytering. Då många företag inte har tid eller kunskap i 

rekrytering är headhunting ett bra alternativ (Lim och Chan 2001, 214). Det är, enligt Lim 

och Chan (2001, 223), viktigt med transparens i rekryteringsprocessen. Transparens 

uppnås genom att informera den tänkbara kandidaten om företagskulturen och företagets 

finansiella ställning, vilket bidrar till en ökad balans mellan arbetsgivare, arbetstagare och 

headhuntern då kandidaten kan göra ett medvetet val (jfr Lim och Chan 2001, 223-224). 

En nackdel med headhunting enligt McKenna och Beech (2002, 146) är att 

konsultfirmorna tar ut väldigt höga avgifter, men de påpekar att många anser att nyttan 

överstiger kostnaden.  
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4.5 Kompetens 

Erfarenheter och kompetenser som en person besitter är något som ligger i fokus vid 

rekrytering. Nedan lyfter vi fram teorier som behandlar vilka erfarenheter som anses 

meriterande samt hur branschkunnighet värderas och diskuteras av forskare. 

4.5.1 Meriterande erfarenheter 

I en studie utförd av King, Botsford, Hebl, Kazama, Dawson och Perkins (2012, 1844-

1845) framkommer det att manliga och kvinnliga chefer har liknande erfarenheter. Vid 

en rekrytering bör fokus ligga på vilken sorts erfarenheter personen i fråga har istället för 

att fokusera på dess kön (King, Botsford, Hebl, Kazama, Dawson och Perkins 2012, 1844-

1845).  Ohlott, Ruderman och McCauley (1994, 61-62) har i sin studie visat att män och 

kvinnor får samma möjligheter att ha ansvar och att hantera nya ansvarsområden. Dock 

framkommer det att kvinnor har svårare att få uppdrag som inbegriper internationella 

kontakter, förhandlingar, ansvar över flera olika funktioner samt viktiga affärsenheter. I 

de fall män och kvinnor har haft samma roller i arbetslivet är det inte med säkerhet att de 

har samma erfarenheter. Ohlott, Ruderman och McCauley (1994, 62) menar att kvinnor 

inte får samma ansvar som männen, trots att de har samma tjänst. De ser en risk i att 

kvinnor då har svårt att klättra i organisationer för att de inte har haft samma möjlighet 

att visa vad de kan och ses därför som mindre kvalificerade. Kvinnor i styrelsen kan ge 

ett unikt perspektiv på en organisations produkter och deras beslutsfattande (jfr Adams 

och Flynn 2005, 836). Kvinnliga ledare skapar även inspiration till yngre kvinnor i 

ledande positioner (jfr Adams och Flynn 2005, 836; Terjesen och Singh 2008, 55-56). 

4.5.2 Branschkunnighet 

Det hävdas att kvinnor kan ge en god insikt i produkter och marknader som ökar 

företagets konkurrenskraft (McGregor 2003, 370). Lika så diskuterar Brammer, 

Millington och Pavelin (2007, 393) att kvinnors närvaro i styrelser blir viktigare i 

branscher som är närmre slutkonsumenten. Mångfald i kretsen av slutkonsumenter skapar 

ett behov av högre mångfald i styrelserummet, vissa branscher är därför i högre behov av 

att ha en diversifierad styrelse för att spegla konsumentbilden (Brammer, Millington och 

Pavelin 2007, 393). Därmed är andelen kvinnor högre inom sektorerna detaljhandel, 

inredning, media och bank (Brammer, Millington och Pavelin 2007, 401). I de flesta 

hushåll idag är det kvinnorna som står för den huvudsakliga konsumtionen och i och med 

detta anser Burgess och Tharenou (2002, 41) det positivt att kvinnor är representerade i 

styrelser i konsumentnära bolag. Löfström (2008, 24-25) menar att andelen kvinnlig 

representation i privata bolagsstyrelser inte har koppling till vilken bransch företaget 

verkar inom. Det är snarare beroende på vilket företag det är och vilken attityd företaget 

har till kvinnlig representation (jfr Löfström 2008, 24-25). 
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4.6 Kvinnlig representation 

Den kvinnliga representationen på ledande befattningar har under en längre tid varit ett 

fokus i forskningen. Forskare vill förklara den låga representationen med homosocialitet, 

bristande kompetens hos kvinnor samt att kvinnorna inte innehar rätt chefspositioner för 

att kunna nå bolagsstyrelser. Nedan kommer dessa teorier att behandlas och avslutas med 

teorier om hur kvinnor lyckas klättra trots dessa hinder.  

4.6.1 Homosocialitet 

Forskningen om mansdominans i organisationer påbörjades på 1970-talet och kom fram 

till att män dras till andra män, vilket benämns homosocialitet, medan kvinnor 

representerar en splittrad grupp utan resurser och makt (jfr Holgersson 2003, 44). Då män 

väljer att orientera sig mot och identifiera sig med andra män menar Holgersson (i SOU 

2003:16) att homosocialitet är förklaringen till varför män dominerar toppositioner. 

Kvinnor orienterar sig också mot män på grund av att de har makten och kvinnor upplevs 

därmed ha ett heterosocialt beteende (jfr Holgersson i SOU 2003:16). 

En förklaring till homosocialitet är känslan av osäkerhet i ledarroller (Holgersson 2003, 

45). Det finns män som känner osäkerhet inför hur de skall kommunicera med kvinnor 

och detta medför också att män väljer att arbeta med andra män (Holgersson i SOU 

2003:16). Osäkerheten kan reduceras genom att personen i fråga har rätt social bakgrund 

och att det går att förutspå hur personen kommer att agera i vissa situationer (jfr 

Holgersson 2003, 45). Det hävdas också att män hanterar osäkerhet genom 

identifieringsarbete och att detta sker genom sociala kontaktnät. Identifiering kan ske 

genom formella och informella relationer och grundas på utbildning, lärosäte, föreningar, 

släkt, religion och sport (Holgersson i SOU 2003:16). Rekryteringen baseras då på att 

etablera en identitet med vissa individer och att särskilja sig från andra (Holgersson 2003, 

45). Genom att män reserverar chefspositioner för andra män inom en viss grupp förstärks 

bilden av att dessa människor förtjänar att vara på dessa positioner (Holgersson 2003, 45). 

Således påverkar män på höga chefspositioner inte bara den egna organisationens normer, 

utan detta skickar signaler ut i samhället och påverkar samhällsmässiga normer 

(Holgersson i SOU 2003:16).  

Det finns teorier om att manlighet hos män bedöms utifrån andra mäns ögon och att 

bekräftelseritualer samt lojalitetstester utgör en del av den homosociala attraktionen 

(Holgersson 2003, 45-46). Maktspelet är en följd av en inbördes kamp mellan männen 

själva och syftar inte till att trycka ner kvinnor (Holgersson 2003, 48). Det finns även 

teorier som hävdar det motsatta, att mäns position förstärks genom underordning av 

kvinnor och att manliga konstellationer binds samman via nedvärdering av kvinnlighet 

(Holgersson 2003, 49).  
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4.6.2 Kvinnors påstådda bristande kompetens 

Det hävdas att män tar sin dominans för given och att kvinnor anses vara olämpliga som 

ledare då de har felaktig utbildning och brist på kompetens (jfr Sjöstrand 1997, 174). 

Holgersson (2003, 38) bekräftar att det finns föreställningar om att kvinnor saknar viss 

kompetens, inte har rätt utbildning, väljer bort karriären, väljer fel typ av chefsjobb, inte 

kan spelreglerna samt att de saknar kontaktnät. Andra orsaker som framhävs är kvinnors 

övriga åtaganden, som till exempel familjeliv, samt psykologiska tendenser som gör att 

kvinnor inte lämpar sig för ledande positioner (Eagly och Karau 2002, 573). Kvinnor 

finns representerade inom den akademiska världen, konst, media, offentlig förvaltning 

och tjänsteverksamhet men att de förbises vid tillsättande av nya styrelseledamöter då de 

inte har specifik branschkunskap (Department for Business, Innovation & Skills 2011). 

Det finns en oro hos styrelseordföranden att kvinnorna således inte kommer att kunna 

diskutera och behandla aktuella frågor för bolaget enligt Department for Business, 

Innovation & Skills (2011).  

4.6.3 Kvinnliga chefspositioner leder inte till styrelserummet 

Det är sällan kvinnor i näringslivet har chefspositioner som innebär resultatansvar, utan 

de är vanligtvis personal- eller informationschefer (jfr Göransson 2006, 325-346.). 

Holgersson (2003, 161) menar att resultatansvar är viktigt för att bli rekryterad till en 

position som toppchef. Genom att ge kvinnorna chefspositioner över kommunikation och 

personal menar Burgess och Tharenou (2002, 42) att bolagen inte tar tillvara på all 

kompetens som kvinnorna besitter. Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman (1999, 38) 

menar att det är vanligt att de som rekryteras till en styrelse innehar en specifik erfarenhet, 

dock är det också vanligt att de flesta i styrelsen innehar samma erfarenhet. Det handlar 

ofta om kön samt hur internationella personerna är och det är dessutom ovanligt att 

styrelsemedlemmar har en annan bakgrund än som VD (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och 

Östman 1999, 39). Även Burgess och Tharenou (2002, 41) menar att det är vanligt att ha 

en bakgrund som VD eller ekonomichef för att bli rekryterad till en bolagsstyrelse. 

Vanligtvis har styrelseordföranden tidigare varit VD i bolaget och eftersom kvinnor 

normalt sett inte innehar den rollen har de svårt att bli rekryterade som styrelseordförande 

menar Göransson (2006, 325-346).  

4.6.4 På vilka meriter tar kvinnor sig in i styrelser idag? 

Kvinnor tar ofta andra vägar in i styrelserummet än deras manliga motsvarigheter (Adams 

och Flynn 2005, 842). Genom att ha arbetat i konsultverksamhet eller annat akademiskt 

arbete skapas referenser och nätverk för att komma i åtanke för ett styrelseuppdrag. En 

sådan bakgrund är den raka motsatsen till den traditionella vägen genom bolagets 

ledningsgrupp upp till styrelsen (Adams och Flynn 2005, 842). Kvinnor som aspirerar till 



35 

 

att bli styrelseledamöter är ofta drivna av att skapa sig mer erfarenhet än sina manliga 

kollegor och de upplever att de måste vara dubbelt så bra som männen för att de ska ha 

en chans att bli rekryterade (jfr Singh, Terjesen och Vinnicombe 2007, 49). Löfström 

(2008, 24-25) menar att det finns en risk att kvinnor måste prestera mer än vad som är 

normalt när de kandiderar till en styrelse för att de ska platsa in. För att kvinnorna ska 

lyckas som styrelseledamöter krävs det enligt Huse och Solberg (2005, 118) att de agerar 

som männen. De menar att kvinnorna bland annat måste förstå attityden som männen har, 

använda sig av maktspel, skapa allianser och vårda sina kontakter och nätverk (jfr Huse 

och Solberg 2005, 118). Kvinnorna som är med i studien upplever att en del beslut fattas 

utanför styrelserummet, ibland när inte alla ledamöter är representerade (jfr Huse och 

Solberg 2005, 118). De menar även att männen inte kommer lika förberedda till 

styrelsemötena som kvinnorna gör, vilket enligt studien är ett tecken på att männen tar på 

sig för många styrelseuppdrag (jfr Huse och Solberg 2005, 118). Kvinnor har ofta väldigt 

mycket kunskap och erfarenheter, dock inte av samma slag som männen (jfr Singh, 

Terjesen och Vinnicombe 2007, 49).  
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet främst insamlat genom intervjuer att 

presenteras. Kapitlet inleds med rekommendation och direktiv över bolagsstyrelsers 

utformning, därefter följer en presentation av respektive sektor och dess respondenters 

uppfattning om rekryteringsprocessen, eftertraktad kompetens och meritande 

erfarenheter. Ni finner sammanfattning av sektorerna i respektive del.  

 

5.1 Svensk kod för bolagsstyrning 

Koden (Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2010, 10) innehåller en beskrivning av 

styrelsens uppgifter och utformning med förtydligande om att styrelsen ska arbeta för 

bolagets angelägenheter. Dessutom begränsas styrelsens arbete i vissa frågor där 

bolagsstämman har beslutande makt. Styrelsen får enligt Koden delegera uppgifter till 

personer inom och utom styrelsen, men de får inte frånsäga sig det yttersta ansvaret för 

bolagets förvaltning. Koden förtydligar också att det finns en viss arbetsordning som 

måste följas samt dokumenteras. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter och en av 

dessa ska utses till ordförande. Enligt Koden får enbart en ledamot arbeta i bolagets 

ledning, vilket sannolikt tillfaller bolagets VD. Majoriteten av styrelsens ledamöter ska 

vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två ledamöter 

även måste vara oberoende till bolagets större ägare.  

Koden (2010, 16) anger att i styrelsens uppgifter ingår bland annat att utveckla och 

fastställa bolagets verksamhetsmål och strategi, att bevaka och kontrollera 

ledningsgruppen, att se till att lagar och regler följs, att ge riktlinjer för etik och 

uppträdande samt att säkerställa att information kring verksamheten är korrekt. Storleken 

och sammansättningen av styrelsen ska enligt Koden (2010, 16) utformas med hänsyn till 

verksamheten och dess utvecklingsskede. Sammansättningen ska vara ändamålsenligt 

och präglas av mångfald och bredd utifrån kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolagen 

ska också eftersträva att uppnå en jämn könsfördelning. Förutom Koden har de statligt 

helägda bolagen ett antal statliga direktiv att följa. 

5.2 Statliga direktiv 

När staten är majoritetsägare till bolag ska de följa Svensk kod för bolagsstyrning 

(Finansdepartementet, 2012). Regeringen har som mål att styrelsens ledamöter ska ha 

kompentens som är anpassad efter företagets verksamhet, situationen och framtidens 

utmaningar. Vid tillsättandet av en ny styrelseledamot undersöks sammansättningen av 

den nuvarande styrelsen för att den nya medlemmen ska komplettera den befintliga 

styrelsen. För att kunna bli styrelseledamot i ett statligt helägt bolag måste personen ha 
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en hög kompetens inom branschen, affärsutveckling, aktuell löpande affärsverksamhet, 

finansiella frågor eller andra relevanta områden. Urvalet sker hos både män och kvinnor, 

personer med differentierad bakgrund och erfarenhet. Det är bolagsstämman som utser 

styrelseordföranden. Det är viktigt att medlemmarna kompletterar varandra så att 

styrelsen är kompetent samt har den rätta branschkunskapen. Sammansättningen ska vara 

balanserad mellan kön, bakgrund, kompetensområde samt erfarenhet. Ett riktmärke 

gällande könsbalansen är att det ska vara minst 40 procent av vardera kön representerat.  

5.3 Statistik representation 

I de statligt helägda bolagen har målsättningen om minst 40 procent av vardera kön 

uppnåtts och till och med överträffats. De senaste tio åren har de haft en kvinnlig 

representation över 40 procent. Kvinnliga styrelseordförande har under samma tidsperiod 

gått från 20 procent till strax över 40 procent. Statistik för den privata sektorn visar att 

det enbart var drygt fyra procent kvinnliga styrelseordföranden mellan åren 2008-2012 

(Fristedt, Larsson och Sundqvist 2012). Enligt en undersökning av Europaparlamentet 

(2013) återfinns inga kvinnliga styrelseordförande inom OMX30-bolagen. För att påvisa 

skillnaderna i kvinnlig ledamotsrepresentation återfinns statistik över de studerade 

sektorerna i slutet av studien. Andelen kvinnor i de statligt helägda bolagens styrelser 

illustreras i bilaga G och andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsnoterade bolag 

återfinns i bilaga H.   
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5.4 Presentation av statlig sektor 

Svenska staten har idag 52 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade och tre är 

delägda (Finansdepartementet, 2013). Bolagen finns inom ett brett spektrum av 

branscher, allt ifrån bolag inom samhällstjänster till gruvindustrin (Finansdepartementet, 

2013). De olika bolagen är uppdelade mellan de olika departementen beroende på dess 

inriktning, varav Finansdepartementet ansvarar för huvuddelen av bolagen 

(Regeringskansliet, 2014). Det är på Finansdepartementet som Enheten för statligt ägande 

ligger och de har huvudansvaret för förvaltningen och ägandet av de statliga bolagen 

(Regeringskansliet, 2014). På enheten finns bolagsförvaltare, analytiker och jurister vilka 

arbetar med bolagsanalys, -förvaltning och ägarstyrning av bolagen (Regeringskansliet, 

2014).  

Urvalet av intervjupersoner i den statliga sektorn består av fem personer, där tre personer 

har god insyn i rekryteringsprocessen och två stycken är styrelseledamöter från de statligt 

helägda bolagen. På grund av vår konfidentiella behandling kommer vi inte att 

konkretisera vilken intervjuperson som innehar vilken befattning. De representerar bolag 

inom infrastruktur, fastigheter och kommersiell verksamhet. För att förenkla läsningen 

har vi fiktivt namngett dessa personer1 och nedan syns även datum för intervju: 

Intervjuperson Andersson - intervju 2014-02-11 

Intervjuperson Björnsdotter - intervju 2014-02-11 

Intervjuperson Carlsson - intervju 2014-02-11 

Intervjuperson Filipsdotter - intervju 2014-03-10 

Intervjuperson Helgesdotter - intervju 2014-03-10 

Andersson, Carlsson och Helgesdotter har läst företagsekonomi på Handelshögskolan i 

Stockholm. Filipsdotter och Björnsdotter har studerat inom flera områden så som 

företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statsvetenskap både i Sverige och 

internationellt. Dessa personers kännedom om de statliga helägda bolagens 

rekryteringsprocess och styrelser kommer nedan att presenteras.  

