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1. Inledning

”FN har vid ett antal tillfällen utsett Sverige till världens mest jämställda land (UN 1994)… Att
det i detta, jämställdhetens förlovade land, samtidigt är en nästan total mansdominans på ledande
poster i näringslivet kan tyckas anmärkningsvärt. T o m i världens mest jämställda land verkar
kön fortfarande spela roll1.” Så inleder Höök sin doktorsavhandling som behandlar
ledarskapsutvecklingsprogram med ett könsutjämnat syfte.

Man kan fråga sig varför det finns så få kvinnliga chefer när det enligt statistiken i stort sett är
lika många kvinnor på arbetsmarknaden som män2. Det finns en mängd litteratur om kön och
skillnaderna mellan män och kvinnor, t ex Ironi och sexualitet skriven av Wahl et al som handlar
om könsordningen som finns i samhället och män och kvinnors olika sexualitets inverkan på
organisationer. Ett annat exempel är Ylanders3 bok Rädslans makt där författaren delar med sig
av sin erfarenhet av chefsutbildning för män och kvinnor.

Vissa författare har inriktat sig på att skriva om kvinnor i arbetslivet, t ex Stridspiloter i vida
kjolar skriven av Höök som handlar om ledarskapsutvecklingsprogram för att försöka öka
andelen kvinnor i chefsställning. Den handlar om kvinnors ledarstil, kvinnors strategier angående
klädsel, smink, hår, smycken, språk, relationer till kollegor och chefer – hur kvinnlig en kvinna
skall vara på arbete. Ståhl skriver i sin Magisteruppsats om manliga sidor hos kvinnliga chefer.
Hon undersöker hur kvinnliga chefer ser på sig själva, hur de beskriver sin chefsroll, vilka
problem de brottas med mm.

Det finns också en hel genre om hur rekrytering till organisationer skall gå till, bl a har
Arbetsförmedlingen gett ut Rekryteringsguiden som är en guide för att få rätt person på rätt plats.
Den beskriver allt från hur man gör en platsannons till hur rekryteringskonsulter arbetar. Boken
tar inte upp kön. Holgersson skriver i sin rapport, Styrelseordförandes utsagor om VD –
rekrytering, att traditioner och kultur inte underlättar för kvinnor som vill göra karriär, utan
snarare tvärtom.

I vår litteratursökning så märkte vi denna uppdelning, antingen hade författarna inriktat sig på
rekrytering, kön eller skillnader mellan manligt och kvinnligt, men kopplingen däremellan
saknades. Holgersson har undersökt varför inte kvinnor rekryteras till VD-positioner 4 och skapar
därmed en brygga mellan olika områden, men har bara inriktat sig mot en av organisationens
högsta positioner. Vi vill med denna kandidatuppsats försöka skapa en bättre bild av hur de olika

1 Höök, P, Stridspiloter i vida kjolar
2 Statistiska Centralbyrån, Man är chef
3 Ylander,C, Om manligt och kvinnligt chefskap
4 Holgersson, C, Styrelseordförandes utsagor om VD – rekrytering
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inriktningarna hänger samman genom att belysa könets betydelse som kriterium vid
chefsrekrytering.

1.1 Problemställning

I dagens samhälle och därmed inom organisationer så är det mannens röst som har gjort sig
gällande. Vi vill veta vilken betydelse könet har vid chefsrekrytering utifrån den arbetssökandes
synvinkel. För att ta reda på detta kommer vi att utgå ifrån fyra underfrågor, Varför är det mest
män som är chefer? Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet? Är och skall kön vara ett
kriterium? Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap? Rapporten
kommer att skrivas ur det feministiska perspektivet, att göra kvinnans röst hörd.

1.2 Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva hur kön uppfattas som kriterium vid rekrytering av
chefer. Vi ska studera ett antal olika företag för att se hur det förhåller sig i dessa organisationer
och undersöker där också företagens officiella policy samt i ett fall de anställdas uppfattning.

1.3 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa våra studier till att undersöka erfarenheten av rekrytering vid några större
företag. Ur ett feministiska perspektiv har vi utfört en gruppintervju med bara kvinnliga
tjänstemän, eftersom det är deras åsikter vi vill belysa. Gruppintervju utfördes endast vid ett
företag, vid de övriga intervjuades endast personalchefen. Vi har utgått ifrån svenska
förhållande. Anledningen till att vi inte genomförde gruppdiskussioner på de två övriga företagen
var att de inte hade möjlighet att ställa upp.

1.4 Självkritik

Uppsatsen är byggd runt fakta från litteratur och muntliga källor. Vi är väl medvetna om riskerna
med intervjuer som till exempel, intervjuareffekten – vilket innebär att man påverkar
respondenten på ett eller annat sätt. Vi kan inte lita fullt ut på att de som vi har intervjuat
verkligen sagt vad de menar eller att vi tolkat det de sagt helt korrekt, därför bifogar vi
intervjumaterialet så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning.
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2. Metod

Vi har använt oss av är en kvalitativ deduktiv metod. Den kvalitativa metoden fungerar speciellt
bra i denna frågeställning eftersom det är ett känsligt och svårfångat ämne. I vår undersökning
har vi använt oss av intervjuer, dels med personalchefer/rekryteringsansvarig i tre företag, samt
med anställda inom ett av företagen. Vid intervjun med de anställda skedde detta genom en
gruppdiskussion samt med en individuell intervju. Gruppen, som bestod av sju stycken, var
kvinnliga tjänstemän från olika avdelningar på företaget. Diskussionsunderlaget skickades ut i
förväg så att de skulle vara väl förberedda. Ingen i gruppen var chef över någon annan som
deltog, dock fanns det chefer med. En djupare diskussion om arbetssättet finns under stycket
fokusgrupper. Anledningen till att vi ville genomföra intervjuer med både personalchefer och
anställda var för att vi ville se om det fanns en skillnad mellan de anställdas åsikter och de
kriterier som man inom företaget officiellt använder sig av.

Glaser och Strauss5 talar om ”Theoretical saturation” det vill säga att mindre och mindre
information kommer fram vid intervjuerna tills ämnet slutligen är ”uttömt”. Det är mycket svårt
att veta hur många intervjuer som krävs innan detta händer. Vi är väl medvetna om att vi har en
bra bit kvar innan vi skulle nå detta stadium, men med en begränsad tid ansåg vi att de 6 stycken
intervjuer vi genomförde var ett lämpligt antal.

2.1 Intervju

Intervjuerna med personalcheferna var av en mer strukturerad karaktär än gruppdiskussionen,
eftersom vi där var mer intresserade av hur företagen officiellt arbetar med frågan och hur man på
chefsnivå ser på kön som ett kriterium vid chefstillsättning.