5.4.1 En professionell rekryteringsprocess 

Enligt Carlsson arbetar staten som ett föredöme för näringslivet med fokus på jämn 

könsfördelning och hållbart företagande. Staten har ett uppsatt mål att det ska vara minst 

40 procent av vardera kön i deras styrelser, det målet uppnåddes redan år 2003 enligt 

Helgesdotter. Inom de statliga helägda bolagen mäts jämställdhet på portföljnivå, dock 

                                                 
1 Vi hade en tanke om att analysera skillnader i svar från manliga och kvinnliga respondenter. Dock valde 

vi att inte utveckla idén, men vi har namngivit respondenterna med olika ändelser för göra materialet mer 

levande. Läsaren får därmed möjlighet att lägga vikt vid vad en man respektive kvinna sagt om så önskas. 
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anser Andersson att det är i varje bolag som det är viktigt att jämställdhet uppnås. 

Andersson berättar om deras rekryteringsprocess: 

“Så vi är två personer som jobbar med det på heltid att se till att vi har så rätt 

styrelse som möjligt, rätt ledamöter, rätt individer, kompetens, erfarenhet, 

bakgrund i förhållande till vart bolagen är på väg strategiskt och operativt /…/ 

det är väldigt få om ens någon som har den här headhuntingfunktionen in-house” 

Det arbetssätt som staten har består av en professionell rekryteringsprocess, även 

bolagsstyrningen har professionaliserats på senare år enligt Andersson. Det läggs tid och 

resurser på att skapa bästa möjliga hantering av statens bolag, uppger han. 

Staten arbetar i en årscykel från bolagsstämma till bolagsstämma, vilket bekräftas av 

dokument vi erhållit. Efter att alla bolagstämmor har ägt rum påbörjas en utvärderingsfas 

av styrelsen säger Andersson. Styrelsen måste utvärdera sitt eget arbete och staten gör i 

sin tur en utvärdering av sin portfölj berättar Helgesdotter. Utvärderingen kontrollerar hur 

styrelsearbetet fungerar och Carlsson berättar att staten har ansvariga som sköter 

utvärderingen för statens räkning. Utvärderingen tar upp en rad hygienfaktorer så som om 

ledamöterna kommer pålästa, i tid och om de bidrar med engagemang och intresse enligt 

Andersson. Helgesdotter pratar om att utvärderingen även ska inkludera 

sammansättningen i gruppen, vilka kompetenser som finns och vilka som kommer att 

behövas framöver. Om verksamhetens inriktning står inför en förändring ska även det 

framkomma. Björnsdotter påpekar att: 

“Man försöker analysera bolaget och omvärlden. Sen så får man ju också se på 

de andra kompetenserna i styrelsen, det är ju sådant som kan utvecklas över tiden 

också.” 

Statens förvaltningsorganisation genomför en intern enkät för att tillgodose ett underlag 

för förändringsbehovet i styrelsen och dessa utgör en viktig informationskälla inför 

rekryteringsarbetet uppger Andersson. Statliga representanter träffar därefter 

styrelseordföranden i varje bolag och gör en avstämning berättar Andersson. Ungefär vart 

tredje år sker en utvärdering med hjälp av en extern part för att staten ska kunna jämföra 

hur styrelsen arbetar gentemot andra bolag berättar Andersson. Filipsdotter talar också 

om att en oberoende styrelseutvärdering är viktigt att genomföra. 

Rekrytering av nya kandidater påbörjas i mitten av hösten och pågår fram till februari 

samt att staten i snitt byter ut en ledamot per bolag och år berättar Andersson. För att inte 

skapa onödig risk i statens bolag undviker de att genomföra byte av styrelseordförande 

samma år som ny VD rekryteras. Viktigt är också att ha en successionsplan, att de som 

suttit längst slutar först förutsatt att inga avhopp sker. Dock finns ingen regel om hur länge 
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en ledamot får vara aktiv inom en och samma styrelse menar Andersson. När vi frågar 

om rekryteringsprocessen skiljer sig åt beroende på bolag eller styrelsens storlek fick vi 

svaret att hanteringen av bolagen i stora drag är densamma, men undantag kan ske på de 

olika departementen. Carlsson menar att en föreställning är att mer energi läggs på de 

stora bolagen, vilket inte är fallet. Björnsdotter anser att de generellt sett arbetar likadant 

oavsett bolag, men att vissa bolag kan få något mer uppmärksamhet. 

Hur hittas kandidaterna? 

Helgesdotter berättar: 

“Vi träffar personer löpande hela tiden som kan vara tänkbara för styrelser och 

sen gör man också väldigt mycket research bara rent på internet och i tidningar, 

databaser, överallt liksom” 

Enheten för statligt ägande anordnar även interna nätverksträffar och statens 

representanter åker ut och talar på olika styrelsenätverk samt seminarium. Helgesdotter 

nämner också att staten har kontakt med Styrelseakademin och Styrelsepoolen. Vi frågade 

Filipsdotter om hon använder sig av något nätverk och hur hon använder sig av detta i 

rekryteringsprocessen, hon svarar: 

“Det viktiga är ju att hålla det fräscht hela tiden och hela tiden hitta nya personer 

/…/ Jag är ute nu mycket och pratar, talar i olika sammanhang om 

styrelsesammansättning /…/ Jag jobbar ju med LinkedIn som är ett fantastiskt 

gratis, nästan gratis i alla fall, verktyg som är väldigt väldigt användbart. Sedan 

så olika styrelsenätverk, dels är jag ute och talar i sådana men också är jag 

medlem i flera så att man hela tiden då blir uppsjungen på att gå på sådana här 

olika träffar och olika teman och då träffar man också personer. Och sedan så 

får man ju, det är ju ringar på vattnet” 

Även Andersson säger att nätverk är något som byggs upp kontinuerligt. Carlsson menar 

att det i princip är ett krav att de som arbetar med rekryteringen ska ha ett starkt nätverk 

sedan tidigare när de börjar på Regeringskansliet. 

Lyckas trots begränsad pool av kvinnor 

Det är enligt Helgesdotter svårare att rekrytera kvinnor till styrelseposter, främst för att 

det finns en begränsad pool med kompetenta kvinnor. Det är något som Andersson håller 

med om, men att det går att hitta kvinnor eftersom de har lyckats uppnå 49 procent 

kvinnor i sina styrelser. Filipsdotter berättar: 

“Jag som rekryterare har ett ganska stort ansvar i det här för vi är ju ändå de 

som tar fram kandidater.” 
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Helgesdotter menar att de i rekryteringsprocessen måste jobba hårdare för att hitta 

kvinnor. Dock har hon aldrig upplevt att det varit problematiskt att hitta lämpliga kvinnor. 

Carlsson uppfattar inte att det är svårt att hitta kvinnor, de får ta ett steg längre i sin 

sökning bara och anstränga sig lite mer. Carlsson anser att de statliga företagen bevisar 

att det inte är ett problem att hitta kompetenta kvinnor. Generellt sett tycker 

intervjupersonerna inte att det finns någon problematik med att hitta kvinnor, dock anger 

de att det är väldigt branschberoende. Helgesdotter menar att transportsektorn och den 

tunga industrin har ett färre antal branschkunniga kvinnor. Filipsdotter upplever att inom 

infrastruktur och logistik måste de jobba hårdare för att hitta kvinnorna. Om kravprofilen 

säger att personen ska ha suttit i en koncernledning berättar Andersson att det är svårare 

att hitta kvinnor i gruv- och verkstadsindustrin samt att bankbranschen generellt sett är 

svårare oavsett kön. 

Rekryterarens ansvar 

Något som flertalet av intervjupersonerna från den statliga sektorn tar upp är att kvinnor 

är mer självkritiska än vad deras manliga kollegor är. Filipsdotter berättar: 

”Vi har ju ett större behov av att ha kontroll och vi vill veta att vi gör ett bra 

jobb, vi är mycket mer noggranna /.../ man får jobba med kvinnor på ett annat 

sätt och då måste man vara medveten om det som rekryterare /…/ då försvinner 

ju de här på vägen fast man kanske måste bara jobba lite mer för att dra in dem.” 

Detta är något som Helgesdotter även har erfarenhet av: 

“Kvinnor tackar nej i högre utsträckning /…/ Det har vi sett väldigt tydligt att 

det, man funderar väldigt många gånger på ‘kan jag ta mig an det här uppdraget, 

både med hänsyn till tid och andra åtaganden och kan jag leverera det ni vill 

ha?’/…/ Så att det är svårare med att få kvinnor till de här högsta positionerna” 

Slutförande av processen 

När kandidaten väl har hittats är det en formell process inom Regeringskansliet med 

dokumentation och nomineringsbeslut, berättar Andersson. Carlsson, Helgesdotter och 

Filipsdotter berättar att alla om- och nyval av ledamöter och ordföranden ska upp till 

Statsrådsberedningen, vilka godkänner eller avslår de angivna förslagen. Det är något 

som bekräftas av dokument vi har erhållit. Statsrådsberedningen är bestående av 

representanter från de regerande partierna. På bolagsstämman är det representanter från 

Regeringskansliet som med en fullmakt röstar för statens räkning. Andersson berättar att 

det ofta är enhetschefer, förvaltare, statssekreterare, analytiker och bolagsjurister som får 

det uppdraget. Tyngre bolag med en mer publik stämma lockar ofta riksdagsledamöter 

som är intresserade av verksamhetsområdet. 
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5.4.2 Kompetens 

Enligt Helgesdotter sker rekryteringen av ledamöter som en ”vanlig rekryteringsprocess” 

där kompetensen är den styrande faktorn. Vi får förklarat för oss att alla kompetenser som 

är viktiga och meriterande för styrelseuppdraget mynnar ut i en tydlig kravprofil:  

“För att hela det här arbetet med att titta på kompetenserna och 

sammansättningen utmynnar det i en väldigt konkret kravprofil, det här behöver 

vi få in.” 

Detta underlättar för rekryteraren då denne tydligt ska veta vad som eftersöks berättar 

Andersson, vilket bekräftas av Björnsdotter och av dokument vi har erhållit. Andersson 

har vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att en person ska vara relevant för 

styrelsearbete: 

“Det finns några grundkrav så att säga, att man har tid, att man har 

engagemanget och att man är där och är engagerad.” 

Samtliga intervjupersoner i den statliga sektorn anser att det som personen har gjort i sitt 

yrkessamma liv är viktigare än vilken utbildning denne har eller vid vilket universitet 

personen har studerat.  

Vilken kompetens är viktig? 

Vilka kompetenser som krävs för ett styrelseuppdrag är, enligt Filipsdotter beroende på 

bolaget. Alla intervjupersoner berättar att kompetensen är beroende av vad bolaget står 

inför; är visionen att bolaget ska säljas är erfarenhet av bolagsförsäljning att föredra 

medan om det rör sig om förvärv är en sådan erfarenhet intressant. Det är vanligt vid en 

nyrekrytering att de hittar en person som besitter de kompetenser som den avgående 

ledamoten besatt, menar Carlsson. Därav är kompetensbehovet väldigt 

situationsberoende enligt Andersson och fortsätter: 

“Det beror ju på hur styrelsen som helhet ser ut. /…/ är det den personen som 

slutar så är det ofta det vi vill ha.” 

Alla intervjupersoner från den statliga sektorn, förutom Helgesdotter, har påpekat vikten 

av att den nya styrelseledamoten ska komplettera den sittande styrelsen. Den vanligaste 

erfarenheten är dock att personen i fråga har haft en betydande roll i näringslivet, uppger 

Helgesdotter. Att ha erfarenhet från ett bolags ledningsgrupp är något som alla 

intervjupersoner lyfter fram. Det är, enligt Björnsdotter, viktigt att sammansättningen av 

styrelsen och dess kompetenser speglar verksamheten: 

“Då reflekterar ju styrelsesammansättningen verksamhetsområdena och då är 

det de kompetenserna som representeras.” 
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Detta är något som Filipsdotter delvis bekräftar då hon anser att det är viktigt att styrelsen 

och ledningen representerar hela kundsidan. Att en styrelsemedlem ska inneha ett 

strategiskt tänk, finansiell kunskap och förstå behovet av lönsamhet är enligt Carlsson 

och Helgesdotter viktiga kompetenser. Mixen av olika kompetenser och kön är positivt 

för dynamiken menar Filipsdotter, vilket är något som Helgesdotter bekräftar: 

“Jag tror att det blir en mycket bättre dynamik alltså. Mycket bättre diskussioner, 

det tror jag /…/ Det finns studier som visar att man tar liksom inte lika mycket 

risker när kvinnor kommer in.” 

Något som många glömmer men som är en väldigt viktig kompetens, enligt Filipsdotter, 

är personlighet och integritet. Att en styrelsemedlem ska ha ett kommersiellt tänk är för 

Carlsson en positiv aspekt. Avgränsningen mellan styrelsen och ledningsgruppen är, 

enligt Filipsdotter, A och O. Det är inte meningen att styrelsen ska arbeta med operativa 

frågor. Något som är väldigt viktigt är att en styrelse ska ha en större eller en 

kompletterande erfarenhet och kompetens mot vad ledningsgruppen i bolaget har, berättar 

Filipsdotter: 

“Ändamålet med att sitta i en styrelse är att man bidrar med erfarenhet och 

kompetens inom ett område ur ett strategiskt sammanhang /…/ man coachar VD 

och ledning i sin styrelseroll och då ska man ju besitta en större kompetens än 

vad de faktiskt har eller en kompletterande kompetens.”  

En fördel som staten har är att det som ensam ägare går att fokusera på styrelsen i helhet 

menar Andersson och säger: 

“Dem statliga bolagen här, där det ofta finns det en oändlighet i ägarskapet /.../ 

huvuddelen av portföljen ska ju staten äga tillsvidare och de får inte säljas.” 

Enligt Helgesdotter skiljer sig statens helhetsfokus mot börsbolagen där varje ägare vill 

ha in den bästa tänkbara kandidaten, vilket ofta resulterar i en VD från börsbolag samt 

färre kvinnor. När rätt profil ska hittas behöver inte staten konsultera andra ägare, så som 

vanliga valberedningar arbetar, berättar Andersson. Han säger också att när det rör sig om 

tyngre styrelsepositioner i vissa medialt bevakade företag finns ett intresse från högre 

instanser att känna att kemin stämmer på ett personligt plan. Dock poängterar även 

Andersson att nya personer måste få chansen till styrelseuppdrag. Han menar att inom 

näringslivet är det svårt att få styrelseuppdrag utan tidigare styrelseerfarenhet och att de 

själva vill vara ett föredöme.   
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Flertalet poster är meriterande 

Det är vanligt att rekrytering av styrelsemedlemmar sker på VD-nivå. Dock anser 

samtliga företrädare för de statligt helägda bolagen att det inte är ett krav att personen har 

varit börs-VD. De poster som anses meriterande för att sitta i en statligt helägd 

bolagsstyrelse är ekonomi-, divisions-, försäljnings-, HR-, kommunikations- samt 

affärsområdeschef. Dock menar Andersson att de söker efter kandidater på alla 

befattningar: 

“Man kan titta på vad som helst egentligen och det är också en dimension av 

mångfald i styrelse, att representera olika typer av befattningar /…/ Så jag skulle 

säga att alla typer av befattningar kan vara relevanta.” 

Detta är något som Filipsdotter håller med om: 

“Nej, det där tycker jag är en förlegad syn /…/ Det är ju kruxet att man har gått 

på Handels och har varit VD på ett börsbolag och sen sitter alla och är likadana 

/…/ Jag tror inte på det. Jag tror på mångfald ur jättemånga aspekter.” 

Dock anser Filipsdotter och Carlsson att personen bör haft ett resultatansvar eller en högre 

chefsposition för att vara lämplig för styrelsearbete. Ytterligare aspekter som är 

meriterande är att om personen innehaft en roll där denne exponerats för en styrelse och 

förstår vilka frågeställningar som behandlas i styrelserummet menar Filipsdotter. 

Dessutom anser hon att det är positivt om erfarenhet finns från olika arbetsgivare. 

Helgesdotter menar att det är vanligt att en person får ansvar för samma område i styrelsen 

som den har eller har haft i en ledningsgrupp:  

“Det är ju oftare så att kvinnor i ledningsgrupperna har de mjukare 

positionerna, HR-direktör och kommunikationsdirektör och så vidare. Så att de 

står nog mer för det [i styrelsen] utifrån att de har den positionen i 

ledningsgruppen.” 

Att ha varit med om en stor förändring eller har erfarenhet av liknande händelser eller 

verksamheter anser Helgesdotter är meriterande. Carlsson har en annan syn på vad som 

anses som meriterande erfarenheter: 

“De fokus vi har i bolagen nu så ska de kunna hantera risker och hållbarhet så 

jag tror att vi försöker bredda oss lite från just ekonomiutbildningar och 

ingenjörer per definition, men jag har inget belägg för det. Det är bara en 

känsla.” 

Det råder i den statliga sektorn delade meningar om det ska vara politiker i styrelserna 

eller inte. Helgesdotter berättar att det skedde en avpolitisering av bolagsstyrelserna vid 
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maktskiftet år 2006. Vid denna avpolitisering blev kompetensen den styrande faktorn. 

Björnsdotter tror att politiker i styrelsen är negativt för bolaget medan Filipsdotter är av 

en annan åsikt:  

“De sitter där med liksom kunskap som är nödvändig för den här typen av bolag 

/…/ De förstår komplexiteten när det gäller vissa lagregleringar, regulatoriska 

frågor som kanske inte de andra kan ha. Jag tycker det är jättebra.” 

Även Andersson är positivt inställd till att inkludera politiker i styrelserna:  

”Att ha varit statsminister är ju inget litet jobb det, så det kan vara precis lika 

relevant som att Marcus Wallenberg sitter som styrelseordförande i LKAB.”  

Helgesdotter anser att en partiledarroll kan likställas med en VD-erfarenhet. Hon menar 

att politiker är jättebra i de verksamheter som verkar på en reglerad marknad och är 

beroende av förståelse för den typen av regleringar och sakfrågor. Dock anser hon att i 

till exempel finansiella bolag är det inte den typen av kunskap som behövs och därmed 

bör inga politiker rekryteras till den typen av bolag. 

Mängden branschkunniga varierar 

Att en styrelse måste ha branschkunnighet är väldigt viktigt, dock beror mängden 

branschkunniga i en styrelse på vilken bransch bolaget verkar i berättar Helgesdotter:  

“Det måste finnas några i styrelsen som har det. Absolut. Alla behöver inte ha 

det /…/ Annars blir det svårt att matcha ledningen. Det blir för stort 

kunskapsglapp liksom om man hela tiden ska inhämta branschkunskap.” 

Om det är en styrelse i ett finansiellt bolag krävs det nästan att alla har en finanskunskap 

på grund av dess komplexitet, enligt Helgesdotter. Hon fortsätter: 

“Det går inte att sitta och vara expert bara, specialistnischad i en styrelse utan 

du måste kunna hantera alla frågor som kommer.” 

Carlsson menar att de flesta som rekryteras till en statlig styrelse innehar kompetens eller 

erfarenhet från branschen som bolaget verkar inom då det är viktigt att branschförståelsen 

finns. För Filipsdotter räcker det om några i styrelsen har branschkunnighet och hon 

fortsätter: 

“Jag tycker det är en fördel att man har personer som kommer från andra 

branscher, men som har varit med om samma saker. /.../ Det kan vara en turn-

around /…/ det kan vara en stor neddragning. Man vet konsekvenserna /…/ 

arbetslivserfarenheterna i en helt annan bransch kan vara jättejätteviktigt” 
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En typisk statlig ledamot 

Vid frågan vad som kännetecknar en styrelseledamot i ett statligt bolag uppkom en mängd 

olika svar. Carlsson beskriver en typisk statlig ledamot med långsiktighet, att vara 

långsiktigt värdeskapande samt förstå staten som ägare. Helgesdotter förklarar 

ledamöterna som att de har en bredd, det är både personer från näringslivet och politiken. 

Andersson menar att ett gemensamt karaktärsdrag hos styrelseledamöter på de statliga 

bolagen är att de har suttit i en företagsledning under ett antal år: 

“Att ha jobbat med den strategiska övergripande agendan för ett bolag, även om 

man då inte varit VD, vilket inte alla behöver ha varit /…/ jag skulle ändå säga 

är en parameter att ha suttit i en företagsledning under ett antal år.” 

Björnsdotter hoppas att de statliga styrelseledamöterna är bra förebilder och att det 

kännetecknar dem som grupp. Filipsdotter däremot anser att det inte är någon skillnad 

mellan en styrelseledamot i ett statligt eller ett privat bolag. 

“Jag skulle säga att det är precis likadana. Jag ser ingen skillnad eftersom staten 

rekryterar från näringslivet. /.../ Det som skiljer sig åt är väl att staten dels i sitt 

ambitiösa arbete med att ha jämställda styrelser /…/ [staten] vågar plocka in 

personer utan styrelseerfarenhet /…/ Medan näringslivet är det fortfarande äldre 

herrar 55+ och samma män som sitter i olika sammanhang och det är det väl 

den stora skillnaden att det är mer utprövade kort i den privata.”  

5.4.3 Sammanfattning av statlig sektor 

Sammanfattningsvis kan vi se att den statliga sektorn har en professionaliserad 

rekryteringsprocess där mycket tid läggs på att hitta nya kandidater och att utvidga och 

bevara sina nätverk. De har ett brett sökfält när det kommer till kompetens där de har 

insett att styrelseledamoten inte behöver ha en bakgrund som börs-VD för att vara en 

lämplig kandidat. Jämställdhet är för den statliga sektorn en självklarhet. En stor 

anledning till det är att de har uppsatta mål om att det måste vara minst 40 procent av 

vardera kön representerat i deras bolagsstyrelser. 
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5.5 Presentation av privat sektor 

Den privata sektorn består av börsbolagen på small-, mid- och largecap. Varje bolag har 

en valberedning som utser styrelsen och den utgörs vanligtvis av de största ägarna berättar 

Davidsson. På grund av detta har denna studie valt att använda sig av börsbolagens 

valberedningar. Bland intervjupersonerna återfinns tre instutionella ägare och en 

styrelseordförande. De instutionella ägarna representeras av en person som arbetar med 

ägarfrågor och kapitalförvaltning. Dessa representanter sitter med i ett flertal olika 

valberedningar och har kunskap inom heminredning, fastigheter, läkemedel, tung 

industri, gruvindustrin och telecom. Styrelseordföranden som medverkar i studien har 

erfarenhet inom flertalet branscher, bland annat modebranschen. För denna sektor har 

intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn2 och genomförande av intervjuerna har skett 

enligt följande datum: 

Intervjuperson Davidsson - intervju 2014-02-21 

Intervjuperson Eriksson - intervju 2014-02-21 

Intervjuperson Gunnarsdotter - intervju 2014-03-10 

Intervjuperson Ivarsson - intervju 2014-03-10 

Davidsson har en bakgrund inom företagsekonomi från Handelshögskolan, Uppsala och 

Lund. Eriksson och Gunnarsdotter har båda läst företagsekonomi på Handelshögskolan i 

Stockholm. Ivarsson är civilingenjör och har läst på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm men även läst en ekonomisk master utomlands. 

5.5.1 En varierande rekryteringsprocess 

Ivarsson säger att valberedningsarbetet startar i augusti efter att ägarskapet är fastställt 

och även Gunnarsdotter betonar att det är viktigt att komma igång i tid. Hon menar att om 

ett seriöst valberedningsarbete ska göras bör arbetet starta tidigt, ungefär i september. 

Davidsson och Eriksson startar upp arbetet i december och januari, för att sedan vara klara 

med arbetet i slutet på februari eller början på mars. Davidsson säger att i ett inledande 

skede träffar valberedningen styrelsens ordförande för att fastställa vilka ledamöter som 

ska vara kvar i styrelsen. Eriksson berättar att valberedningens arbete handlar om att 

identifiera ett behov, om det någon kompetens i styrelsen som saknas eller om någon av 

ledamöterna ska ersättas. Davidsson säger att det finns olika skäl att byta ut befintliga 

ledamöter och han uppger: 

“kan ju vara så att det är ett företag med en stark huvudägare, ordföranden ska 

avgå och han vill att barnbarnet ska gå in i styrelsen. /.../ Det är ju väldigt svårt 

                                                 
2 Som nämnt hade vi en tanke om att analysera skillnader i svar från manliga och kvinnliga respondenter. 

Intervjupersonerna har därför namngivits med olika ändelser för göra materialet mer levande. Läsaren får 

därmed möjlighet att lägga vikt vid vad en man respektive kvinna sagt om så önskas. 
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för oss som valberedning att säga – nej, det tycker vi inte. Så det blir inget 

mervärde någonstans med en sådan diskussion.” 

Eriksson tycker inte att det är konstigt att huvudägaren vill ha in familjemedlemmar i 

styrelsen. Davidsson berättar att det kan vara ordföranden och företagets ägare som sett 

att det saknas kompetens i den befintliga styrelsen. Det är också tänkbart att kvotering 

tvingar företaget att agera på ett visst sätt eller att det sker en generationsväxling. 

Gunnarsdotter säger att hon löpande träffar och intervjuar tänkbara kandidater som är 

intresserade av att ha ett styrelseuppdrag samt att dessa intervjuer är som en ren 

anställningsintervju. Ivarsson däremot menar att intervjuer för styrelseuppdrag inte är 

som en vanlig intervju, han träffar endast de kandidater som han tror är rätt. Han anser 

även att det vore märkligt att syssla med massintervjuer och sedan tacka nej till 

människor. Gunnarsdotter tycker att valberedningen är skyldig att träffa alla föreslagna 

kandidater så länge som CV inte är helt olämpligt för denna typ av position.  

Gunnarsdotter säger att i de valberedningar hon är aktiv inom genomförs en utvärdering 

av styrelsen inför valberedningens första möte samt att hon personligen föredrar de 

externa utvärderingarna. Ivarsson berättar att de skickar ut en enkät till anställda inom 

företaget för att undersöka huruvida de är nöjda med sitt arbete eller inte, om något i 

företaget försämrats eller förbättras under senaste året samt om de känner att de bli 

lyssnade på. Enkäten utgör ett underlag för att bedöma styrelsen och identifiera om någon 

förändring behöver genomföras. Gunnarsdotter berättar om utvärderingen: 

“jag är jättehård med att de får utvärdera varandra också /…/ Det är ju lite olika 

alltså folk kan ju tycka /…/ nästan att jag är så himla rak på sak och det blir 

kanske lite överstrukturerat, men de flesta tycker efteråt ’men gud vad skönt det 

kändes, det kändes ändå väldigt seriöst.’” 

Hur hittas kandidaterna? 

Kandidater kan hittas på flera sätt, via ägarens kontaktnät, externa byråer samt att 

Davidsson själv med sina kollegor har upparbetat ett register över ”bra kompisar”. Han 

poängterar att internet också är en viktig källa i deras arbete, att han bland annat tagit 

kontakt med personer via LinkedIn samt att det även händer att de får 

spontanansökningar. Registret är något som utvecklats de senaste fem åren inom 

Davidssons verksamhet. Gunnarsdotter säger att de genomför intervjuer löpande, 

protokollerar och dokumenterar dessa för att ha ett nätverk med lämpliga kandidater. 

Eriksson säger att de vanligtvis använder sig av headhuntingbyråer för att finna lämpliga 

kandidater och att valberedningen lämnar över en kravspecifikation till byrån. Den 

instutionella ägare som Eriksson representerar håller ingen löpande kontakt med 

kandidater inför rekryteringen. Dock påpekar han att det kan vara så att de känner till en 
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kandidat ändå. Ivarsson som är styrelseordförande berättar att de instutionella ägarna ofta 

har register med kandidater. Vi frågade Gunnarsdotter om hon anser att de som 

instutitionell ägare arbetar professionellt och hon svarade följande: 

“Vi vet vad vi vill, vi kan ha en struktur för att vi är med på många ställen så vi 

kan liksom ha den ägarpolicy vi har. /.../ Många av oss har också haft 

chefsbefattningar så vi är vana att intervjua. Jag sitter med i valberedningar där 

människorna som sitter där, de har aldrig intervjuat en person.” 

Gunnarsdotter däremot menar att det måste finnas kandidater i byrålådan, att de inte 

hinner använda extern hjälp om arbetet kommer igång för sent. Det finns flera olika sätt 

att hitta kandidater påpekar Davidsson: 

“Bolaget själv de kan ju då ha via sina nätverk sina branschorganisationer /…/ 

kan de ha identifierat en kandidat /…/ man sitter i en annan styrelse själv /…/ 

Och sen så extern hjälp.” 

Gunnarsdotter säger att det är viktigt att den nya kandidaten passar in i den befintliga 

styrelsen. Davidsson berättar om intervjuförfarandet när lämpliga kandidater hittats: 

“Och då sätts det igång då ett intervjuförfarande. /.../ Där bär ju jag med mig 

ledarskapserfarenheten så när jag intervjuar så tittar jag om man har tid, verkar 

den här typen av profil passa in i det här teamet som styrelsen är? Ordföranden 

kan kolla mer på branschfrågor och /…/ en kollega från en annan ägare som 

kanske är en gammal revisor kan kolla lite mer på siffrorna.” 

Gunnarsdotter hävdar att valberedningens arbete är en maktkamp, där flera parter ska 

enas om ett beslut. Det kan vara så att en ägare inte vill plocka in en bra kandidat 

föreslagen av någon annan på grund av att denne är för stark gentemot deras egen kandidat 

som de önskar ska besitta mycket makt i styrelsen. Hon menar även att det inte går att 

driva igenom alla de förändringar hon önskar göra, utan att hon får arbeta med en fråga i 

taget och försöka vara lyhörd gentemot resten av gruppen. Ena året kanske hon arbetar 

med jämställdhet och nästa år satsar hon stenhårt för att minska storleken på styrelsen. 

Begränsad pool av kvinnor 

I styrelsen som Ivarsson representerar har de lyckats nå en jämställd representation, vilket 

inte var fallet för tio år sedan. Han menar dock att det finns lite problematik med att finna 

kvinnor, men att dem de hittills har hittat har varit väldigt bra på sitt område. Ivarsson 

talar om att det oftast är fler män som jobbar ”hands-on” i många områden i mindre 

företag. Gunnarsdotter menar att när vissa valberedningar väl hittat duktiga kvinnor letar 

de inte efter nya, utan använder dem till många uppdrag.  Dock upplever hon att 



50 

 

valberedningar börjar få upp ögonen att det inte är möjligt att göra ett bra jobb om en 

person sitter i för många styrelser. För att kunna rekrytera kvinnor till styrelsen menar 

Gunnarsdotter att de måste titta på andra tjänster än vad de vanligtvis gör: 

“Har man hittat några bra kvinnor då kör man runt dem i alla styrelser. /.../  de 

som är intresserade gör någonting åt det och inser ju det att nu kan man inte 

bara titta i toppskiktet för då tar det hundra år innan vi får in kvinnor alls.” 

Eriksson talar om att det finns en mindre pool av kvinnor än män som de kan rekrytera 

till styrelser. Det förklarar han med att det var en liten andel kvinnor som studerade på 

teknisk och ekonomisk högskola för 30 år sedan. Då styrelseledamöterna ofta är över 50 

år finns det inte lika många kvinnor att rekrytera idag. Dock menar Eriksson att andelen 

kvinnliga kandidater kommer öka i takt med att jämställdheten ökar på dessa utbildningar 

och att detta problem rättar till sig på sikt. Eriksson säger att de kvinnor som de har 

rekryterat till sina styrelser har varit precis lika kompetenta och kvalificerade som 

männen. Davidsson menar att det är en utmaning att hitta kompetenta kvinnor till styrelser 

men att de har uppsatta mål om att välja in fler kvinnor. Han säger att: 

“eftersom det är tunt med kvinnor på nuvarande ordförande, det är extremt tunt 

på VD och i vissa branscher så finns det inga på affärsområdesnivå /.../ okej, om 

vi jobbar aktivt här och nu så kommer vi ha nått femtio procent om tjugo år, men 

det är inte möjligt att göra det på två år.” 

På frågan om han tror att de hade haft lika stort fokus på att få in kvinnor i styrelserna om 

det inte funnits ett hot om kvotering svarar Davidsson: ”det enda jag kan svara är nej. 

Alltså hot lönar sig tyvärr alltid”.  

Det finns kompetenta kvinnor, dock tror Gunnarsdotter att de inte riktigt vågar positionera 

sig och ta den plats de borde. Hon menar att: “det är bara toppskrapet vi har tagit av 

kvinnorna”. Gunnarsdotter berättar att hon har både män och kvinnor i sitt lager som hon 

kan rekrytera till styrelseuppdrag. Eriksson menar att om de ska börja få in mer kvinnor i 

styrelserna måste eftersökning av yngre personer ske och då med kortare erfarenhet. Han 

fortsätter med: 

“Kvinnor kanske inte kommer till ledningspositionerna för att man hoppar över 

den och sitter i styrelserna istället /.../ ska jämställdhetsprojekten bli bra så är 

det viktigt att kvinnor kommer in i ledningsgrupperna först så att de har samma 

erfarenheter som männen som är där.” 

  



51 

 

Valberedningens ansvar i rekryteringsprocessen 

Gunnarsdotter har en teori om att kvinnor har mer förståelse för att styrelseuppdrag tar 

tid och tar inte på sig dem om de inte har tid att avsätta till styrelseuppdrag. På grund av 

att de är medvetna om den tid det tar är kvinnorna ofta mer pålästa än vad deras manliga 

kollegor är inför de olika mötena, vilket Gunnarsdotter fått bekräftat av manliga 

styrelseledamöter. På frågan varför kvinnor i högre utsträckningar tackar nej till 

styrelseuppdrag svarar Gunnarsdotter att hon tror att kvinnor överlag är mer självkritiska 

och ställer sig frågande till vad de ska kunna bidra med. Beteendet skiljer sig enligt 

Gunnarsdotter mot männens, de tackar ofta ja direkt när de får en förfrågan: 

“Man inser att det är andra saker i livet som är viktigare /…/ Sen tror jag också 

kvinnor precis som till jobb, är mer självkritiska. Att får en man en fråga ’Ja, 

men det är självklart att jag tar det här’ att bli tillfrågad är en liten ära och då 

man tackar ja. Medan en kvinna verkligen kanske mera då ’vad ska jag bidra 

med’ /…/ Jag har inte frågat kvinnor varför, för jag kommer mest i kontakt med 

dem som vill ha uppdrag. Men det är nog bara en mer egen reflektion.” 

Detta är något som Davidsson bekräftar. Han får ofta svaren “jag har precis fått nytt jobb, 

jag har redan ett styrelsearbete och jag har familj nu också” av kvinnorna medan männen 

i stor utsträckning svarar “han tyckte jag skulle ta det här, det är en utmaning”. 