2.1.1 Standardisering och strukturering

Standardisering handlar om att frågorna och situationen vid intervjuerna skall ha varit desamma.
Intervjuaren skall läsa upp frågorna på samma sätt under alla intervjuer, med samma tonfall,
formuleringar och i exakt samma ordning och ge alla förklaringar eller ingen förklaring alls. Låg
grad av standardisering är motsatsen, man formulerar sig t ex efter den intervjuades språkbruk,
följdfrågor anpassas efter de svar man får och den intervjuade får själv bestämma ordningsföljden
på frågorna om så önskas. Med en låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna större.

5 Wibeck, V, Fokusgrupper
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En bra intervju utvecklas medan intervjun görs, t ex kan ett nytt resonemang byggas upp under
samtalets gång.6

Våra intervjuer har en låg grad av standardisering. Frågorna har i stort sett varit desamma, men
har anpassats lite efter den intervjuades ställning. Följdfrågorna har varierat utifrån de svar vi fått
och frågornas ordningsföljd har kastats om då situationen krävt detta. Inte heller har tonfallet eller
formuleringen varit exakt densamma eftersom vi har turats om att utföra intervjuerna.

Ordet strukturering används ofta när det finns givna svarsalternativ i en intervju, vilket innebär att
om svarsalternativen är öppna så är frågan ostrukturerad. Struktureringsgraden kan också kopplas
till hur struktureringen i undersökningen är i stort. Allmänt så utmärks kvalitativa undersökningar
i forskningssammanhang av en hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering7.

Alla intervjuer förbereddes genom att respondenterna fick frågorna några dagar innan intervjun
utfördes.

2.1.2 Telefonintervjuer

Telefonintervjuer kan enligt Trost uppvisa en varierande grad av strukturering eftersom en sådan
intervjuteknik inte lämpar sig för en djupare diskussion. Vi genomförde en telefonintervju och
trots att den fysiska närheten inte fanns med så upplevde vi inte att det var några problem utan
samtalet flöt på. Kanske kan just den fysiska frånvaron göra det lättare att uttrycka sina åsikter
om ett känsligt ämne?8

2.1.3 Moderatorn

Ska män intervjua män och kvinnor intervjua kvinnor? Med tanke på vår frågeställning skulle
man kunna tänka sig att de intervjuade skulle känna sig mer bekväma med endast kvinnliga
intervjuare, speciellt om de själva är kvinnor. Vi ansåg det dock inte olämpligt att ha en manlig
intervjuare med, utan snarare som en tillgång. De kvinnliga respondenterna uppgav också att det
inte var några problem med en manlig intervjuare närvarande.

Det kan vara ett bra stöd att vara två stycken som intervjuar samtidigt om ämnesområdet är
känsligt. Vi valde att vara två vid varje intervju, då det är bra att ha två perspektiv på vad som
framkom under intervjun.

6 Trost, J, Kvalitativa intervjuer
7 Ibid
8 Ibid
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Klädseln är en del av den interaktions- eller kommunikationsprocess som en intervju utgör,
därför ska den som utför intervjun inte klä sig störande för då får den intervjuade inget förtroende
för denna. Klädseln får inte heller vara för elegant eller torftig utan den ska vara anpassad i
förhållande till den intervjuade och situationen.9

2.1.4 Bandspelare

Bandspelare fungerar bra eftersom grupper och individer glömmer bort den efter ett tag.10

Bandspelare har dock både för och nackdelar enligt Trost. Fördelarna är att man har möjlighet att
lyssna igenom banden flera gånger och skriva ut intervjun. Nackdelarna kan vara att människor
inte vill bli inspelade på band – vi frågade samtliga respondenter om vi fick spela in samtalen och
mötte då inget motstånd.11

Vi upplevde också att respondenterna ansåg att det var en självklarhet att vi skulle spela in
intervjuerna. Om respondenterna inte ville bli inspelade var vi även förberedda på att anteckna.

Vid intervjuerna använde vi oss av en MD-spelare, detta för att undvika onödigt skrivande
samtidigt som man lyssnade. Man var då mer koncentrerad på vad som sades och det blev lättare
att ställa följdfrågor. Innehållet skrevs i efterhand ut i stora drag, se bilaga 2-7. Efter det att
intervjumaterialet renskrivits fick respondenterna möjlighet att läsa igenom och godkänna
utskriften, missförstånd om vad som sagts skulle då kunna undvikas.

2.2 Fokusgrupper

I denna del av metoden kommer vi att diskutera vad fokusgrupper innebär. Många av de faktorer
vi kommer att ta upp kan även ses som betydelsefulla vid genomförande av enskilda intervjuer.
Det speciella med fokusgrupper är att deltagarna ofta har argumentativa samtal. Få människor har
färdiga åsikter som man argumenterar för eller emot utan åsikter formas i interaktion med andra
och de åsikter man hade innan omformuleras när de möter andras argument.

Under vår datainsamling använde vi oss av en fokusgrupp. Enligt Wibeck kan denna metod
användas dels för att studera innehållet – gruppens åsikter, attityder, tankar, uppfattningar etc. –
och dels interaktionen – hur idéer och kunskap utvecklas och används. Vi har använt denna
metod till att undersöka innehåll, eftersom det stämmer överens med vårt syfte. Wibeck tar också
upp när denna metod kan vara lämplig och säger att när ett ämne är känsligt eller om man vill ge

9 Trost, J, Kvalitativa intervjuer
10 Wibeck, V, Fokusgrupper
11 Trost, J, Kvalitativa intervjuer
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röst åt marginaliserade grupper så har denna metod visat sig fungera väl. Fokusgrupper definieras
av Morgan, enligt Wibeck, som:

”Fokus är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som

bestäms av en forskare”

Denna definition anser Wibeck innebära tre saker: (1) Fokusgrupper är en metod för att samla in
data för ett forskningsmål, vilket skiljer det från andra grupper – t ex en terapigrupp. (2) Datan
samlas in genom gruppinteraktion, vilket skiljer det från andra verksamheter där ett antal
deltagare ingår, men där diskussionerna mellan deltagarna inte står i fokus – t ex nominal groups,
där varje gruppmedlem intervjuas separat. (3) Att det är forskaren som bestämmer ämnet, vilket
skiljer sig från vanliga gruppdiskussioner där deltagarna själva väljer område att samtala om.