Slutförande av processen 

Davidsson säger att valberedningen ger sitt förslag på kandidat och denne väljs sedan på 

bolagsstämman, vilket även bekräftas av Eriksson. Davidsson anser också att styrelsen 

ska ha en omsättningshastighet på tio till femton år, vilket innebär att lite drygt en 

kandidat vartannat år byts ut. Dock poängterar han att behovet varierar, om ett bolag går 

dåligt kan behov finnas att byta ut större delar av styrelsen medan det andra år fungerar 

bra och inga förändringar behövs. Att uppnå en viss kontinuitet är trots allt viktigt 

eftersom styrelsen ansvar för den strategiska frågeställningen och att rikta företaget. 

5.5.2 Kompetens 

Eriksson talar om att jämställdhetsfrågan var uppe i valberedningarna redan för åtta år 

sedan, dock anser han att det nu har blivit mer politiskt och massmedialt uppmärksammat. 

Ivarsson berättar att de försöker lägga pussel för att få allt att passa, dock är inte 

jämställdheten överordnad kompetensen, vilket Eriksson och Davidsson bekräftar. För att 

bli rekryterad till en styrelse anser Gunnarsdotter, liksom Davidsson, att det viktigaste är 

att personen har engagemang och tid. Ytterligare faktorer är att personen ska vilja vara 

aktiv i en styrelse och inte i den operativa ledningen berättar Gunnarsdotter och fortsätter: 
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“Man ska vilja ha styrelserollen, men ska inte vilja vara den operativa ledningen 

/…/ För lite grann är en styrelse en mentor till ledningen sådär, man kan vara 

jättebra i en styrelse och är 25 år, men om man ska generalisera tror jag det är 

bättre att man är 50 + faktiskt.” 

Hon beskriver att den bästa styrelseledamoten är en storägare som sitter i styrelsen utan 

särskilt stort arvode som är superengagerad. De personerna bryr sig jättemycket om 

bolaget, är inte beroende av arvodet, är jätteengagerade och är duktiga.  

Vilken kompetens är viktig? 

Ivarsson menar att de ofta söker samma kompetenser till styrelsen år efter år. De 

kompetenser som är relevanta för dem är att personen i fråga har erfarenhet av bland annat 

entreprenörskap, detaljhandel, marknadsföring, mode, grossistverksamhet samt en 

ekonomisk kompetens. I valberedningen som Ivarsson representerar finns det inget uttalat 

krav att nya styrelseledamöter ska ha VD- eller ledningsgruppserfarenhet men de har 

hittills inte rekryterat någon utan dessa erfarenheter, uppger han.  Det som är viktigt enligt 

Ivarsson är vad personen har arbetat med medan utbildningen endast är en hygienfaktor, 

vilket Gunnarsdotter bekräftar. Hon menar att valberedningarna vill ha någon som är 

akademiker, men att det lätt kan slås ut av lång arbetserfarenhet. Dock om de rekryterar 

en ung person till styrelsen måste denne ha en akademisk utbildning. Davidsson menar 

att utbildningen oftast ligger femton till trettio år bakåt i tiden och att erfarenheten och 

personligheten är viktigare. Eriksson menar att om rekrytering sker till en styrelse inom 

forskning och utveckling krävs en extremt hög utbildning men att det i annat fall är 

oväsentligt. Gunnarsdotter anser det viktigt attsom styrelseledamot har väldigt hög 

integritet, har förmågan att vara en teamspelare och att kunna säga ifrån: 

“Jag är lite motståndare till dem som definierar sig som styrelseproffs för att det 

viktigaste som finns är ju att du har hög integritet och kan kunna säga nej när 

du inte tycker någonting är bra.” 

Det finns olika kompetenser som är relevanta menar Gunnarsdotter, till exempel att kunna 

organisationsfrågor, HR och kommunikation samt har erfarenheter av förändringsarbete. 

Ibland anser Gunnarsdotter att det är passande med en generell kompetens, men för vissa 

uppdrag krävs mer specifika kompetenser. Det är viktigt att ledamöterna tar det totala 

ansvaret för bolaget när de sitter i styrelsen. Med det menar Gunnarsdotter att en jurist 

inte bara kan behandla juridiska frågor utan måste se till helheten och behandla samtliga 

frågeställningar som uppkommer. Gunnarsdotter lyfter också fram kompetens i form av 

livserfarenhet, vilket hon ser som en mycket god merit. Eriksson berättar vilka de 

vanligtvis rekryterar till de styrelser han representerar:   
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“Generellt, om man nu ska vara generell så är det personer som har en ganska 

lång erfarenhet av någon form av ledande positioner inom näringslivet, det 

behöver inte vara verkställande direktörer men näst intill i alla fall.” 

Då kvinnor sällan har erfarenheten av att vara börs-VD menar Davidsson att de oftare står 

för höga positioner inom ekonomi och marknadsföring. Davidsson berättar om vilket 

inflytande huvudägaren har på vilka som rekryteras till styrelsen:  

“Om du tittar på hur huvudägaren, de som är ordföranden idag /…/ har ofta en 

bakgrund att vara VD i ett börsföretag, så att det är många gånger någonting 

som både de tycker är väldigt bra och ha som merit.”  

I valberedningen som Davidsson representerar pratar han om att de behöver ha en tung 

bas med generalister tillika styrelseproffs i kombination med personer som har “här-och-

nu-branscherfarenhet”. Med det menar Davidsson att de ser två olika behov i 

styrelserummet. Gunnarsdotter talar om vikten av en bra sammansättning av styrelsen 

och hur viktig styrelseordföranden är i detta. Det är upp till denne att se till att alla kommer 

till tals och anpassar styrelsemötena därefter, vilket även Davidsson påpekar.  

Sammansättningen är även något som Eriksson pratar om: 

“När man tittar på en styrelse så vill man att den ska ha, representera lite olika 

kompetenser, så man kan ju inte säga generellt att alla ska ha den kompetensen 

utan det blir ju. Så det beror på vilken styrelseledamot man pratar om så att säga 

och vilken lucka som finns.”  

Eriksson, som bland annat har erfarenhet från byggbranschen, har insett vikten av att 

styrelsen speglar kundgruppen och förstår vad kunderna eftersöker: 

“Det finns ju inte en bostad som köps utan att kvinnan /…/ är med på det. /.../ då 

är det lite listigt att se till att lägenheterna ser ut som kvinnorna vill ha dem.”  

Sammansättningen är enligt Davidsson något som rekryteraren ansvarar för medan 

ordföranden är mer intresserad av branscherfarenhet. För Davidsson är det viktigt att 

styrelsen bildar ett så bra team som möjligt och består av “allt från gapiga burdusa killar 

till reflekterande lågmälda kvinnor”. Davidsson menar att det ofta är stora enhetschefer 

på större bolag, en person med styrelseerfarenhet eller VD-erfarenhet som rekryteras till 

deras styrelser. 

Tunga poster är meriterande 

För att rekryteras av valberedningen som Ivarsson representerar är det meriterande att ha 

arbetat på ledande nivå för att kunna förstå komplexiteten, främst varit VD eller ingått i 

en ledningsgrupp. Ytterligare aspekter är att det är viktigt att ha en känsla för butiker då 
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mycket av försäljningen sker där, menar Ivarsson. Något som Ivarsson anser är väldigt 

meriterande är om personen har arbetat på McKinsey eller liknande under en tioårsperiod 

och varit involverad i deras retailteam. Genom det har personen fått nära kontakt med 

detaljhandel och konsultverksamhet, utan att ha suttit i en ledningsgrupp eller varit börs-

VD menar Ivarsson. Gunnarsdotter tycker att det är positivt om personen i fråga haft ett 

operativt ansvar i bagaget: 

“Sen är det ju självklart att det inte är dumt om man har haft ett operativt ansvar, 

gärna liksom med en resultat- och balansräkning för förståelsen för VD:n för 

huvud, den viktigaste uppgiften en styrelse har är ju att avsätta och tillsätta en 

VD och det är inte så dumt då att antingen har man varit VD själv eller haft 

något i alla fall ett uppdrag där man har haft ett eget resultatansvar tycker jag 

är bra. Inte nödvändigt men ändå bra.” 

Viktiga egenskaper som Eriksson lyfter fram är att personen är självgående och icke 

tystlåten. Egenskaperna är dock något som de märker i efterhand och inte direkt berättar 

Eriksson. Davidsson berättar att oavsett om en person blir rekryterad som specialist eller 

generalist är det viktigt att personen har bredd. Bredden definierar han bland annat som 

familjeliv, sidointressen och arbetserfarenhet från olika företag.  

Att rekrytera en person som har haft ett politiskt engagemang är för Ivarssons verksamhet 

inte relevant, men om företaget skulle må bra av det är det en tänkbar erfarenhet. 

Gunnarsdotter upplever att det i fastighetsbranschen är vanligt att politiker sitter i 

styrelsen. Fördelen är att de förstår de politiska processerna och inom fastighetsbranschen 

handlar det bland annat om mark och marktilldelning. Dock diskuteras det alltid om 

politiska personer är kontroversiella eller om det kan vara en nackdel för bolaget menar 

hon. Enligt Erikssons uppfattning är det inte jättevanligt med politiker i styrelsen, dock 

finns det några undantag. Davidsson talar om att det kan vara en fördel att ha politiker i 

styrelsen. Om företaget är beroende av vissa typer av ansökningsförfaranden och licenser 

underlättar det om någon i styrelsen har ett politiskt tankesätt.  

Mängden branschkunniga varierar 

Enligt Ivarsson rekryterar de hellre personer med branschkunskap än rena generalister. 

Gunnarsdotter tycker att det är ett överdrivet fokus på branscherfarenhet när det gäller 

styrelser. Dock måste en viss branschkunnighet finnas för att ledningen inte ska köra över 

styrelsen. Gunnarsdotter upplever att det är svårare att rekrytera i specifika branscher: 

“Säg att du vill ha en klok person med lite fastighetskunskap så är det faktiskt så 

att finns väldigt många mer än forskning inom något visst område inom medicin 
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/…/ när man behövde någon med liksom kunskap, att den branschen forskning 

inom medicin är ju inte så att man bara hovar in människor.” 

Eriksson har svårt att besvara frågan om hur vanligt det är med branschkunniga personer 

i styrelsen, men att det är viktigt att några i styrelsen har det. Davidsson menar att det 

idag är vanligare att ledamöter har branschkunskap inom en specifik bransch, vilket det 

inte var förr i tiden: 

“det är ju väldigt få idag som har möjlighet att vara de generalister som börs-

VD:ar som idag är 75-80 år kunde ha. Ena året på en bank, andra året på ett 

industriföretag. Det har nog blivit svårare och svårare”. 

En typisk privat styrelseledamot 

Ivarsson tror att det som kännetecknar styrelseledamöterna i styrelsen han representerar 

är åldersspridningen, de är mellan 40 och 60 år. Gunnarsdotter anser inte att de styrelser 

hon rekryterat till har ett speciellt kännetecken. Dock kan hon se gemensamma 

kännetecken på de kandidater som hon själv har valt ut, de är engagerade och har hög 

integritet. När vi ber Davidsson beskriva vad som kännetecknar en styrelseledamot i de 

styrelser han representerar lyfter han upp att de ofta har passerat 45-50 år, har erfarenhet, 

tid och har varit med om en del för att kunna medverka i diskussionerna. Dessutom har 

de en stabilitet i form av att de som person har längre erfarenhet från sina arbetsplatser 

och en kombination av lokal och internationell erfarenhet.  

5.5.3 Sammanfattning av privat sektor 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att rekryteringsprocesserna i de privata bolagen 

skiljer sig åt. En tydlig skillnad är hur mycket tid de väljer att lägga på processen. 

Gunnarsdotter menar att hon börjar processen i september medan Eriksson och Davidsson 

startar i december eller januari. På vilket sätt och var de letar efter kandidaterna skiljer 

sig åt. Davidsson har ett register över bra kompisar, Eriksson väljer att använda sig av en 

rekryteringsfirma, Ivarsson använder sig av en blandning av de tidigare och 

Gunnarsdotter arbetar som i en vanlig rekryteringsprocess. Kompetenser de eftersöker är 

relativt lika, dock med några undantag. Det vanligaste kravet är att det ska vara en person 

med tidigare VD-erfarenhet. Jämställdhet är inte en prioriterad fråga inom den privata 

sektorn, men den blir mer och mer aktuell på grund av tryck från samhället.  
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6 Analys 

Här kommer vi presentera vår analys av studiens teoretiska referensram och det 

empiriska materialet. Analysen har en komparativ design där vi med ett brett fokus 

diskuterar de likheter och skillnader som uppmärksammats mellan de olika sektorerna. 

 

6.1 Rekryteringsprocess 

Som vi visat i empiriavsnittet har bolagsstyrningen för de statligt helägda bolagen 

professionaliserats och därmed också rekryteringsprocessen. Intervjupersoner från 

sektorn anger att de eftersträvat att likna den privata sektorn gällande rekrytering till sina 

bolagsstyrelser. Vi får återberättat att det numera är kompetensen som är den styrande 

faktorn vid rekryteringen och att de statligt helägda bolagen tidigare haft många politiskt 

engagerade personer i sina styrelser. Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005, 14) 

menar att ”New Public Management” ska minska skillnaderna mellan privata och 

offentliga organisationer då de privata styrformerna ska överföras till de offentliga 

organisationerna. Dock ställer vi oss frågande om dessa sektorer verkligen arbetar på 

liknande sätt? Har de statligt helägda bolagen anammat sin struktur från börsbolagen?  

6.1.1  Skillnader och likheter i arbetsmetod 

Det finns tydliga strukturella skillnader rent organisatoriskt mellan de studerade 

sektorerna. Statlig sektor har en enhet som arbetar med att förvalta, rekrytera och 

analysera de statligt helägda bolagen. Intervjupersoner från den privata sektorn berättar 

att valberedningsarbetet skiljer sig åt beroende på vilken bolagsstyrelse det gäller samt 

att valberedningens medlemmar påverkar arbetssättet. Intervjupersonerna från privat 

sektor berättar också att antalet timmar de lägger ner varierar beroende på bolagets 

nuvarande situation och behov. Vid en jämförelse av sektorernas rekryteringsprocesser 

syns en väsentlig skillnad i nedlagd tid och resurser. Enheten inom den statliga sektorn 

arbetar utifrån en årscykel, från bolagsstämma till bolagsstämma. Inom den privata 

sektorn arbetar valberedningarna olika, en del startar direkt efter att ägandeskapet 

fastställts efter bolagsstämman vilket gör att arbetet påbörjas i september medan andra 

väntar till årsskiftet. Således är organisatoriska förutsättningar samt tid i form av antal 

nedlagda timmar faktorer som påverkar rekryteringsarbetet.  

  



57 

 

Utvärdering av styrelsen och dess förändringsbehov 

Båda sektorerna genomför utvärderingar av sina styrelser med hjälp av interna och 

externa resurser, där de externa utvärderingarna är mer förkommande i privat sektor. 

Representanter från statlig sektor anger att en extern utvärdering endast sker var tredje år 

medan en intern utvärdering sker årligen. Kaczmarek, Kimino och Pye (2012, 476) menar 

att valberedningens främsta arbetsuppgift är att identifiera behov och föreslå nya 

kandidater. Samtliga intervjupersoner berättar att utvärderingen visar om något behov av 

förändring finns i styrelsen, vilket mynnar ut i en kravprofil. Den statliga sektorn beaktar 

befintlig styrelsesammansättning och fördelning mellan könen vid upprättandet av 

kravprofilen. Således kan vi konstatera att de efterföljer ägarpolicyn samt internt uppsatta 

mål. Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman (jfr 1999, 41) säger att i en bra sammansatt 

styrelse är det viktigt att balansera ledamöternas erfarenheter och personligheter. Vi 

uppfattar att de statliga helägda bolagens styrelserekrytering utgår ifrån balans, att 

sammansättning och helhetsperspektiv är väldigt väsentligt. Representanter från den 

privata sektorn berättar att det är viktigt att personen i fråga passar in i den befintliga 

styrelsen samt att det finns tid och engagemang för uppdraget. Enligt Kaczmarek, Kimino 

och Pye (2012, 476) har valberedningen ansvar för styrelsesammansättningen och 

successionsplaneringen för att säkerställa att styrelsen klarar av sitt uppdrag. En 

intervjuperson från privat sektor nämner att en viss kontinuitet behövs i styrelsen 

samtidigt som en intervjuperson från statlig sektor säger att det är viktigt att ha en 

successionsordning i åtanke vid rekryteringen. 

Intervjuförfarande och eftersökning av kandidater 

Vissa valberedningar arbetar, enligt Conger och Lawler (2001, 18), enbart med att beakta 

förfrågningar om medlemskap och omval medan andra valberedningar lägger ner mycket 

tid på att identifiera och rekrytera tänkbara kandidater. Några intervjupersoner anser att 

valberedningen ska göra arbetet med rekryteringen på egen hand medan andra 

intervjupersoner uteslutande använder sig av headhunting. Det empiriska materialet visar 

att en del valberedningar behåller mer kontroll över arbetet och påverkar valet av 

kandidater i högre utsträckning än de som överlåter rekryteringen till utomstående part. 