Det finns olika sätt att genomföra en fokusgruppdiskussion och vi valde att använda oss av öppna
frågor och försöka inta en observatörsroll under diskussionen, vilket enligt Wibeck fungerar väl.
”Moderatorns roll under en sådan typ av fokusgrupp är att vara så tillbakadragen som möjligt

och ge utrymme åt deltagarna att samtala med varandra snarare än med moderatorn”

Wibeck hänvisar till Stewarts och Shamdasanis forskningsarbete om fokusgrupper, där de
behandlar faktorer som kan påverka den data som deltagarna i gruppen delar med sig av. De har
delat in dem i tre kategorier: intrapersonella faktorer, interpersonella faktorer och
miljöfaktorer.12

2.2.1 Intrapersonella faktorer

Intrapersonella – individuella – faktorer kan påverka på två sätt: gruppmedlemmarnas
personlighetsdrag avgör hur de uppträder och hur andra påverkas av deras uppträdande. Ett
exempel som Wibeck tar upp är att en utåtriktad person kan upplevas som vänlig och intelligent
och på så sätt få med sig de andra i gruppen. En fokusgrupp bör för att fungera bra bestå av en
blandning av personer. Wibeck tar framför allt upp två kriterier som man bör tänka på för att få
en bra blandning – demografiska variabler och personlighetsdrag. Demografiska variabler – t ex
ålder, inkomst och yrke. I vår grupp varierade åldern mellan ca 27 – 50 år och deltagarna kom
från olika avdelningar inom företaget där de hade olika arbetsuppgifter. Personlighetsdrag
intrigerar med de demografiska variablerna och påverkar hur gruppen uppträder. Vissa personer
kan t ex vara dominanta och på så sätt hindra de andra deltagarna att våga uttrycka sina åsikter
och värderingar. Om något sådant inträffar måste moderatorn gå in och leda diskussionen så att
alla får komma till tals. I vår diskussion var det flera personer som talade och uttryckte sina

12 Wibeck, V, Fokusgrupper, s 27
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åsikter betydligt oftare än de andra men alla fick ändå komma till tals. Ofta bollade också de
talföra personerna över till de mer tystlåtna vilket gjorde att även de kom in i diskussionen.13

2.2.2 Interpersonella faktorer

Den interpersonella – mellan deltagarna – interaktionen påverkas av de förväntningar man har på
hur de andra i gruppen kommer att agera. Dessa förväntningar bygger enligt Wibeck på de
intrapersonella faktorerna samt på tidigare erfarenheter, det är viktigt för moderatorn att inse
detta. Det finns också ett antal faktorer som påverkar den interpersonella interaktionen, Wibeck
diskuterar några av dessa faktorer och vi kommer att ta upp dem här. Gruppkohesion –
gruppmedlemmarna vill vara just en del av en grupp. Svedberg definierar detta enligt Wibeck
som ”graden av samhörighet eller tillhörighet individen känner med gruppen eller styrkan i
önskan att tillhöra den”. Samhörighet kan bero på faktorer som likhet i bakgrund och attityder,
hur väl kommunikationen fungerar i gruppen, om deltagarna är beredda att låta sig påverkas av
varandra eller ej. Wibeck säger att ”en livlig och intressant diskussion tenderar att bygga en
känsla av samhörighet”.

Under vår intervju tycker vi att samhörigheten var bra från början och vi fick förtroende för
varandra. Vår diskussion var från början planerad att ta 45 – 60 minuter men deltagarna var
väldigt entusiastiska så intervjun varade i mer än två timmar. En för hög samhörighet är dock inte
bra, enligt Wibeck, eftersom det kan utvecklas en känsla av ”group-think” där alla tänker och
uttrycker samma åsikter. Vi upplevde inte att detta inträffade under diskussionen, utan folk sade
emot varandra vid ett flertal tillfällen. En annan viktig faktor att tänka på är social makt.
Deltagarna i en undersökning kan känna att moderatorn har mer makt än de själva, eftersom det
är denna som skall analysera diskussionen, vilket kan hindra deltagarna från att våga diskutera.
Även gruppsammansättningen kan innebära att vissa anser att andra i gruppen har ”expertmakt”
genom utbildning eller erfarenheter. Om moderatorn upptäcker att någon i gruppen verkar ha mer
social makt eller status bör moderatorn ingripa och ge ordet till de som har svårt att göra sina
röster hörda. I diskussionen upplevde vi inte att deltagare inte vågade prata p.g.a. att andra hade
en högre maktposition. Man kan enligt Wibeck minska moderatorns upplevda makt genom att i
början av diskussionen förklara att man inte kommer lägga sig i samtalen och säga att man inte är
en expert på ämnet.14 Vi inledde vår diskussion med att förklara våra bakgrunder som studenter
och syftet med studien. Vi poängterade också att vi ville inta en observatörsroll under samtalen
och att vi inte var ute efter några ”rätta eller felaktiga” svar, utan att det var deras åsikter vi var
intresserade av.

13 Ibid
14 Wibeck, V, Fokusgrupper, s 30
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2.2.3 Miljöfaktorer

Wibeck tar upp ett flera faktorer som kan påverka intervjuerna. Den fysiska omgivningen och där
hänvisar Wibeck till en undersökning gjord av Stewart och Shamdasani om att rummets storlek
har betydelse, i små rum är interaktionen kring en uppgift större än i ett stort rum.
Även den geografiska platsen spelar in, om deltagarna besöker moderatorn kan moderatorns
upplevda makt öka. Vi valde att träffa våra respondenter på deras arbetsplats eftersom det var
smidigast för alla parter.

Även territorialitet – hur gruppdeltagarna orienterar sig mot olika områden och objekt inom
områdena är viktigt att tänkt på. Det kan handla om att en viss stol är till för någon annan än för
den som tog den vilket kan skapa konflikter. Även att inte sitta för trångt måste man tänka på,
människor vill ha ett visst territorium omkring sig. Under vår intervju var detta inte något som vi
upplevde inträffade, samtliga personer verkade avslappnade. Det rumsliga arrangemanget kan
också påverka hur människor uppfattas i förhållande till status, grad av deltagande och
ledarskapsbeteende, t ex sätter sig dominanta personer mer centralt i gruppen. I vår fokusgrupp
diskussion använde vi oss av ett ovalt/runt bord och de personer som pratade mest satt på olika
sidor av bordet vilket gjorde att det inte blev en viss ”hörna” som styrde diskussionen.