En del valberedningar överlämnar intervjuförfarandet till headhuntingbyråer, vilka gör ett 

kandidaturval åt dem, medan andra valberedningar genomför flertalet 

”anställningsintervjuer” på egen hand för att fylla positionen. Samtliga intervjupersoner 

från privat sektor menar dock att valberedningen träffar de slutliga kandidaterna 

oberoende av hur de har valts ut. Enligt Nazmi (2005, 228) är headhunting en vanlig 

metod för rekrytering till toppositioner. Headhuntern har förmåga att bedöma en persons 

ledarstil, integritet och personlighet menar Nazmi (2005, 231). En intervjuperson från 

privat sektor menar att hon suttit med i valberedningar där dess medlemmar aldrig har 
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intervjuat en person tidigare. Hon berättar samtidigt att de instutionella ägarna 

professionaliserar arbetet genom sin erfarenhet och kunskap, de är involverade i många 

olika bolag samt att de som representerar ägandet från deras sida ofta har en bakgrund 

som anställande chef. Det är därmed lämpligt att använda sig av headhunting vid 

rekrytering om kunskapen inte finns i valberedningen, i enlighet med Lim och Chan 

(2001, 214). Användningen av headhuntingbyråer för med sig både för- och nackdelar. 

Enligt McKenna och Beech (2002, 146) är headhunting en kostsam process för bolagen, 

men att många upplever att fördelarna överväger nackdelarna. Vårt empiriska material 

visar på ett annat resultat; att headhunting kan vara problematiskt att använda sig av då 

valberedningarna påbörjar arbetet för sent. Vid en kort tidshorisont hinner inte en extern 

part genomföra en genomarbetad eftersökning av kandidater på marknaden. Vikten av att 

starta arbetet i tid nämner Gupta och Jain (2014, 75), de menar att rekrytering ofta är 

tidskrävande. Organisatoriskt sett skiljer sig strukturen inom den privata sektorn 

gentemot den statliga sektorn. Vi kan utifrån vårt empiriska material se att de statligt 

helägda bolagen har mer resurser och tid att lägga ner på förvaltning och rekrytering till 

bolagsstyrelserna. Enheten för statligt ägande har en unik “inhouse-headhuntingfunktion” 

vilket skulle kunna likställas med att ha en egen headhuntingbyrå till portföljen. Inom 

statlig sektor arbetar två personer heltid med att rekrytera styrelseledamöter till de statligt 

helägda bolagen. Dessa personer använder sig av utvärderingar, styrelseordföranden samt 

bolagets förvaltare för att bedöma förändringsbehovet i styrelsen. Därefter sätts ett 

intervjuförfarande igång där tänkbara kandidater intervjuas och träffar 

styrelseordföranden. Vi anser att valberedningens arbete i privat sektor i kombination 

med användning av headhuntingbyråer kan likställas med de statligt helägda bolagens 

styrelserekryteringsprocess. Gemensamt innehåller sektorernas rekryteringsprocess 

liknande moment: utvärdering, identifiering av behov, urval av kandidater, 

intervjuförfarande och slutligt val av kandidat. Sektorerna arbetar med samma slags 

moment, men utförandet av dessa skiljer sig åt. Trots momentens likhet har den statliga 

sektorn större framgång med att rekrytera kvinnliga kandidater. Det empiriska materialet 

visar att skillnaden i kvinnlig representation gällande organisation och arbetsmetod kan 

förklaras med nedlagd tid och avsatta resurser. Vi ser ett behov av att den privata sektorn 

bör efterlikna den statliga i högre utsträckning för att det ska ske en förändring. 
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6.1.2 Nätverk influerar rekryteringsprocessen 

Department for Business, Innovation & Skills (2011, 17) menar att det finns en brist 

gällande öppenhet i processen och vilka urvalskriterier som gäller för styrelsearbete. 

Några intervjupersoner från privat sektor menar att de har kandidater tillgängliga i register 

och att de inte hinner använda sig av headhuntingbyråer. Det empiriska materialet visar 

att personliga nätverk påverkar huruvida en kandidat hamnar i ett register och genom 

detta kan bli aktuell för styrelsearbete. Vi får inte veta vilka nätverk som används i 

rekryteringen, men det framkommer att det förs register över “bra kompisar”. Sjöstrand 

och Petrelius (2002, 38) menar att syftet att införa valberedningar var att öka legitimiteten 

i urvalsprocessen för styrelsearbete. Trots denna strävan att minska misstankar kring 

kompisrekrytering kan vi i det empiriska materialet se att det ändå verkar förekomma 

inom privat sektor i dag. Enheten för statligt ägande arbetar med nätverk på ett annat sätt 

än valberedningarna i börsbolagen. Ingen av intervjupersonerna inom privat sektor 

anordnar event för tänkbara kandidater, till skillnad från de statligt helägda bolagen där 

nätverksträffar anordnas. Representanter från den statliga sektorn åker också ut på olika 

styrelsenätverk och forum för att tala om deras arbete samt hur en individ kan bli aktuell 

för styrelsearbete. Vikten av nätverk kan vi se i en studie utförd av Hodigere och 

Bilimoria (jfr 2012, 960) där 75 procent av de tillfrågande kvinnorna blivit rekryterade 

till sin position på grund av sitt nätverk. Då de rekryteringsansvariga från statlig sektor är 

frekventa på nätverksträffar kan det vara en förklaring till att de har lyckats rekrytera fler 

kvinnor. Den statliga sektorn är mer öppen gällande arbetssätt, urvalskriterier och hur en 

person ska gå tillväga för att vara intressant som ledamot, vilket kan vara orsakat av 

öppenhetsprincipen för offentlig verksamhet. En intervjuperson från statlig sektor menar 

att nätverk är som ringar på vattnet, det blir bara större och större ju fler människor som 

hon lär känna. Intervjupersoner från den privata sektorn berättar att de gärna talar om vad 

de arbetar med så att personer som önskar ha styrelsearbete kan göra en intresseanmälan. 

Två intervjupersoner från privat sektor menar att register över tänkbara kandidater 

underlättar arbetet med rekryteringen. 

6.1.3 Rekryteringsbas 

Som vi nu nämnt arbetar sektorerna på olika sätt och dess organisationer är strukturerade 

på skilda sätt. Betydelsen av nätverk skiljer sig åt mellan sektorerna, båda parter använder 

nätverk men på olika sätt. Sjöstrand och Petrelius (2002, 56) menar att rekryteringsbasen 

ofta återfinns i valberedningens egna kontaktnät och att få organisationer väljer att söka 

på marknaden efter lämpliga kandidater. Som diskuterat har nätverk en betydelse inom 

båda sektorerna, men den statliga sektorn gör ett större arbete med att hitta nya aktörer. 

För att få in mer kvinnor i styrelserna påpekar Burgess och Tharenou (2002, 42) att 

sökfältet för kandidater till styrelserna bör breddas. Statlig sektor upplever inte att de har 
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några problem att hitta kvinnor med relevanta erfarenheter. Flera intervjupersoner inom 

denna sektor anger att de anstränger sig för att hitta dem, men menar att det alltid går att 

hitta. Inom den privata sektorn är sökfältet något mindre, det finns vissa erfarenheter som 

kandidaten bör ha, vilka vi diskuterar under avsnittet kompetens. Det empiriska materialet 

visar att varje ägare vill lyfta in den bästa tänkbara kandidaten, vilket ofta resulterar i en 

individ med lång erfarenhet och gärna med bakgrund i en ledningsgrupp. Det innebär att 

det vanligtvis är en manlig kandidat som rekryteras. Dock påpekar intervjupersonerna 

från privat sektor att det blir fler och fler kvinnor som är aktuella för styrelsearbete samt 

att de anstränger sig mer för att finna kvinnliga kandidater sedan hotet om kvotering. En 

intervjuperson från privat sektor sitter med i en styrelse som har majoriteten kvinnor, 

denne har inte haft några problem att hitta lämpliga kvinnliga styrelseledamöter. Vi kan 

se tydliga skillnader i sektorernas ansträngning och vilja att rekrytera nya kandidater. 

Återigen är den privata sektorn delvis splittrad i frågan, men det framgår ändå att de har 

större problem att finna kvinnor med rätt bakgrund i förhållande till den statliga sektorn. 

Det går att urskilja att den statliga sektorn ständigt arbetar med att bredda sitt nätverk 

genom att anordna träffar och arbeta med representation. Enligt Collins (2008, 1592) har 

den offentliga sektorn mer problem att rekrytera kvalificerade medarbetare än vad den 

privata sektorn har. Collins (2008, 1592) förklarar det med att medarbetarna anser det 

mindre attraktivt att arbeta i den offentliga sektorn än i den privata. Vår empiri visar dock 

på ett annat resultat eftersom statlig sektor rekryterar personer från näringslivet, precis 

som den privata sektorn gör. 

Målinriktad rekrytering och påverkan av normativa regelverk 

Den statliga sektorn arbetar med målinriktad rekrytering, det finns internt uppsatta mål 

gällande könsfördelningen i styrelserna. Intervjupersonerna berättar att de mål som staten 

satt upp efterföljs samt att de vill vara ett gott föredöme för näringslivet. 

Intervjupersonerna inom statlig sektor menar även att staten vill visa att det inte är några 

problem att finna talangfulla kvinnor. För att uppnå målet med könsfördelning arbetar 

Enheten för statligt ägande med målinriktad rekrytering då Koden samt statliga direktiv 

finns att följa. Svensk kod för bolagsstyrning är ett normativt regelverk, där flertalet 

riktlinjer tas upp för att upprätthålla god bolagsstyrning. Regelverket syftar till att sätta 

upp standarder för hur bolagsstyrningen bör eller borde vara. Normer är standarder som 

individer använder för att utvärdera verksamheten, miljöer och förvaltningsförslag samt 

definierar hur ens beteende bör eller borde vara (jfr Vaske och Donnelly 1993, 629). Den 

normativa styrningsformen och regelverket ter sig fungera väl i den statliga sektorn som 

till och med överträffar målet på en representation av 40 procent av vardera kön i 

bolagsstyrelserna. Koden är en riktlinje som även börsbolagen ska agera utifrån men 

tyvärr är jämställdhetsfrågan inte lika prioriterad hos valberedningarna och de är inte 
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villiga att rekrytera andra än dem som anses vara “säkra kort”. Det är därmed tydligt att 

den målinriktade rekryteringen inom statlig sektor inte återfinns i den privata sektorn och 

till synes fungerar inte heller normativ styrning inom denna sektor. En av 

intervjupersonerna från privat sektor menar att hot lönar sig, kvinnor hade inte övervägts 

om det inte fanns ett tryck från samhället och hot om en kvoteringslag. Andra 

intervjupersoner från privat sektor menar att den massmediala debatten tvingar dem att 

arbeta med att finna kvinnliga kandidater. Vi anser att ett normativt regelverk inte 

fungerar på den privata sektorn då intervjupersoner uttryckligen har sagt att de inte hade 

arbetat för en jämnare könsfördelning om det inte varit för samhällets påtryckningar och 

hot om lagstiftning. Förändringstakten är långsam inom privat sektor och det är lång tid 

kvar innan fördelningen mellan könen är lika. Vi anser därmed att någon form av verktyg 

behövs för att påskynda en jämnare könsfördelning inom privat sektor. Införs en 

lagstiftning om kvotering anser vi att det behövs en restriktion över mängden 

styrelseuppdrag.  Genom en begränsning i antal uppdrag per person ökar rotationen av 

ledamöter, vilket ger nya individer chansen att få träda in i styrelserummet. 

6.1.4 Professionaliserad rekrytering 

Ett annat sätt att förnya styrelsesammansättningen är att använda en professionaliserad 

rekryteringsprocess, vilket ökar chansen att hitta personer som är olik rekryteraren (jfr 

Burgess och Tharenou 2002, 42). Enligt vår tolkning skulle detta medföra att den 

rekryteringsansvariges syn på aspekter som könsfördelning, erfarenheter och ålder ska 

breddas. Vår tolkning överensstämmer med Conger och Lawler (2001, 12) som menar att 

det är viktigt att välja ut kandidater som har olika sorters kunskap för att få ett bra 

helhetsperspektiv i styrelserummet. Vid rekrytering inom sina egna nätverk tenderar 

rekryteringsprocessen att bli informell och det är sällan den bästa kandidaten hittas (jfr 

Burgess och Tharenou 2002, 42). En skillnad här mellan sektorerna är att Enheten för 

statligt ägande har rekryterare med bakgrund från andra rekryteringsarbeten, vilket 

intervjupersonerna från privat sektor inte har. 

Ett sätt att formalisera processen och minska valberedningens personliga påverkan är att 

tjänsten utannonseras offentligt, begärda referenser är externa samt att hela processen 

protokolleras (jfr Fitzsimmons 2012, 564). Det empiriska materialet visar inte att 

ansökningen till rollen som styrelseledamot sker med hjälp av annonsering i någon av 

sektorerna. Den statliga sektorn beskriver en formaliserad rekryteringsprocess, där det 

finns flera interna steg som dokumenteras och godkänns på högre instans innan beslut om 

slutlig kandidat fattas. En av intervjupersonerna från privat sektor berättar att deras 

process nyligen börjat protokolleras för att de ska ha bättre kontroll över rekryteringen 

och tänkbara kandidater. Conger och Lawler (2001, 11) menar att all rekrytering till 
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styrelser borde ske genom formella processer, då styrelsens effektivitet och framgång 

ökar genom att ha en tydlig kravprofil samt urvalsprocess. Eftersom den privata sektorn 

påbörjar sitt rekryteringsarbete först kring årsskiftet vore det fördelaktigt för dem att ha 

en mer formell process. Det skulle förenkla deras arbete och öka effektiviteten (jfr Conger 

och Lawler 2011, 11). Vi anser att det är möjligt för valberedningarna att påbörja 

eftersökning av kandidater i ett tidigare skede med hjälp av en formaliserad process. 

Dessutom kan de involvera headhuntingbyråer om mer tid ges till eftersökning av 

kandidater. 

6.1.5 Betydelsen av ålder vid rekrytering 

Vårt empiriska material tyder på att ålder är en styrande parameter för huruvida en person 

blir aktuell för styrelseuppdrag eller inte. Enligt McGregor (jfr 2003, 375) har styrelser 

länge ansetts vara en ”klubb för äldre herrar”. Tidigare forskning visar att det finns 

homosocialitet i organisationer som gör att män föredrar att arbeta med andra män. 

Homosocialiteten kan vara en förklaring till varför bolagsstyrelser tidigare dominerats av 

äldre män och fortfarande gör det inom privat sektor. McGregor (2003, 375) menar att ett 

ökat åldersspann och en jämnare könsfördelning gör att styrelserna övergår till en modern 

avslappnad stil. De intervjupersoner vi har träffat från privat sektor är över 50 år och det 

finns flera forskare som menar att det är vanligt att individer väljer att arbeta med personer 

med samma karaktär, inklusive ålder som de själva (Kunze, Boehm och Bruch 2011, 267; 

Roirdan och Shore 1997, 342-343). Frågan är då om åldern på de personer som sitter i 

valberedningen har någon betydelse för styrelsesammansättningen? Enligt Calasanti och 

Slevin (2006, 5) styr ålder sociala principer och relationer mellan människor. Ålder 

skapar identitet och maktrelation mellan olika åldersgrupper (Calasanti och Slevin 2006, 

5). Människor kategoriserar också in sig själva och varandra i vissa grupper samt 

favoriserar människor från utvalda grupper (jfr Kunze, Boehm och Bruch 2011, 268). Vår 

empiri visar att det är vanligt inom båda sektorerna att ledamöterna är över medelålder. 

Således har ålder en betydelse för vem som blir utvald. Det verkar finnas en tydlig 

preferens hos intervjupersonerna inom båda sektorerna att välja personer med en högre 

ålder framför yngre förmågor. 
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6.2 Kompetens 

6.2.1 Livserfarenhet 

Flertalet intervjupersoner anser att ålder är ett tecken på livserfarenhet samt att personen 

i fråga antagligen har hunnit inneha ett antal uppdrag i ledningsgrupper eller andra 

relevanta områden. Den privata sektorn ser gärna att personen i fråga är över 50 år och 

har en lång livserfarenhet, vilket stämmer överens med vad McGregor (2003, 370) 

kommit fram till i sin studie där han visar att genomsnittsåldern för styrelseledamöter i 

Kanada och USA är 59 år. Intervjupersonerna från den privata sektorn menar att styrelsen 

ska agera som mentorer till ledningen och att det är anledningen till att de måste ha en 

lång och gedigen erfarenhet. Samtidigt talar en annan intervjuperson från den privata 

sektorn om att det är viktigt att det finns personer med “här-och-nu-erfarenhet” i 

styrelserna. Anledningen är att samhället kontinuerligt förändras och det är inte säkert att 

den erfarenhet som personen har från branschen för tre år sedan är den kunskapen som 

behövs idag. Rekryteras en yngre person är dennes utbildning viktigare medan de vid en 

rekrytering av en äldre kandidat enbart utgår från personens erfarenheter och kunskaper. 

Calasanti och Slevin (2006, 5) menar att åldersdiskriminering finns inbyggt i personal- 

och rekryteringriktlinjer, karriärsstrukturer samt pensionsplaner. Vi uppfattar det som att 

intervjupersonerna från den statliga sektorn är mer öppna för att rekrytera yngre personer 

då de låter nya individer komma in och starta sin styrelsekarriär hos dem. Några 

intervjupersoner från privat sektor anser att andra erfarenheter än ledningsgrupp kan vara 

minst lika meriterande till en styrelsepost. Viktigt att poängtera är att de privata bolagen 

måste kunna svara upp mot sina aktieägare, väljer de in personer med kort eller ingen 

relevant erfarenhet är det möjligt att de inte presterar lika bra som en person som har visat 

på sina kunskaper sedan tidigare. 

6.2.2 Meriterande bakgrund 

Forskare som Burgess och Tharenou (2002, 41) menar att den vanligaste bakgrunden för 

att vara en tänkbar kandidat till bolagsstyrelser är som VD eller ekonomichef. Brodin, 

Lundkvist, Sjöstrand och Östman (1999, 39) menar att det är ovanligt att 

styrelsemedlemmar har en annan bakgrund än som VD. Den privata sektorn väljer nästan 

uteslutande att rekrytera personer som har tidigare erfarenhet av att vara VD. En 

intervjuperson från privat sektor berättar att de inte har något uttalat krav att det ska vara 

en börs-VD de rekryterar, dock har de hittills inte rekryterat någon utan den erfarenheten. 

Majoriteten av intervjupersonerna från den privata sektorn anser att personen i fråga bör 

ha en bakgrund från en ledningsgrupp och på så vis exponerats för en styrelse för att vara 

en lämplig ledamot. Fördelen de ser med att ha en bakgrund som VD är att styrelsens 

främsta uppgift är att till- och avsätta VD och därmed anser intervjupersonerna att det är 
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bra att förstå hur en VD tänker och agerar. Här kan vi ställa oss frågande om det är 

nödvändigt att alla i styrelsen har erfarenheten av att vara VD? Det är givetvis positivt att 

styrelseledamöterna förstår hur en VD arbetar, men det borde bli en bättre dynamik och 

ytterligare infallsvinklar i diskussioner om ledamöterna har olika bakgrunder. Tankesättet 

är något som stöds av Burgess och Tharenou (2002, 40) som menar att heterogena och 

homogena grupper löser problem på skilda sätt. Den statliga sektorn är mer öppen för att 

kandidaten har en differentierad bakgrund, positioner som exempelvis ekonomi-, 

försäljnings-, kommunikations- eller personalchef anses meriterande. Dock väljer den 

statliga sektorn att ofta rekrytera personer med VD-erfarenhet ändå. Att ha exponerats för 

en styrelse är givetvis positivt men som en intervjuperson från statlig sektor nämnde i 

empirin är det negativt om alla som sitter i styrelsen är likadana och har samma 

erfarenheter. Med tanke på det borde den privata sektorn vara intresserade av att rekrytera 

personer med en annan bakgrund än som VD. Forskare som Brodin, Lundkvist, Sjöstrand 

och Östman (1999, 41) stödjer detta och menar att personer som inte har en bakgrund som 

VD tillför ett nytänkande som är positivt för styrelsen. 

6.2.3 Positionsrekrytering 

De båda sektorerna fokuserar på vilka positioner kandidaten ifråga har haft och inte vilka 

kompetenser den besitter. De talar dock om erfarenheter som kandidaten borde ha för att 

vara lämplig som styrelseledamot. Illeris (2013, 31) menar att för att vara kompetent kan 

situationer inom ett bestämt område eller av en bestämd karaktär hanteras. Om det är det 

som valberedningarna och de rekryteringsansvariga har i åtanke är det rimligt att fokusera 

på positionsrekrytering. Genom positionsrekrytering förutsätter de rekryteringsansvariga 

att en VD innehar de kompetenser som behövs för att hantera ett styrelseuppdrag. Ohlott, 

Ruderman och McCauley (1994, 62) menar att män och kvinnor inte med säkerhet har 

samma erfarenheter trots att de haft samma tjänst då kvinnor inte får samma ansvar som 

männen. Med det som bakgrund ser vi en risk med att förutsätta att en viss position 

innebär att en person har en viss kompetens. Intervjupersonerna från den statliga sektorn 

påpekar att det som personen har gjort i sitt yrkessamma liv är det som är viktigt. Dock 

framkommer det inte av intervjuerna vilka kompetenser som personen bör ha, utan det 

som lyfts fram är vilka positioner denne har haft i yrkeslivet. Är det verkligen 

kompetensen som då är den styrande faktorn i de statliga bolagen? Den privata sektorn 

diskuterar vilka erfarenheter en kandidat bör ha i form av branscherfarenhet, 

marknadsföring, kommunikation med mera. Dock väljer de att definiera personer med 

deras position, till exempel VD, när det handlar om vilka de rekryterar. Det har under 

intervjuerna inte framgått om det finns en nedre gräns på bolagets storlek som personen 

ska ha varit VD på, dock talar den privata sektorn endast om börs-VD. Den statliga 

sektorn däremot talar endast om VD, utan definition på storlek eller notering på börsen. 
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6.2.4 Sammansättning 

Något som samtliga intervjupersoner belyser är att kompetensen som eftersöks är 

beroende av vad bolaget står inför. Om det inom en snar framtid kommer att ske ett 

förvärv av ett annat bolag är det den kompetensen som eftersöks. Om det däremot ska ske 

en försäljning av bolaget är en sådan kompetens att föredra. Det innebär att 

styrelsesammansättningen kan variera om det är ett dynamiskt bolag i förändring. Det här 

är något som bekräftas av forskare som menar att det inte finns någon generell regel om 

hur sammansättningen av en styrelse ska vara (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman 

1999, 56). De lyfter dock fram att för att få en bra sammansatt styrelse är det viktigt med 

balans mellan individer som har olika egenskaper. Med det menar forskarna bland annat 

insiders och outsiders, exekutiva erfarenheter och specialistkompetenser, män och 

kvinnor samt mellan erfarna personer och yngre nyfikna personer. Viktigt är dessutom att 

det ska vara olika slags personligheter men att de ska ha en personkemi som fungerar 

(Brodin, Lundkvist, Sjöstrand och Östman 1999, 41). Båda sektorerna talar om att det är 

viktigt att styrelsen arbetar och fungerar som ett team samt att ledamöterna och dess 

kompetenser kompletterar varandra. Med tanke på att den privata sektorn talar om vikten 

av sammansättningen och att ledamöterna ska komplettera varandra ställer vi oss 

frågande till hur ledamöterna kompletterar varandra när de har liknande bakgrund? Vid 

en nyrekrytering har vi i empirin sett att den nya ledamoten i normalfallet ska fylla luckan 

som den avgående ledamoten lämnar. Vi kan förstå det tankesättet men vi ser även en risk 

i att rekrytera en person med samma typ av egenskaper som den avgående har. Hur 

utvecklas styrelsen då?  

Conger och Lawler (jfr 2001, 12) menar att det är viktigt att ledamöterna i en styrelse har 

olika sorters kunskap för att de ska få ett bra helhetsperspektiv i styrelserummet. Vi anser 

det viktigt att detta tas i beaktande, vilket de statliga bolagen verkar göra i högre grad än 

de privata enligt det empiriska materialet. Burgess och Tharenou (2002, 40) menar att en 

heterogen grupp löser problem på ett annat sätt än vad en homogen grupp gör. Den 

homogena gruppen löser problem med ett grupp-tänk, vilket är en effekt av att 

medlemmarna är likadana och har liknande tankesätt (jfr Burgess och Tharenou 2002, 

40). Med det som bakgrund borde den privata sektorn vara intresserade av att skapa en 

styrelsesammansättning som består av olika erfarenheter och kompetenser för att få en 

mer komplett styrelse. Dock kan de så länge det informella kravet att det ska vara en 

person med bakgrund som VD inte skapa en heterogen grupp, inte med utgångspunkt på 

position. Dock kan personerna ha olika erfarenheter trots att de har haft samma typ av 

arbete, det kan vara i olika branscher och i olika storlek på bolag. 
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En intervjuperson som representerar den privata sektorn talade om att det är viktigt att 

blanda generalister och personer med ”här-och-nu-branschkunskap”. Dock trycker han 

på att den större delen av styrelsen bör vara generalister samtidigt som han påpekar att 

det är svårt att vara generalist som de börs-VD:ar som idag är 75-80 år var. Problemet 

som intervjupersonen tar upp kan vi koppla ihop med vad Sjöstrand och Petrelius (2002, 

25) sett i sin forskning. De menar att den svenska styrelsekåren är snävt rekryterad och 

att vissa erfarenheter anses vara mer meriterande och av särskild betydelse. Med tanke på 

att det är svårt att hitta rena generalister idag kan vi tänka oss att de herrar som har den 

erfarenheten får sitta kvar i styrelserna i brist på ersättare. Det innebär visserligen att 

styrelserna upprätthåller kontinuitet, men det är svårt att uppnå förnyelse.   

6.2.5 Kvinnlig representation 

Göransson (2006, 325-346) påpekar att kvinnor ofta innehar rollen som personal- eller 

informationschef och att det är anledningen till att de inte når styrelserummet. Det 

empiriska materialet visar att den statliga sektorn har lyckats uppnå en jämn 

könsfördelning i sina bolagsstyrelser och intervjupersoner påpekar att flertalet positioner 

är meriterande för styrelserummet. Frågan är om de anser att dessa positioner är 

meriterande för att de har ett krav på sig att rekrytera kvinnor eller om de skulle ha ansett 

dessa positioner meriterande ändå? Holgersson (2003, 38) bekräftar att det finns 

föreställningar om att kvinnor saknar viss kompetens, inte har rätt utbildning, väljer bort 

karriären, väljer fel typ av chefsjobb, inte kan spelreglerna samt att de saknar kontaktnät. 

Andra förklaringar till att kvinnor inte lyckas är deras övriga åtaganden, som till exempel 

familjeliv, samt psykologiska tendenser som gör att kvinnor inte lämpar sig för ledande 

positioner (Eagly och Karau 2002, 573). Med tanke på att de statligt helägda bolagen har 

lyckats rekrytera kvinnor till sina bolagsstyrelser ter sig dessa argument märkliga. Dock 

är det argument som vi kan koppla ihop med de svar som intervjupersonerna från den 

privata sektorn uppgivit. De menar att det är väldigt tunt med kvinnor på 

styrelseordförande- och VD-position just nu och att de kommer lyckas uppnå jämställdhet 

i sina styrelser om tjugo år om de arbetar aktivt. En intervjuperson från privat sektor 

förklarar den låga representationen av kvinnor i de styrelser han representerar med att 

kvinnorna har gått fel utbildning. Han menar att problemet med den låga representationen 

av kvinnor i bolagsstyrelser idag uppstod för trettio år sedan då det var ovanligt att 

kvinnor studerade på teknisk och ekonomisk högskola. Som vi kunde se i empirin menade 

en annan intervjuperson från privat sektor att om det inte fanns ett hot om att kvotera in 

kvinnor i bolagsstyrelser skulle de inte fokusera på att rekrytera kvinnor. Tankesättet 

styrker det Burke (1994, 4) kommit fram till i sin studie; att kvinnor inte prioriteras till 

styrelser för att det inte finns några sanktioner om de inte rekryteras. Så länge 

rekryteringsansvariga och ägare anser det meriterande att ha andra erfarenheter än 
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bakgrund som VD finns det mycket kompetens att ta vara på. En intervjuperson talar dock 

om att när valberedningar väl har hittat lämpliga kvinnor används de i många styrelser i 

stället för att nya kvinnor rekryteras. Intervjupersonen menar att det bara är toppskrapet 

av kvinnorna som är rekryterade, men också att valberedningar i den privata sektorn 

börjar få upp ögonen för att det finns kompetenta kvinnor. Som tidigare diskuterat behövs 

en tvingande reglering inom privat sektor för att en förändring skall ske. Vi ser dock en 

risk att enbart detta ”toppskrap” kommer att fylla styrelsepositionerna vid införande av 

en kvoteringslag. Tidigare nämnde vi att det finns ett behov av en restriktion av antalet 

styrelseuppdrag per individ, för att skapa en ökad rotation av ledamöter. Vi ser även en 

restriktion som en möjlighet att undvika att det beskrivna ”toppskrapet av kvinnor” 

återfinns i flertalet eller samtliga styrelser istället för att ge nya talanger chansen.  

Singh, Terjesen och Vinnicombe (2007, 49) har i sin studie uppmärksammat att kvinnor 

upplever att de måste jobba dubbelt så hårt som deras manliga kollegor för att bli 

rekryterade till styrelsearbete. Problematiken är något som vi har fått bekräftat under 

intervjuerna, främst med den statliga sektorn. De menar att kvinnor är mer självkritiska 

än män och att de ställer sig frågande till vad de ska kunna bidra med. Den statliga sektorn 

är medvetna om problemet och vet att de måste jobba hårdare för att få kvinnorna att 

förstå att de platsar in i styrelsen och att de kommer att kunna bidra. Representanter från 

den privata sektorn berättar för oss att de märkt av att kvinnor ställer sig frågande till sitt 

bidrag. Trots att den privata sektorn visar medvetenhet om problemet lyfter enbart en av 

intervjupersona från denna sektor fram att de måste jobba hårdare för att rekrytera 

kvinnor. Vi får känslan av en intervjuperson att kvinnor ofta prioriterar andra saker i livet 

och därmed tackar nej till styrelseuppdrag. Vi ser att det är av stor vikt att 

rekryteringsansvariga är medvetna om att kvinnor är mer självkritiska och att de har ett 

ansvar att jobba lite hårdare för att kvinnorna ska acceptera erbjudandet. 

6.2.6 Branschkunnighet 

Det fokuseras mycket på att ledamöterna ska vara branschkunniga. Mängden 

branschkunniga varierar dock beroende på i vilken bransch bolaget verkar. I till exempel 

finansbranschen anser intervjupersonerna att det är viktigt att alla har branschkunskap. 

Den statliga sektorn anser det viktigt att styrelsen speglar verksamhetsområdet för 

bolaget. En intervjuperson från privat sektor och den valberedning han representerar har 

kommit till insikt att det är viktigt att styrelsen speglar kundgruppen. Med det sagt menar 

han att det är viktigt att även plocka in kvinnor i de fall de utgör en stor del av 

kundgruppen, vilket bekräftas av ett antal forskare. McGregor (2003, 370) hävdar att 

kvinnor kan ge en god insikt i produkter och marknader som ökar företagets 

konkurrenskraft. Lika så diskuterar Brammer, Millington och Pavelin (2007, 393) att 
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kvinnors närvaro i styrelser blir viktigare i branscher som är närmre slutkonsumenten. 

Löfström (2008, 24-25) däremot är av en annan åsikt och menar att andelen kvinnliga 

representanter i privata bolagsstyrelser inte har någon koppling med vilken bransch 

företaget verkar inom. Det är snarare beroende på vilket företag det är och vilken attityd 

företaget har till kvinnlig representation (jfr Löfström 2008, 24-25). Under intervjuerna 

har vi inte funnit några tecken som styrker de argument Löfström lyfter fram. Dock kan 

vi se att sektorerna finner det svårt att rekrytera personer med en viss branschkunskap, till 

exempel inom medicin- och finansbranschen.   
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7 Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i syfte 

och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med studiens bidrag ur samhälls- och 

forskningssynpunkt samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Diskussion 

Hur skiljer sig rekryteringsprocessen organisatoriskt sett åt mellan statligt helägda och 

börsbolags bolagsstyrelser? 

I vår studie visar vi att det finns stora organisatoriska skillnader mellan de studerade 

sektorerna gällande rekryteringsprocessen. Statlig sektor har en enhet som enbart arbetar 

med att förvalta statens bolag. Enheten har rekryteringsansvariga, jurister, 

bolagsförvaltare och analytiker som arbetar heltid med att säkerställa att bolagen drivs på 

rätt sätt med bästa möjliga resurser. Den privata sektorn använder sig av valberedningar 

bestående av de största ägarna för att utvärdera och rekrytera till sina bolagsstyrelser. De 

personer som deltar i valberedningarna har utöver det uppdraget normala heltidstjänster. 

Det är därmed en tydlig skillnad i mängden tid dessa sektorer kan lägga ner på sina 

uppdrag. Den statliga sektorn har mer resurser och arbetar från bolagsstämma till 

bolagsstämma medan börsbolagens valberedningar arbetar olika; några från tidig höst och 

andra inte förrän från årsskiftet. Vi har uppmärksammat att organisationsstruktur och 

tidpunkt för uppstart av arbetet är parametrar som har stor inverkan på valet av slutliga 

kandidater till bolagsstyrelserna, vilket överensstämmer med forskning av Gupta och Jain 

(2014, 75). Vårt empiriska material visar att sektorerna arbetar med samma slags moment, 

men utförandet av dessa skiljer sig åt. Gällande utvärdering använder privat sektor extern 

utvärdering i högre grad medan de statligt helägda bolagen utvärderas av interna resurser 

och tar hjälp av en extern utvärdering var tredje år. Eftersökningen av kandidater sker på 

olika sätt inom privat sektor, en del använder sig av headhunting medan andra utför 

arbetet på egen hand. Den statliga sektorn däremot utför rekryteringen med hjälp av 

heltidsanställda rekryteringsansvariga i den egna organisationen. Vår studie visar att den 

statliga sektorn har större framgång i att rekrytera kvinnliga kandidater trots att vi har 

identifierat likvärdiga moment i sektorernas rekryteringsprocesser. Som avgörande för 

rekryteringsprocessens grundlighet har vi urskilt faktorerna tid och resurser. Vi anser 

även att det finns ett behov av att den privata sektorn eftersträvar att likna den statliga i 

högre utsträckning för att öka den kvinnliga representationen.  
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Båda sektorerna använder sig av nätverk och det påverkar deras val av kandidater, dock 

visar det empiriska materialet att sektorerna arbetar på olika sätt med sina nätverk. Privat 

sektor har byggt upp nätverk med “bra kompisar” och försöker utöka sina nätverk allt 

eftersom de lär känna fler personer som har potential att bli ledamöter. Sjöstrand och 

Petrelius (2002, 38) menar att syftet med en valberedning är att öka legitimiteten och 

därigenom misstankar om att vänner och bekanta rekryteras till styrelserna. Trots att 

studien utfördes av dessa forskare för mer än tio år sedan visar vår studie att problemet 

fortfarande återfinns idag. Statlig sektor däremot bjuder in till nätverksträffar, är ute och 

talar på styrelsenätverk och informerar hur en person kan bli aktuell för styrelsearbete. Vi 

ser i vår studie att det finns en större öppenhet inom statlig sektor gällande vilka 

urvalskriterier som finns samt hur en individ kan gå tilläga för att bli aktuell för 

styrelseuppdrag.  