Vi använde oss av en ganska strukturerad fokus diskussion. Vi hade med oss ett antal frågor som
vi ville ha svar på men lät ändå respondenterna tala fritt inom dessa frågor och också om områden
som låg nära dessa frågeställningar. Strukturerade fokusgrupper passar enligt Wibeck mycket bra
när diskussionerna är av känslig natur vilket vi anser att vårt område är. Fördelen med
strukturerade intervjuer är att moderatorn vid behov kan styra en diskussion som börjar komma
utanför ämnet och moderatorn kan gå in med följdfrågor, vilket vi gjorde, om diskussionen börjar
avta eller vill fånga intressanta aspekter. En nackdel som kan uppstå med att använda sig av
strukturerade diskussioner är att gruppdeltagarna kan styras för mycket vilket gör att de inte får
möjlighet att komma med egna synpunkter. Vi tror inte att vi styrde för mycket eftersom vid
avlyssnandet av inspelningen hörde vi att vår medverkan ganska liten.

Vid sammanställningen är det viktigt att välja rätt medlemmar och ett lagom antal. Wibeck
hänvisar till t ex Jovchelovitch som menar att ett lagom antal personer i en grupp är cirka 5 – 12
stycken. Vår gruppstorlek och vilka som skulle ingå togs fram i samråd med vår kontakt på
företaget Försäkringsexperten. Det är viktigt att man inte har för stora grupper eftersom:

”Ju fler personer som fogas till gruppen, desto mindre livsrum får var och en. Detta medför i sin
tur att vars och ens inflytande minskar, och därmed ofta också det personliga engagemanget. Det
är lättare att vara anonym i en stor grupp.”
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Om en grupp skall bestå av en homogen – eller heterogen blandning beror på vad man vill
uppnå. Homogena grupper med avseende på socioekonomiska faktorer är bra att använda när
man vill underlätta utbytet av information. Det finns också flera fördelar att använda sig av
grupper som redan existerar – t ex är arbetskollegor. Fördelar med att ta med personer som har
träffats kan vara att personerna vågar diskutera samt att det är enklare att överhuvudtaget få med
dem i diskussionsgruppen. Nackdel kan vara att deltagarna undviker konflikter med varandra och
att deltagarna redan innan gruppdiskussionen har vissa roller utanför fokusgruppen. Wibeck
menar att trots nackdelarna så överväger fördelarna med att använda sig av redan existerande
grupper.

Vi använde oss av en kontaktperson som valde ut de sju deltagarna genom att fråga runt inom
kontorshuset. Kontaktpersonen utgick från tidigare visad kunskap och intresse om ämnet hos
deltagarna. Gruppmedlemmarna kom från några olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter,
men de var ändå bekanta innan gruppen bildades. Wibeck tar upp moderatorns roll där det bland
annat ingår att få deltagarna att känna sig avslappnade. Vi fick tillgång till den lokal där vi skulle
vara innan vilket gav oss möjlighet att placera ut ljudinspelningsapparaturen innan mötet, detta
för att man skall undvika att arbeta med den vid intervjun eftersom det kan skapa nervositet bland
deltagarna. Vi inledde med att presentera oss och vårt syfte med studien. Vi gav också deltagarna
möjlighet att ställa frågor till oss innan började. Vi poängterade att det endast var vi som skulle
lyssna på banden och att alla skulle få vara anonyma i vår rapport. För att bryta isen bad vi
deltagarna att presentera sig och kort förklara vad de gjorde inom företaget. För att ytterligare få
dem att slappna av bjöd vi på tilltugg.

När vi gjorde vår databearbetning använde vi oss av vad Wibeck kallar analys som baserar sig på

bandet vilket passar bäst för en strukturerad fokusgrupp. Tre stycken lyssnade igenom bandet och
skrev ner vad var och en ansåg vara viktigt för vår uppgift och sedan jämförde vi våra
anteckningar med varandra. Vi samlade först datamaterialet i den ordningen det sades på banden
för att sedan dela upp materialet i de fyra frågorna som vi har utgått ifrån. Wibeck säger att
analysen av fokusgruppdata handlar om att ”dela upp det i enheter och söka efter trender och
mönster”.15

2.3 Kvales InterView och hans sju stadier

Kvale har utvecklat sju olika steg som man skall tänka på när man genomför sin undersökning.
Vi kommer kort att presentera dessa stadier och sedan förklara hur vi förhöll oss till dem. Dessa

15 Wibeck, V, Fokusgrupper
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sju är tematisering, design, intervjuandet, överför materialet till bearbetningsbar form,

bearbetning och analys, resultat, rapportering.

Under stadiet tematisering, formuleras syfte och problemområde. Vi började tidigt i studien att
diskutera detta område, vilket inte visade sig var helt enkelt och under hela vår studie har
framförallt problematiseringen förfinats.16 Detta att man inte direkt blir klar med
problematiseringen är ett välkänt fenomen som också Holme och Solvang tar upp i sin bok
Forskningsmetodik.17

Design - Nu försöker man se studien i förhållande till tidigare arbeten och man väljer en lämplig
metod. När vi läste in oss på ämnet upptäckte vi att det verkade finnas ett område som inte var
tillräckligt belyst, nämligen om könet på en arbetssökande person påverkar vid en
chefsrekrytering. Därmed såg vi att vår inriktning kunde bli ett intressant område att ge sig in i
och vår förhoppning var att vi skulle kunna skapa en ökad förståelse för detta. För att lyckas
valde vi en kvalitativ metod eftersom den är lämplig vid en känslig undersökning.

När intervjuandet påbörjas skall man vara uppmärksam på de svar som ges. Innan intervjun
inleddes såg vi till att inspelningsutrustningen var färdig uppställd så att både vi och vår
respondent kunde koncentrera på själva intervjun. Vi ställde också följdfrågor till respondenten
om vi såg ytterligare möjlighet att erhålla intressant information.

Materialet skall göras tillgängligt för bearbetning på ett lämpligt sätt. Vi gjorde vårt material från
intervjuerna tillgängligt genom att lyssna igenom banden och sedan skriva ut de delar som vi
ansåg var svaret på de frågor vi ställt samt annan information som kunde hjälpa oss att belysa vår
frågeställning.

Vid bearbetning och analys utgår man från det teoretiska perspektivet när man går igenom sitt
empiriska material. När vi genomförde denna punkt försökte vi se samband och skillnader mellan
och inom de olika nivåerna, vilka nivåerna är beskrivs på sida 39. Under vår analys utgick vi från
det feministiska ståndpunktsperspektivet.

Här skall man ställa sig frågan om resultatet kan hålla för en kritisk granskning. Det som talar för
vår undersökning är:
1. Vi visar hur vi skapat och analyserat det vi avsåg att studera.
2. Vi har låtit respondenter själva få en chans att kontrollera sina intervjuer.
3. Vi har använt oss av olika typer av kvalitativa intervjuer – fokusgrupper, enskilda intervjuer

samt telefonintervjuer.

16 Trost, J, Kvalitativa intervjuer
17Holme, I. M. & B. K. Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur
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Men det är ändå slutligen upp till den som läser denna uppsats att göra denna bedömning.

Det sista och slutliga av de sju stegen är rapportering. Man skall bestämma sig för vilken ens
läsarkrets är samt se till att konfidentialiteten följs. Vår uppsats vänder sig främst till studenter
och handledare inom kursen Kandidatseminarium – Organisatoriska frontlinjer. Uppsatsen riktar
sig även mot de företag vi samarbetat med. Vid första kontakten gav vi löfte om anonymitet,
företaget och de intervjuades identitet avslöjas inte i rapporten.18 Alla namn som förekommer i
uppsatsen är fingerade.

18 Trost, J, Kvalitativa intervjuer
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3. Tidigare studier om kön, rekrytering, manligt och kvinnligt

Den politiska ambitionen i Sverige har sedan några årtionden varit att i alla avseenden skapa lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män. I vissa avseenden har målen nåtts.
Kvinnors förvärvsfrekvens har ökat kraftigt sedan 1960-talet och ligger i dag i stort sett i nivå
med männens. Gonäs m fl har gjort en undersökning ur ett europeiskt perspektiv, där man mätt
antal kvinnliga chefer i förhållande till antal manliga. Denna indikator visar inget unikt mönster
för Sverige. Sverige har i princip en lika låg andel kvinnliga chefer som övriga europeiska
länder.19

3.1 Genusforskning

Inom forskningen om genus finns det tre huvudpunkter (1) begreppet kön är centralt och relevant
för förståelsen av alla sociala relationer, institutioner och processer; (2) könsrelationer utgör ett
problem eftersom de karaktäriseras av dominans/underordning, brist på jämställdhet, förtryck och
motsättningar; (3) könsrelationerna betraktas som sociala konstruktioner. Könsrelationerna är inte
naturligt givna – produkter av biologin – och omöjliga att förändra utan en följd av
sociokulturella och historiska villkor. Att män och kvinnors utveckling har en social natur har
gett upphov till termen genus istället för kön. Kön används ofta för att beteckna det biologiska
könet medan genus handlar om maskulinitet och feminism och hur detta förändras i ett visst
samhälle. Den här uppdelningen mellan kön och genus är dock något flytande enligt Alvesson
och Due Billing.20 Vi kommer liksom dem att använda dessa begrepp synonymt. Vi väljer också
att se feministisk forskning och genusforskning som synonyma begrepp.

Vad är egentligen feministisk forskning? Att anlägga ett feministiskt perspektiv innebär att
forskningen tar sin utgångspunkt i könsteoretisk kunskap där betydelsen av kön problematiseras.
Den väljer även att aktivt ta ställning för att lyfta fram frågor som genom att belysas och besvaras
kan motverka könsrelaterat förtryck och orättvisor. Ett feministiskt perspektiv innebär att
forskningen vill verka för emancipation eller frigörande. Feministisk forskning är alltså inte
samma sak som forskning genomförd av ideologiska feminister. Forskarna väljer att bedriva en
forskning där könsrelaterade frågor uppmärksammas och analyseras utifrån teoretiska modeller
som inkluderar begrepp som styrkeförhållanden och makt. De fenomen som studeras utifrån ett
feministiskt perspektiv kan röra sig över hela det vetenskapliga fältet och behöver inte vara
specifikt kopplat till vad som skulle kunna ses som specifikt kvinnliga eller manliga frågor.21

19 Gonäs, L, Könssegregering i arbetslivet
20 Alvesson & Due Billing, Kön och organisation, s 31
21Gonäs, L, Könssegregering i arbetslivet
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Inom könsforskningen finns det framförallt tre inriktningar: kön som variabel, ett feministiskt
ståndpunktsperspektiv och poststrukturalistisk feminism. Vi kommer att beskriva dessa tre
alternativ men framför allt kommer tyngdpunkten att ligga inom området ett feministiskt

ståndpunktsperspektiv, eftersom det är denna inriktning vårt arbete kommer att utgå ifrån. 22

3.1.1 Kön som variabel

Inom denna inriktning ses kön som en variabel och kvinnor som en relevant och oproblematisk
forskningskategori. Man försöker jämföra män och kvinnor ur ett rättviseperspektiv där man tittar
på områden som arbetsdelning, klassförhållanden och lönesättning. Det som undersöks är om och
i vilka avseenden män och kvinnor skiljer sig åt psykologiskt, etiskt och attitydsmässigt, även hur
sociala strukturer och processer påverkar dem.23

3.1.2 Det feministiska ståndpunktsperspektivet

Här försöker man få en större förståelse för kvinnors situation och erfarenheter. Könet uppfattas
som en grundläggande organisationsprincip i ett patriarkalt samhälle och sociala relationer
bestäms av hierarkiska skillnader mellan män och kvinnor. Perspektivet utgår från att kvinnor har
specifika erfarenheter och/eller intressen som skiljer sig från de flesta mäns. Man inriktar sig på
att göra kvinnors liv synliga och att ge dem en röst, att försöka tolka den sociala verkligheten
utifrån ett kvinnligt synsätt. Här är alltså kvinnor mer än variabler att jämföra med män,
kvinnorna presenteras som offer, men också som aktiva deltagare i skapandet av sina egna liv.
Alla betydelsefulla samhällsaspekter kan i princip utifrån detta synsätt betraktas som
könsrelevanta.

Vetenskapens institution är som alla andra institutioner könspräglad och starkt påverkad av
manliga antaganden, prioriteringar och föreställningar vilket skapar en inskränkt inriktning.
Vetenskapen är en del av det patriarkala styret och hindrar utforskandet av viktiga sociala frågor,
t ex en grundlig förståelse av kön inklusive kvinnors erfarenheter. Ideal som opartiskhet,
neutralitet, objektivitet och analytisk betraktas som en maskulin snedvridning. Den feministiska
ståndpunktsforskaren tar ofta inte hänsyn till vetenskapen som utgångspunkt, något som denna
inriktning delar med andra kritiska skolor som betraktar de dominerande föreställningarna om
vetenskap och metod som konservativa, teknokratiska och begränsande. Forskarna försöker inte
komma fram till den slutliga ”sanningen”, utan inriktar sig på att ge ett bidrag till omprövning av
den nu rådande föreställningen och till en politisk medvetandehöjning. Forskningen bör istället
styras av att försöka uppnå frigörelse, skapa ett intresse för personliga erfarenheter och försöka se
en bakomliggande social ordning. Man har då försökt att skapa en feministisk metodologi där