En skillnad mellan sektorerna som vårt empiriska material visar är rekryteringsbasen för 

styrelseledamöter. Statlig sektor anstränger sig för att hitta kvinnliga kandidater och letar 

noggrant på marknaden. Inom privat sektor anser en del intervjupersoner att det är svårt 

att hitta lämpliga kvinnor och de påpekar även att det i vissa branscher är helt omöjligt 

att finna lämpliga kvinnor. En annan intervjuperson från samma sektor menar att det inte 

alls har varit ett problem att rekrytera kompetenta kvinnor. Som vi tidigare diskuterat har 

privat sektor inte samma tid och resurser att lägga på rekryteringsprocessen, vilket kan 

vara en tänkbar förklaring till varför kvinnor inte återfinns i lika hög utsträckning inom 

denna sektor. Vi vill påpeka att den mängd resurser och den tid som privat sektor lägger 

ner på rekryteringsprocessen är ett aktivt val av ägarna. Det finns även teori som menar 

att det är svårare att rekrytera till statlig sektor (Collins 2008, 1592-1594), men vårt 

material visar att den statliga sektorn rekryterar från näringslivet precis som privat sektor. 

Vi finner det märkligt att privat sektor har svårt att hitta lämpliga kvinnor när statlig sektor 

inte har samma problem, då båda parter helst rekryterar personer med bakgrund i 

näringslivet. Viktigt att känna till är att staten vill vara ett föredöme för näringslivet och 

de arbetar aktivt för att följa de internt uppsatta mål som finns. Vi uppmärksammar att 

statlig sektor arbetar med målinriktad rekrytering och att målsättningen internt påverkar 

deras framgång i jämställdhet. Studien visar även på ett ointresse från privat sektor att 

förändra situationen och en intervjuperson från denna sektor menar att de inte övervägt 

kvinnor om det inte funnits ett tryck från samhället samt hot om kvotering. 

Intervjupersoner från statlig sektor anser att rekryteringsprocessen till bolagsstyrelserna 

för de statligt helägda bolagen är professionaliserad, vilket medför, enligt Burgess och 

Tharenou (2002, 2), större chans att hitta nya kandidater. Conger och Lawler (2001, 12) 

menar att en formell process innebär att rekrytering sker utanför de egna nätverken, något 
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som behövs inom den privata sektorn. En intervjuperson från privat sektor berättar att 

arbetet i valberedningen professionaliseras med hjälp av de instutionella ägarna. Då 

hälften av intervjupersonerna inom privat sektor påbörjar valberedningsarbetet sent, 

enbart ett par månader innan bolagsstämman, är det inte möjligt för dem att lägga ner 

tillräckligt med tid och resurser för att formalisera processen. Om privat sektor 

organiserade sin rekrytering mer formellt anser vi att eftersökningen av kandidater kan 

göras grundligare och således skulle mängden kvinnliga kandidater kunna öka. Vi anser 

även att valberedningarna skulle gynnas av att ha professionella rekryterare från 

ägarbolagen delaktiga i valberedningen, detta då intervjupersonerna vi träffat har ansvars- 

och tidskrävande positioner i den ägande organisationen. Vårt resonemang stöds i 

forskning av Lee och Phan (2000, 212) som menar att specialister bör involveras vid urval 

av kandidater. Vi har även identifierat ålder som en parameter i rekryteringsprocessen. 

Forskare har tidigare visat att människor kategoriserar in sig själva och varandra i grupper 

utifrån ålder. Vårt empiriska material visar en preferens hos sektorerna att rekrytera 

ledamöter som är över medelålder. Då ålder styr maktrelation och tillhörighet i enlighet 

med forskare som Calasanti och Slevin (2006, 5) anser vi att valberedningens utformning 

får effekt på den styrelsesammansättning som blir. Vårt resonemang stöds av forskning 

av Kunze, Boehm och Bruch (2011, 267) samt Roirdan och Shore (1997, 342-343) som 

menar att individer tenderar att arbeta med personer med samma karaktär och ålder som 

dem själva. Det torde medföra att även valberedningar och rekryteringsansvariga väljer 

individer som påminner om dem själva.  

Sammanfattningsvis visar studien att organisationsstruktur samt den mängd resurser och 

den tid som läggs ner på rekryteringsprocessen påverkar kandidaturvalet. I vilken 

utsträckning rekryteringsansvariga utvidgar sitt nätverk samt sitt sökfält har även 

betydelse för valet av slutlig kandidat. Därigenom har rekryteringsprocessen och dess 

element direkt påverkan på den kvinnliga representationen i bolagsstyrelser. 

Vilken kompetens eftersöker statligt helägda och börsbolag i en kandidat till sin 

styrelse? 

I denna studie kommer vi fram till att de båda sektorerna söker efter ledamöter med en 

bakgrund som VD, vilket ligger i linje med vad forskare som Brodin, Lundkvist, 

Sjöstrand och Östman (1999, 39) samt Burgess och Tharenou (2002, 41) kommit fram 

till. Den statliga sektorn visar mer vilja att rekrytera personer med en differentierad 

bakgrund, dock bör personen ha erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp. Det empiriska 

materialet visar att de erfarenheter som ses som positiva är väldigt situationsanpassade, 

om bolaget till exempel ska säljas är erfarenhet av bolagsförsäljning relevant medan om 

det rör sig om förvärv är den erfarenheten att föredra. Dock lägger sektorerna inte så 
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mycket fokus på vilka erfarenheter eller vilken kompetens personen i fråga har. Med detta 

som bakgrund kan vi konstatera att sektorerna använder sig av positionsrekrytering. 

Forskare som Göransson (2006, 325-346) menar att kvinnor sällan innehar positioner som 

innebär resultatansvar, däribland VD. Vi kan konstatera att den statliga sektorn som har 

valt att rekrytera personer med en annan bakgrund har lyckats rekrytera kvinnor, medan 

den privata sektorn som fokuserar på VD inte lyckas rekrytera kvinnor. Nämnas bör dock 

att det finns undantag, en intervjuperson från den privata sektorn representerar en 

jämställd styrelse. 

I vår studie uppmärksammar vi också att ålder är en erfarenhet som väger tungt. Båda 

sektorerna menar att en ledamot bör ha livserfarenhet för att kunna vara en bra ledamot, 

vilket indirekt tyder på att en högre ålder är att föredra. Intervjupersonerna ger oss 

intrycket att en viss ålder ofta medför ökad kompetens. De diskuterar inte vilken 

kompetens det medför, utan ålder anses vara en rekryteringsparameter som betraktas av 

intervjupersonerna. Ålder diskuteras på samma vis som meriterande positioner, att en viss 

titel eller i detta fall ålder medför högre kompetens. Vi har funnit teori (jfr McGregor 

2003, 375) som diskuterat att många ledamöter är äldre herrar. Relationer mellan 

människor påverkas av deras ålder menar Calasanti och Slevin (2006, 5) samt Kunze, 

Boehm och Bruch (2011, 268). Ingen av dessa forskare diskuterar dock ålder som ett 

uttryck för förväntad kompetens och som rekryteringsparameter. Vår studie visar att 

kandidaternas ålder beaktas vid rekrytering av nya ledamöter.  

De båda sektorerna har insett vikten av att det finns ledamöter i styrelsen som är 

branschkunniga och att styrelsen speglar verksamhetsområdet. I de fall kvinnor är en stor 

del av kundgruppen ser de rekryteringsansvarige från båda sektorerna att det är ett positivt 

tillskott med kvinnliga ledamöter. Tankegångarna hos intervjupersonerna stödjer teorier 

om att det är fler kvinnor i konsumentnära bolag (Burgess och Tharenou 2002, 41; 

Brammer, Millington och Pavelin 2007, 401). Som vi tidigare diskuterat i analysen ställer 

vi oss frågande till hur styrelsen utvecklas då det är samma typer av personer som 

rekryteras till styrelser inom privat sektor. Det finns flertalet teorier som talar om vikten 

av en bra sammansättning (Sjöstrand och Petrelius 2002, 25) och att styrelsen kan dra 

fördel av att spegla kundgruppen (Brammer, Millington och Pavelin 2007, 393). Den 

statliga sektorn lägger stor vikt vid sammansättning redan när de skapar sin kravprofil 

och anser att flertalet poster är meriterande till styrelserummet. Vi anser att privat sektor 

borde vidga sina vyer gällande vilken kompetens de anser meriterande för att de ska 

kunna skapa en styrelse med kompletterande erfarenheter.  
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Hur kan rekryteringsprocessen förklaras utifrån ett styrningsperspektiv? 

Forskning av Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005, 14) har visat att statlig 

sektor eftersträvar att likna den privata sektorn genom så kallad New Public Management. 

Vår studie visar ett annat resultat, intervjupersoner från statlig sektor berättar att deras 

arbetssätt professionaliserats för att efterlikna den privata sektorn. Vi anser dock att 

arbetsmetoden för statlig sektor har utvecklats väl, mycket tid och resurser läggs ner, 

vilket har resulterat i att de statligt helägda bolagen nu vill vara ett föredöme för 

näringslivet. De statligt helägda bolagen, till skillnad från börsbolagen, följer Svensk kod 

för bolagsstyrning och arbetar på grund av riktlinjer med målstyrd rekrytering. Det 

empiriska materialet visar att de statligt helägda bolagen överträffar de mål som satts upp 

samt att könsfördelningsfrågan har legat i fokus sedan många år tillbaka. De statligt 

helägda bolagen har direktiv samt Koden att följa, vilket kan klassas som regleringar inom 

ramen för normativ styrning. Regleringsformen handlar enligt Vaske och Donnelly (1993, 

629) om att påverka via beteende samt att visa hur något bör vara. Till synes har denna 

regleringsform inverkan på rekryteringsprocessen i statlig sektor.  

Intervjupersoner från privat sektor har olika inställningar till att införa jämn 

könsfördelning och en eventuell lag om kvotering. Vissa anser att de inte ens skulle 

överväga kvinnliga kandidater om det inte fanns hot om kvotering medan andra tycker att 

det är självklart att båda manliga och kvinnliga kandidater ska lyftas fram som förslag. 

Vi anser därmed att de normativa regelverk som utvecklats för att skapa god 

bolagsstyrning och jämnare könsfördelning inte fungerar inom den privata sektorn. Det 

finns kanske ingen annan väg att gå för att genomföra en förändring förutom att införa 

lagstiftning? Några intervjupersoner från privat sektor lyfter fram att samhället har en stor 

inverkan på deras inställning. Det finns idag ett tryck från samhället om att ha jämn 

könsfördelning och de arbetar därför med att rekrytera fler kvinnor, vilket vi uppfattar 

beror på att de vill undvika dålig publicitet. Den kvinnliga representationen är debatterad 

i media, samhället och i politiska sammanhang, vilket enligt vår tolkning och 

intervjupersonernas resonemang borde medföra ett tryck på börsbolagen att agera 

snabbare. Trots att Europaparlamentet har presenterat ett förslag om lagstiftad kvotering 

samt att Koden funnits i närmare tio års tid har ingen större förändring skett inom denna 

sektor. Därmed anser vi att det finns behov av en tvingande reglering då förändringstakten 

är allt för långsam inom privat sektor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den låga 

kvinnliga representationen i den privata sektorn beror på att de lägger ner för lite tid och 

resurser på sin rekryteringsprocess samt att normativ reglering inte efterföljs. Det finns 

inga stora skillnader i de kompetenser som sektorerna eftersöker, dock är den statliga 

sektorn mer öppna för kandidater med en annan bakgrund än som VD.  
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7.2 Studiens bidrag till samhällsdebatten 

Forskare (jfr Huse och Solberg 2005, 118) lyfter fram att kvinnor ofta kommer mer 

förberedda till styrelsemöten än män, vilket vårt empiriska material bekräftar. 

Anledningen är, enligt Huse och Solberg (2005, 118), att männen har för många uppdrag 

och att de därmed inte har tillräckligt med tid att lägga på samtliga uppdrag. Ur denna 

aspekt borde valberedningarna vara intresserade av att rekrytera fler kvinnor till 

styrelserna. Vi anser därför att det finns ett behov av en restriktion av antalet 

styrelseuppdrag per ledamot. Flertalet intervjupersoner menar att det är viktigt att en 

ledamot har tid och engagemang för sitt uppdrag.  Istället för att införa en lag om 

kvotering anser vi att det är mer utvecklande för den kvinnliga representationen att införa 

den ovannämnda restriktionen. En sådan restriktion ökar rotationen av ledamöter och vi 

anser att detta bör leda till att fler kvinnor får chansen att delta i styrelser. Om detta förslag 

skulle bli verklighet bör även ledamöternas ordinarie tjänst beaktas om personen i fråga 

fortfarande arbetar eller inte. 

7.3 Studiens forskningsbidrag 

Vår studie har undersökt rekryteringsprocessen, samt eftersökt kompetens inom 

börsbolag och statligt helägda bolag för att förklara skillnaden i kvinnlig representation i 

dess bolagsstyrelser. Vi har identifierat likvärda organisatoriska moment i 

rekryteringsprocessen, men skillnaden utgörs av nedlagd tid och resurser. Statlig sektor 

gör ett grundligt rekryteringsarbete, där professionella heltidsanställda rekryterare 

använder ett brett sökfält vid eftersökning av kandidater. Enheten för statligt ägande 

arbetar utifrån en årscykel, bolagstämma till bolagsstämma. Inom privat sektor arbetar 

valberedningarna under en kort tidsperiod, några startar under hösten medan andra 

påbörjar arbetet vid årsskiftet för att färdigställa det under mars månad. Skillnaden i tid 

får konsekvenser ur ett flertal aspekter; en kort tidsfrist medför att valberedningarna inte 

hinner involvera professionella headhuntingbyråer samt att de inte har möjlighet att utföra 

ett lika grundligt rekryteringsarbete, vilket leder till att de eftersöker kandidater i sina 

personliga nätverk. Mängden nedlagd tid och resurser ser vi som förklaringar till varför 

den kvinnliga representationen är lägre i privat än i statlig sektor. En professionalisering 

av den privata sektorns rekryteringsarbete med tydligare urvalskriterier samt ett större 

sökfält torde därför leda till fler tänkbara kvinnliga kandidater. Vi har i vårt empiriska 

material, likt tidigare forskning urskilt att nätverk har stor betydelse vid rekrytering, men 

sektorerna arbetar på skilda sätt med användningen av dem. Statlig sektor arrangerar egna 

nätverksträffar och bjuder in tänkbara kandidater att delta på dessa forum medan privat 

sektor för register över tänkbara kandidater utan att anordna några nätverksträffar. Vi ser 

en möjlighet för den privata sektorn att använda sina nätverk på liknande sätt som statlig 

sektor för att skapa en större rekryteringsbas. 
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Det empiriska materialet visar, trots sektorernas skillnader, att de eftersöker kandidater 

med samma kompetens. Privat sektor har en tydlig preferens att rekrytera individer med 

en bakgrund som börs-VD medan statlig sektor menar att flertalet positioner är 

meriterande. Trots en inställning om ett bredare sökfält föredrar statlig sektor ändå att 

personen i fråga har erfarenhet från en ledningsgrupp eller bakgrund som VD. Studien 

visar även att båda sektorer använder sig av positionsrekrytering, vilket enligt vår 

tolkning innebär att de förutsätter att en viss position automatiskt innefattar vissa 

specifika kompetenser. Inom privat sektor återfinns fortfarande inställningen att den 

kvinnliga rekryteringspoolen är begränsad, vilket är en konsekvens av att få kvinnor har 

bakgrund som börs-VD. 

Vår studie visar, förutom att tid och resurser påverkar rekryteringsprocessen, att det även 

finns en önskvärd ålder på kandidaterna för att de ska vara aktuella för styrelsearbete. 

Ålder diskuterar intervjupersonerna både som syn på livserfarenhet och därigenom 

kompetens samt som rekryteringsparameter i urvalsprocessen. 

7.4 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på rekryteringsprocessen och vilka kompetenser som eftersöks 

hos en ledamot till en bolagsstyrelse i statligt helägda bolag och börsbolag för att 

undersöka den kvinnliga representationen. Genom vår studie har vi fyllt en kunskapslucka 

om rekryteringsprocessens och synen på kompetens inverkan av det slutliga 

kandidaturvalet. Vi har i vår studie stött på flertalet olika faktorer som är intressant att 

bedriva vidare forskning kring. En intressant vidare forskning vore att undersöka ett större 

antal bolags rekryteringsprocesser till bolagsstyrelser inom den privata sektorn, för att 

urskilja om det är någon skillnad baserat på branschtillhörighet eller storlek. Vi har 

uppmärksammat att delar av privat sektor representerar jämställda styrelser. Det vore 

intressant att undersöka vad de har gjort för att lyckas med jämställdhet jämfört med de 

styrelser som inte har uppnått jämställdhet. 