22 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion
23 Ibid
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man ger mer plats för personliga erfarenheter och kritiska insikter. Detta innebär oftast att en
kvalitativ metod skall användas.24

Den största kritik som brukar riktas mot detta perspektiv är att man inom området försöker hävda
att det finns en specifik ståndpunkt om vad kvinnors erfarenheter innebär. I vilken utsträckning
kan kvinnors erfarenheter vara enhetliga? Sett utifrån etnicitet, nation, klass, ålder, yrke, sexuell
läggning, religion, etc., skiljer sig kvinnor – och män – mycket från varandra. Även inom
historiska perioder ändras föreställningar om kvinnor och män och deras respektive erfarenheter.
Kritiker menar att feministiska forskare endast har upprepat samma snäva perspektiv som de
kritiserar i manlig forskning och bara bytt ut traditionella föreställningar mot kvinnliga
erfarenheter. Feministiska forskare har då svarat att om man tar hänsyn till alla variationerna i
etnicitet etc. så skulle det komplicera frågorna så mycket att arbetsområdet blir omöjligt.25

3.1.3 Poststrukturalistisk feminism

Detta är den tredje inriktningen och den ifrågasätter de könskategorier som de två tidigare
perspektiven tar för givna. Begrepp som män och kvinnor, manligt och kvinnligt, ses som osäkra
och flytande. De motsätter sig att det finns en universell grund för förnuft och vetenskap.
Poststrukturalistiska feminister ser svaren som både historiskt och lokalt begränsade. Forskarna
ställer frågor som ”Vad definieras i den lokala situationen som maskulint respektive feminint”?
Man är intresserad av språkbrukets betydelse för de svar som man får, t ex kan innebörden av
”kvinnlig” förändras många gånger under en arbetsdag. Forskningsområdets mål är inte att
utveckla sanningar, utan att visa motsägelser.26

3.2 Vad är kön?

Kön är en särskiljande princip som återfinns i alla definierade samhällen. Människor
kategoriseras utifrån sin tillhörighet till ett av de två definierade könen - kvinnor och män. Denna
könskategorisering får stor betydelse för den enskilda individens liv. Varje kvinna och varje man
utvecklar en känsla av att vara just kvinna eller man och ur detta utvecklas därmed det som
benämns som könsidentitet. Kön kan inte ur en könsteoretisk förståelseram betraktas som ett
ytligt fenomen som det är fritt för var och en att ta till sig alternativt förkasta, men inte heller som
en fast och given egenskap.27

24 Alvesson & Due Billing, Kön och organisation, s 39
25 Ibid
26 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion, s 291
27 Gonäs, L, Könssegregering i arbetslivet
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3.2.1 Begreppen kön, genus och gender

En del psykologiska och sociala aspekter av kön kan inte förklaras utifrån biologiska skillnader
mellan kvinnor och män. Dessa aspekter utgör vad man i engelskspråkig litteratur benämner
”gender”, en term som i Sverige ofta kommit att översättas med genus. Den svenska termen
genus översätter man därför till socialt kön. Genus är, enligt Howard och Hollander, det kön
människor lever ut och bygger upp sig kring i sitt kulturella diskursiva sammanhang. Genus är en
social konstruktion som produceras inom ett system av relationer som inkluderar gemensamma
överenskommelser om att kvinnor är och har intention att vara feminina, på samma sätt som män
är och har intention att vara maskulina. Trots att könskonstruktionen är en viktig kunskap har
vikten av att särskilja begreppet genus från begreppet kön debatterats en hel del under senare tid.
I det svenska språket har termen kön inte lika snäv definition som i engelskan – ”sex”, det har en
alltför erotisk laddning. Kön börjar alltmer betraktas som den övergripande termen, som kan
bytas ut mot socialt kön eller genus och mot biologiskt kön i de fall denna åtskillnad är viktig att
poängtera.

Kön har en grundläggande betydelse för samhällets organisering och utformandet av dess
institutioner. Detta innefattar såväl arbetsmarknadens uppbyggnad som dess funktionssätt. Frågan
är under vilka villkor kön har betydelse och kön träder i funktion. Är det så att de som rekryterar
egentligen föreställer sig bilden av en man eller av en kvinna innan man börjar att specificera
andra krav eller är det så att det successivt växer fram?28

Specifika könsuppfattningar är ett resultat av en aktiv process som ständigt pågår.
Könsuppfattningar är förändringsbara eftersom de normer som de bygger på och som har varit de
gällande normerna under en lång tid kan ersättas av nya. Ett viktigt inslag i sådana här
sammanhang är vetskapen om att man ofta möter på motstånd vid förändring av existerande och
dominerande idéer och attityder. Könsuppfattningar är något som vi präglas av ända sedan tidig
barndom, men även något som vi själva aktivt formar genom hur vi uppträder och deltar i arbete,
organisationer och andra sociala sammanhang. Könsuppfattningar kan även ses som en
klassificering som samhället skapar för att överdriva skillnader mellan kvinnor och män och på så
vis kunna behålla en ojämn könsfördelning.29

Verkligheten visar att både kvinnor och män kan ha ledaregenskaper och god inlevelseförmåga,
varför det på senare hälften av 1900-talet alltjämt varit ett hett debatterat ämne. Att mycket
handlar om förutfattade meningar är en ofta framförd åsikt. Kvinnor på chefsbefattningar skapar
förvirring genom att störa både föreställningar om vad ledarskap är och vad kvinnlighet är. Krav
från kvinnor ses som orättvist. Det är de likhetsregler som är utformade av det manliga

28 Gonäs, L, Könssegregering i arbetslivet
29 Alvesson & Due Billing, Beyond Body-counting
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kollektivet som gäller. Det behövs därför kunskap om direkt och indirekt diskriminering för att
förstå kvinnors verkliga förutsättningar i karriären.30

Att en rad olika komplicerade förhållanden påverkar arbetsrelationerna och genererar olika
förutsättningar för de båda könen är uppenbart. Att könskvoteringsregeln infördes kan ses som
”ett bevis” på att insikten och viljan att göra något åt skillnaderna fanns hos aktuella
beslutsfattare. Naturligtvis är jämställdhetsarbete inte något nytt, utan något som funnits länge i
vårt moderna samhälle. Könskvotering är bara ytterligare ett försök till hjälp på vägen till ett
jämställt samhälle.31

3.3 Manliga resp. kvinnliga egenskaper

Dagens könsrollsuppfattningar har sina rötter i föreställningar från mycket lång tid tillbaka. Den
manliga och kvinnliga principen ses som varandras motsatser. I Ekenvalls idéhistoriska översikt
associeras den manliga respektive kvinnliga principen till ord som:

Mannen Kvinnan

Styrka Svaghet
Aktivitet Passivitet
Kultur Natur
Ande Kropp
Ljus Mörker
Förnuft Känsla
Himmel Jord
Sol Måne
Guld Silver

Ekenvall har genom undersökningar hittat många gemensamma drag i olika kulturer och
tidsperioder i människans historia. Det är inte svårt att se en koppling till dagens beskrivningar av
manliga och kvinnliga egenskaper. Enligt Thylefors återkommer vissa egenskaper i många
beskrivningar;

sfsd

30 SOU Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
31 Ohlsson & Sundin, Könskvotering i regionalpolitiken
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Manliga egenskaper Kvinnliga egenskaper

Kraftfull Mjuk
Behärskad Varm
Aggressiv Blid
Oberoende Kärleksfull
Självhävdande Förstående
Tävlingsinriktad Inställd på samarbete
Individualistisk Känslig för andras behov
Dominerande Ängslig
Rationell Intuitiv
Beslutsam Beroende
Målinriktad Relationsorienterad

Mannen beskrivs som instrumental och kvinnan som expressiv. De kvinnliga egenskaperna
beskrivs som orienterade mot relationer, och de manliga mot verksamhet. Kvinnor styrs av ”den
goda relationens princip”. De föredrar att arbeta i trevliga grupper och eftersträvar en
känslomässig närhet. Män däremot sätter uppgiften framför relationerna. Mannen är mer
handlingskraftig och fattar beslut utifrån rationella och logiska grunder, medan känslorna
behärskas. Mannen låter olika människor få fylla olika funktioner, och han adderar olika
dellösningar till en helhet. Thylefors anser att de två olika könens mönster innehåller både
tillgångar och brister.

Frankenhaeuser har genom en amerikansk undersökning bland kvinnor i medelstora företag
kunnat konstatera att de gamla könsrollsschablonerna inte håller längre. Judy Rosener har också
gjort en undersökning inom detta område, med både kvinnor och män involverade. Förklaringen
till de olika ledarstilarna får snarare sökas i förhållanden som råder på arbetsplatsen och i den
organisation som har skapat villkoren för chefsarbetet. De kvinnliga cheferna har anpassat sig
eller rent av överanpassat sig till en manlig struktur.

Thylefors tycker sig se en tendens: ju senare forskningsresultat, desto större likheter mellan
manliga och kvinnliga chefer. ”Skillnaderna förefaller utifrån generella könsroller vara mindre än
väntat när cheferna – och inte omvärlden – studeras. Förklaringarna kan vara flera; kvinnor och
män är mer lika än olika, kvinnor i ledarposition anpassar sig till mansrollen för att accepteras
eller manligt orienterade kvinnor eftersträvar en chefskarriär i högre grad.”32

32 Ståhl, I, Manliga sidor hos kvinnliga chefer
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3.3.1 Ledarstilar

Frågan om det finns en skillnad mellan en manlig och en kvinnlig ledarstil har skapat två läger.
Det ena lägret hävdar att det inte finns någon skillnad medan det andra anser att det visst finns en
skillnad. Alvesson och Due-Billing börjar med att redogöra för undersökningar gjorda av Bayers
som har studerat kvinnliga och manliga chefer inom offentlig förvaltning i USA. Bayers
upptäckte skillnader, men dessa skillnader i ledarstilar härrörde från variationer inom könen och
inte mellan dem. Det enda undersökningen visade i fråga om skillnader mellan könen var att
kvinnor är mer hängivna sitt arbete. Kvinnor ansågs arbeta hårdare, tog sitt arbete på större allvar,
kanske ibland på för stort allvar, och var mer intresserade av erkännande än av ekonomisk
ersättning när ett jobb var klart.

Alvesson och Due-Billing hänvisar också till Bartols undersökning som kommer fram till att ”i
de flesta fall finns det antingen inga skillnader alls eller bara relativt små skillnader mellan
manliga och kvinnliga ledare när det gäller ledarstil, antingen ledaren beskriver sig själv eller de
beskrivs av sina underordnade”. Alvesson och Due-Billing går därefter vidare och tar upp
undersökningar som visar att det finns tydliga skillnader i ledarstil mellan könen, t ex Grants och
Lodens. De tar också upp Eagly och Johnsons undersökning som visar att kvinnor som grupp är
vänskapliga, behagliga, intresserade av andra människor, expressiva och socialt känsliga. Eagly
och Johnsons slutsats var att kvinnor har en något mer demokratisk ledarstil än män. Eagly et al
fann sedan i en senare undersökning att det fanns en svag tendens till att kvinnor var mer
effektiva än män i affärsliv, utbildning, förvaltning och social omsorg och en signifikant tendens
att män var gynnade som ledare i militära organisationer.

Tidigare ansåg de flesta forskare att det inte fanns någon skillnad, men numera ser majoriteten en
skillnad i ledarstil. Anledningen till att forskningsresultaten numera svagt visar att det finns en
skillnad kan bero på det växande antalet kvinnliga chefer och deras ökande möjlighet att ge
uttryck för en egen genuin stil. Forskningsfältet är alltså splittrat i frågan om det finns en manlig
eller kvinnlig ledarstil och Alvesson och Due-Billing skriver att det inte finns ett klart och enkelt
svar på frågeställningen. 33

3.3.2 Chefsrollen

Rollen som chef är en avskild position som inte på ett enkelt sätt tillfredsställer behovet av
ömsesidig bekräftelse och samhörighet. Tanken är att de inre motsättningar som kvinnor lever
med blir extra förtydligade eller tillspetsade just i chefsrollen. Kvinnliga chefer är inte någon

33 Ibid
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homogen grupp. Olika ledarstilar och roller finns i en stor spännvidd. Vi brukar ofta dela in
kvinnliga och manliga roller i en stereotyp indelning, men detta stämmer dock dåligt med
verkligheten.

Innebär chefsrollen att man utvecklar mer manliga sidor hos sig själv? Leder det till konflikt eller
spänning med den kvinnliga identiteten? Eller leder det till en utveckling där man omfattar ett
bredare register? Är kvinnliga chefers ledarstil annorlunda? Eller har de övertagit männens sätt
att leda? Ståhl föreställer sig att de inre motsättningar som kvinnor lever med blir extra
förtydligade eller tillspetsade i chefsrollen, beroende på att chefsrollen är en manlig position.