Vi har föreslagit införandet av en restriktion i antal styrelseuppdrag en individ får ha, som 

ett tänkbart verktyg för att förnya bolagsstyrelserna. Vidare forskning om resultaten av 

en sådan restriktion, alternativt lag, vore intressant att följa. Kvantitativa studier om 

antalet styrelseuppdrag hos styrelseledamöter idag och antalet platser som skulle behövas 

fyllas i bolagsstyrelser i samband med kvoteringslag eller vårt restriktionsförslag kan 

även vara intressant att forska vidare på. Vår studie hade även gått att genomföra med 

hjälp av observationer. Det skulle kunna vara intressant att beskriva hur dessa 

organisationer arbetar genom observation. Det går med fördel att studera båda 

organisationer eller parterna var för sig.  
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som vill ställa upp på en intervju om hur rekryteringsprocessen till styrelsen går till. Vi 

har varit i kontakt med XXX på SBAB, som hänvisade oss till dig.  

Vi har tänkt att anteckna och spela in intervjun, vilket vi hoppas är okej för din del. Vill 

du ha tillgång till det transkriberade materialet kommer du givetvis att få det. Allt material 

kommer att hanteras anonymt i uppsatsen. Frågorna kommer att bestå av en allmän del, 

rekrytering, kompetens för att sedan avslutas med mångfald samt jämställdhet. 

Ni kan nå oss på följande telefonnummer och mejladresser: 

Jenny Gustavsson, 070-890 24 42, jengu835@student.liu.se 

Maria Skeppstedt, 073-536 65 91, marsk187@student.liu.se 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Gustavsson & Maria Skeppstedt  



 

 

Bilaga C Mail till statlig sektor - styrelseledamot 

Hej, 

Vi är två studenter, Jenny Gustavsson och Maria Skeppstedt, som studerar det sista året 

på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Vi har bakgrund inom 

finansiering, redovisning och ekonomisk styrning. Just nu arbetar vi med vår 

magisteruppsats, vilken behandlar representation och rekryteringsprocesser i 

bolagsstyrelser. Vi har valt att inkludera både privat- och statligt ägda bolag i vår studie 

för att kunna studera likheter och skillnader mellan dessa olika typer av organisationer. 

Organisationerna och alla medverkande individer kommer att anonymiseras i uppsatsen.  

Vi söker personer som vill ställa upp på en intervju, som planeras pågå drygt en timme, 

om hur rekryteringsprocessen till styrelsen går till. Vi har varit i kontakt med flera statligt 

helägda bolag, men dessa hänvisar till er. Vi undrar därför om ni, i egenskap av styrelse- 

och statlig representant, har möjlighet att medverka i vår studie. 

Vi har tänkt att anteckna och spela in intervjun, vilket vi hoppas är okej för din del. Vill 

du ha tillgång till det transkriberade materialet kommer du givetvis att få det. Allt material 

kommer att hanteras anonymt i uppsatsen. Frågorna kommer att bestå av en allmän del, 

rekrytering, kompetens för att sedan avslutas med mångfald samt jämställdhet. 

 

Ni kan nå oss på följande telefonnummer och mejladresser: 

Jenny Gustavsson, 070-890 24 42, jengu835@student.liu.se 

Maria Skeppstedt, 073-536 65 91, marsk187@student.liu.se 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Gustavsson & Maria Skeppstedt  



 

 

Bilaga D Frågeställning till statlig sektor - rekryteringsansvariga 

Allmänt: 
 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Har du själv varit eller är du aktiv inom någon styrelse? om ja, i sådant fall 

vilken/vilka?  

o Vilken roll har du i styrelsen? 

 Om ja ovan, har du varit aktiv inom styrelser för företag inom olika branscher? 

Rekrytering: 
 Hur går rekryteringsprocessen till? 

 När ni rekryterar, använder ni er av någon form av nätverk och har det betydelse 

i er process om kandidaten tillhör något visst nätverk? 

 När ni söker kandidater, eftersöker ni individer som har/haft… 

o betydande roll i näringslivet/privat sektor? 

o Politiskt engagemang? 

o potential i den befintliga verksamheten, så kallade “guldkorn”? 

 I vilken nivå i organisationen letar ni efter styrelsekandidater? 

 Inom näringslivet är det vanligt att man varit VD innan man får en styrelsepost, 

är det även så inom de statligt helägda företagen? vet du om någon i styrelserna 

har några sådana erfarenheter? 

 När det gäller själva rekryteringsprocessen, väljer finansdepartementet hela 

styrelsen? 

 Vem eller vilka representerar staten vid bolagsstämman? Hur går den processen 

till? 

 Vi har sett att vissa bolagsförvaltare ingår i de noterade statligt delägda företagens 

valberedning. Vi uppfattar det som att staten väljer en person till valberedningen 

men inte själva styrelsen, har vi tolkat detta rätt eller kan staten välja 

styrelseledamöter där också? 

 Skiljer sig rekryteringen åt beroende på vilket statligt bolag det rör sig om? om 

ja, hur skiljer de sig? 

 Skiljer sig rekryteringsprocessen åt beroende på storleken på styrelsen?  

Kompetens: 
 Vilken kompetens är viktig? 

 Varför är dessa kompetensområden viktiga? 

 Vilken utbildningsbakgrund eftersöker ni hos en styrelseledamot?  

 Föredrar ni att de har utbildat sig vid ett speciellt universitet eller på ett speciellt 

program? 

 Finns det några positioner som kandidaten kan tänkas haft på tidigare 

arbetsplats/uppdrag som ses som extra meriterande? i sådant fall, vilka? 

 Försöker ni alltid rekrytera personer som har kompetens/erfarenhet inom 

branschen? 



 

 

 Vad kännetecknar/hur ser en typisk styrelseledamot ut i styrelser i statligt helägda 

bolag? 

Mångfald och jämställdhet: 
 Hur arbetar ni med mångfald och jämställdhet i rekryteringsarbetet? 

 Finns det någon problematik med att finna kvinnor med relevant erfarenhet för 

företagens olika branscher och skiljer det sig något åt mellan branscherna? 

 Brukar vissa positioner i styrelsen domineras av något av könen? 

 Är det någon skillnad i sammansättningen beroende på branschen? 

 Enligt din uppfattning är det något av könen som bidrar med en viss egenskap, till 

exempel branschkunnighet, i högre utsträckning än det andra könet? 

 Det finns studier som visar att en styrelse som är diversifierad har högre lönsamhet 

samt att en diversifierad styrelse skapar mer värde, stämmer detta överens med 

dina erfarenheter? om ja, varför? 

 Tror du att det är någon skillnad i auktoritet mellan de olika ledamöterna beroende 

på ansvarsområde? finns det några skillnader beroende på kön? 

 Hur tror du att det kommer sig att de statliga bolagen lyckas uppnå jämställdhet i 

styrelser? 

 Vi har i tidigare studier om privat sektor uppmärksammat en del citat från 

storägare samt styrelseordföranden såsom “det är bristande kompetens hos 

kvinnor”, samt “även om vi ger kvinnorna möjligheten, vill de inte satsa på 

karriären”.  

o Tror du att den attityden finns inom er verksamhet?  

o Har du själv stött på påståenden som dessa?  

 Har du något att tillägga som du tycker att vi har missat?  



 

 

Bilaga E Frågeställning statlig sektor – styrelseledamot 

Allmänt: 
 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 När du fick din första ledarbefattning? För vilken slags grupp var du ledare? 

 När du fick ditt första styrelseuppdrag och inom vilket företag? 

 Är du aktiv inom någon annan styrelse? om ja, i sådant fall vilken/vilka?  

o Vilken roll har du i styrelseuppdraget där? 

 Har du varit eller är du aktiv inom styrelser för företag inom olika branscher? 

Rekrytering: 
 Hur går rekryteringsprocessen till? 

 När ni rekryterar, använder ni er av någon form av nätverk och har det betydelse 

i er process om kandidaten tillhör något visst nätverk? 

 När ni söker kandidater, eftersöker ni individer som har/haft… 

o betydande roll i näringslivet/privat sektor? 

o Politiskt engagemang? 

o potential i den befintliga verksamheten, så kallade “guldkorn”? 

 I vilken nivå i organisationen letar ni efter styrelsekandidater? 

 Inom näringslivet är det vanligt att man varit VD innan man får en styrelsepost, 

är det även så inom de statligt helägda företagen? vet du om någon i styrelserna 

har några sådana erfarenheter? 

 När det gäller själva rekryteringsprocessen, väljer finansdepartementet hela 

styrelsen? 

 Vem eller vilka representerar staten vid bolagsstämman? Hur går den processen 

till? 

 Vi har sett att vissa bolagsförvaltare ingår i de noterade statligt delägda företagens 

valberedning. Vi uppfattar det som att staten väljer en person till valberedningen 

men inte själva styrelsen, har vi tolkat detta rätt eller kan staten välja 

styrelseledamöter där också? 

 Skiljer sig rekryteringen åt beroende på vilket statligt bolag det rör sig om? om 

ja, hur skiljer de sig? 

Kompetens: 
 Vilken kompetens är viktig? 

 Varför dessa kompetensområden viktiga? 

 Vilken utbildningsbakgrund eftersöker ni hos en styrelseledamot?  

 Föredrar ni att de har utbildat sig vid ett speciellt universitet eller på ett speciellt 

program? 

 Finns det några positioner som kandidaten kan tänkas haft på tidigare 

arbetsplats/uppdrag som ses som extra meriterande? i sådant fall, vilka? 

 Försöker ni alltid rekrytera personer som har kompetens/erfarenhet inom 

branschen? 



 

 

 Vad kännetecknar/hur ser en typisk styrelseledamot ut i styrelser i statligt helägda 

bolag? 

Mångfald och jämställdhet: 
 Hur arbetar ni med mångfald och jämställdhet i rekryteringsarbetet? 

 Finns det någon problematik med att finna kvinnor med relevant erfarenhet för 

företagens olika branscher och skiljer det sig något åt mellan branscherna? 

 Enligt din uppfattning är det något av könen som bidrar med en viss egenskap, till 

exempel branschkunnighet, i högre utsträckning än det andra könet? 

 Är det någon skillnad i styrelsesammansättning beroende på bransch? (Om flera 

uppdrag) 

 Tror du att det är någon skillnad i auktoritet mellan de olika ledamöterna beroende 

på ansvarsområde? finns det några skillnader beroende på kön? 

 Känner du att du har auktoritet inom organisationen och styrelsen? 

 Hur tror du att det kommer sig att de statliga bolagen lyckas uppnå jämställdhet i 

styrelser?  

 Det finns studier som visar att en styrelse som är diversifierad har högre lönsamhet 

samt att en diversifierad styrelse skapar mer värde, stämmer detta överens med 

dina erfarenheter? om ja/nej, varför/varför inte? 

 Hur påverkas styrelsearbetet av den jämställda sammansättning som är idag, i 

form av diskussioner? 

 Hur tror du arbetssituationen hade sett ut och fungerat om styrelsen bestod av 

enbart samma kön?  

 Enligt din uppfattning, finns det något kompetensområde eller egenskap som 

saknas i styrelsen? 

 Om du fick genomföra en förändring i styrelsesammansättningen, vad skulle du 

då ändra? 

 Vi har i tidigare studier om privat sektor uppmärksammat en del citat från 

storägare samt styrelseordföranden såsom “det är bristande kompetens hos 

kvinnor”, samt “även om vi ger kvinnorna möjligheten, vill de inte satsa på 

karriären”.  

o Tror du att den attityden finns inom er verksamhet?  

o Har du själv stött på påståenden och åsikter som dessa? 

 Har du något att tillägga som du tycker att vi har missat?  



 

 

 

Bilaga F Frågeställning privat sektor 

Allmänt: 
 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 När du fick din första ledarbefattning? För vilken slags grupp var du ledare? 

 När du fick ditt första styrelseuppdrag och inom vilket företag? 

 Är du aktiv inom flera valberedningar/styrelser? om ja, i sådant fall vilken/vilka?  

o Vilken roll har du i styrelseuppdraget där? 

 Har du varit aktiv inom valberedningar/styrelser för företag inom olika branscher? 

Rekrytering: 

 I ett publikt bolag måste mer än hälften av styrelseledamöterna utses av 

bolagsstämman. 

o Hur sker rekryteringen till styrelsen när det gäller de övriga platserna? 

o Hur går själva rekryteringsprocessen till? 

 När ni rekryterar, använder ni er av någon form av nätverk och har det betydelse 

i er process om kandidaten tillhör något visst nätverk? 

 Sveriges näringsliv domineras av ett antal stora ägarfamiljer (Wallenberg, 

Bonnier, Ax:son-Johnson, Rausing, Persson, Stenbeck, Lundberg och Schörling), 

har styrelsen du är aktiv inom någon relation till dessa familjer och på vilket sätt 

påverkar det ditt arbete? 

 När ni söker kandidater, eftersöker ni individer som har/haft… 

o betydande roll i näringslivet/privat sektor? 

o Politiskt engagemang? 

o potential i den befintliga verksamheten, så kallade “guldkorn”? 

 Om ni internrekryterar, i vilken nivå i organisationen letar ni efter 

styrelsekandidater? 

 Som vi förstått är det vanligt att man varit VD innan man får en styrelsepost, är 

det även så inom er verksamhet? vet du om någon i styrelserna har några sådana 

erfarenheter? 

 Det finns studier som visar att kvinnliga styrelseledamöter ofta har en relation till 

företaget eller företagaren. Tror du att det är vanligt att även manliga ledamöter 

har en relation till företaget eller är din uppfattning att det förekommer oftare med 

kvinnliga ledamöter? 

 Skiljer sig rekryteringen och rekryteringsprocessen åt beroende på bransch och 

bolagets storlek? (om flera uppdrag) om ja, hur skiljer de sig åt? 

 Skiljer sig rekryteringsprocessen åt beroende på storleken på styrelsen?  

  



 

 

Kompetens: 
 Vilken kompetens är viktig? 

 Vilken utbildningsbakgrund eftersöker ni hos en styrelseledamot?  

 Föredrar ni att de har utbildat sig vid ett speciellt universitet eller på ett speciellt 

program? 

 Finns det några positioner som kandidaten kan tänkas haft på tidigare 

arbetsplats/uppdrag som ses som extra meriterande? i sådant fall, vilka? 

 Försöker ni alltid rekrytera personer som har kompetens/erfarenhet inom 

branschen? 

 Vad kännetecknar/hur ser en typisk styrelseledamot i er verksamhet eller de 

verksamheter du varit aktiv inom? 

Mångfald och jämställdhet: 
 Hur arbetar ni med mångfald och jämställdhet i rekryteringsarbetet? 

 Finns det någon problematik med att finna kvinnor med relevant erfarenhet för 

företagets bransch? 

 Enligt din uppfattning är det något av könen som bidrar med en viss egenskap, till 

exempel branschkunnighet, i högre utsträckning än det andra könet? 

 Tror du att det är någon skillnad i auktoritet mellan de olika ledamöterna beroende 

på ansvarsområde?  

 Känner du att du har auktoritet inom organisationen och/gentemot styrelsen? 

 Tror du att det är någon skillnad i auktoritet mellan de olika ledamöterna beroende 

på kön? 

 Är det någon skillnad i styrelsesammansättning beroende på bransch? (Om flera 

uppdrag) 

 Det finns studier som visar att en styrelse som är diversifierad har högre lönsamhet 

samt att en diversifierad styrelse skapar mer värde, stämmer detta överens med 

dina erfarenheter? om ja eller nej, varför/varför inte? 

 Det är en väsentlig skillnad mellan statliga helägda och privata bolag när det gäller 

representation av kvinnor, som ledamöter uppgår andelen kvinnor till 49 % och 

som styrelseordförande hela 41 % i de statliga bolagen. I privata bolag uppgår 

andelen kvinnor till 22,2 % och ordförande till 4,3 % (det mäts i ledamöter, inte i 

platser ÅR 2012). Varför tror du att det är en sådan stor skillnad och vilka är 

argumenten för att privat sektor inte följer svensk kod för bolagsstyrning i denna 

fråga? 

 Hur tror du att det kommer sig att de statliga bolagen lyckas uppnå jämställdhet i 

styrelser? 

 Tror du att rekryteringsprocessen till styrelserna ser olika ut beroende på om man 

är statligt eller privat ägd? 



 

 

 Enligt din uppfattning, har det skett någon förändring i jämställdhetsarbetet vid 

styrelserekrytering de senaste åren? 

 Som du kanske vet röstade EU igenom ett förslag angående kvotering till 

bolagsstyrelser i november 2013. Vad skulle det innebära för ditt arbete och för 

er verksamhet om det blev lagstadgat att kvinnor ska stå för 40 procent av 

ledamöterna? 

 Det finns idag vissa privata styrelser som är helt jämställda, tror du att orsaken till 

detta kan bero på positiv medial effekt och PR snarare än värdeskapande för 

företaget? 

 Tror du att motivet till jämställda styrelser skiljer sig mellan olika branscher? 

 Vi har i tidigare studier om privat sektor uppmärksammat en del citat från 

storägare samt styrelseordföranden såsom “det är bristande kompetens hos 

kvinnor”, samt “även om vi ger kvinnorna möjligheten, vill de inte satsa på 

karriären”.  

o Tror du att den attityden finns inom er verksamhet?  

o Har du själv stött på påståenden och åsikter som dessa? 

 Är det något mer du skulle vilja tillägga eller något ämne som du anser att vi inte 

berört som är väsentligt att känna till när det gäller rekryteringen till styrelser? 

 



 

 

Bilaga G Fördelning styrelseledamöter i statligt helägda bolag 

 

Källa: Regeringskansliets publikationer - Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande. 
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Bilaga H Fördelning styrelseledamöter i börsnoterade bolag 

 

Källa: Andra AP-fonden 
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