Vad är en chef? Det finns en skillnad mellan begreppen chef och ledare. Lennerlöf definierar de
båda funktionerna så här:

”Med chef menas en person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning, dvs. organisatoriskt

underställd personal. Syftet med chefsbefattningar är givetvis att chefen skall utöva ledarskap.

Formella ledare har mandat, såväl uppifrån som nedifrån.”

”En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd utövar

mer inflytande än övriga gruppmedlemmar. Informella ledare utses av gruppen mer eller mindre

medvetet.”34

3.4 Kvinnor – en minoritet

Eftersom kvinnor på chefsbefattningar är i stark minoritet blir det oundvikligen så att de måste
statuera ett exempel. Kvinnan uppmärksammas och syns mer än majoriteten män. Hennes
prestationer ses symboliskt för vad en kvinna kan prestera, kvinnan representerar inte sig själv
som individ utan kvinnor som en kategori. Kvinnors arbete värderas annorlunda än mäns arbete. I
många fall mer eller mindre accepterar kvinnor de manliga kamraternas värderingar av kvinnors
arbetsinsatser som något mindervärt. Även om kvinnor samtidigt håller med om att kvinnor i
allmänhet utsätts för diskriminering, är ett vanligt förfaringssätt att kvinnan hävdar att de för egen
skull klarar av situationen. Kvinnor som försöker inta, eller som intar en mansdominerad
position, möts ofta av aggressivitet från både arbetskamrater och/eller arbetsledningen. För att
undgå det väljer vissa kvinnor att inte ”ta upp slaget”, de väljer en låg profil och försöker att inte
synas och höras för att undgå utsattheten.35

34 Ståhl, I, Manliga sidor hos kvinnliga chefer
35 Ohlsson & Sundin, Könskvotering i regionalpolitiken
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3.4.1 Det fria valet

Med utgångspunkt i det fria valet antas kvinnor välja deltidsarbete, kvinnor antas välja bort
ledande befattningar, kvinnor antas välja vård och omsorgsarbeten utifrån särskild lämplighet,
kvinnor antas välja att ta den större delen av föräldraledigheten, osv, trots att dessa val inte
premieras ekonomiskt och ger få möjligheter till karriär, föräldraledigheten t o m motarbetar
kvinnans möjligheter.

Forskare har dock länge visat att människors aspirationer och identiteter starkt påverkas av de
strukturer i form av organisationer och arbetsplatser som de befinner sig i. Vad beträffar kvinnors
och mäns möjligheter till karriär visar studier av kvinnors förhållanden i mansdominerande yrken
eller organisationer och vice versa, kanske särskilt tydligt den dynamik som leder till att kvinnors
karriärer försvåras och mäns underlättas (glastak och glashissar). Trots att många yrkesområden,
som tidigare varit stängda för kvinnor, nu öppnat dörrarna har dessa ofta fungerat som
svängdörrar. Män förhåller sig till sina jobb som någon slags äganderätt. Om kvinnor ges tillträde
till mansdominerade arbetsområden blir således jobben svårare att definiera i manliga termer.
Kvinnans möjlighet att lyckas i manligt dominerade yrken beror därför i hög utsträckning på hur
välvilligt framför allt de manliga arbetsledarna eller cheferna ställer sig till den kvinnliga
närvaron.

Man kan säga att könskulturer aldrig uppstår enbart p.g.a. att en grupp människor har samma kön.
Det måste alltid finnas någon form av lokalitet och specifik situation som inringar gruppen för att
processer kring interaktion och identitet ska komma igång. Genusskapandet kräver mer än att
människor råkar dela samma biologiska kön. Det behövs något stabilt gemensamt för att
interaktionsprocessen ska ge upphov till en specifik genusproduktion på en arbetsplats.36

3.4.2 Tid att vara chef

Asplund ser på deltidsarbetandets utbredning som en nackdel för kvinnorna, detta kan förklara
varför kvinnor inte avancerar till arbetsledande positioner ens i de sektorer där de är i majoritet. Å
ena sidan kan man se på saken som att den möjliggör för kvinnan att ha både en familj och ett
yrkesliv. Å den andra sidan kan man tycka att det hindrar kvinnan från att göra karriär –
chefsjobben kräver ju heltid, om inte mer. Samtidigt så finns det inte någon annanstans i världen
ett lika bra fungerande skydd vid graviditet, sjukt barn, etc. som här i Sverige – samtidigt ser man
att kvinnorna i Sverige inte avancerar lika fort ”mot toppen”, som kvinnorna i andra länder.

36 Gonäs, L, m fl, Könssegregering i arbetslivet
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Efter att ha gjort ett antal intervjuer såg Asplund samma återkommande mönster; männen ville
göra karriär medan kvinnorna ville ha intressanta arbetsuppgifter.37

3.5 Män - en majoritet

Mäns okunnighet om kvinnor och kvinnors arbetssätt, mäns behov av att vara med andra män, att
män väljer män och att män inte har erfarenhet av att arbeta med kvinnor på samma nivå är t ex
återkommande beskrivningar. Organisationer betraktas som könsneutrala, men de är i själva
verket strukturerade efter män. Chefsarbetet och ledarrollen är utformad efter män, de har
företräde då det gäller att beskriva och tolka vad chefskap och ledarskap innebär. Det sägs att
män som är gifta med karriärkvinnor, och män som har döttrar har lättare för att arbeta med
kvinnor i sitt yrkesliv. I totalt manliga miljöer ifrågasätts inte det manliga synsättet, utan
koncentreras snarare och blir ännu mera lag för männen. Det utgör en komplikation med totalt
manliga världar, eftersom den enstaka kvinnan i sådana sammanhang uppfattas som ett problem.
Männen upplever att kvinnan stökar till tillvaron och skapar oro i det annars så väl fungerade
manliga systemet. Männen har ingen erfarenhet av att samverka på ett givande sätt med en
kvinna.

Man måste se att kvinnlig och manlig kompetens ser olika ut och att båda behövs. Båda utgör en
resurs, vilket alla måste komma till insikt med, såväl män som kvinnor. Kvinnor utgör en
kompetenskälla med andra erfarenheter, tankesätt och synsätt, samt en annan syn på själva
chefsrollen. Det handlar om att man måste ta tillvara kvinnors förmågor, t ex kvinnors utmärkta
sociala förmågor. Det krävs förståelse för att kvinnors underrepresentation är ett
organisationsproblem där kompetens uteblir och att det inte är enbart ett kvinnoproblem i sig. Det
handlar om kompetens, makt, demokrati och tillvaratagande av ett lands hela resurser. Det är alla
gånger kanske inte strategiskt att prata om jämställdhet, kvinnor och män, kön, osv. Istället bör
man prata om kompetens och ledarskap och under dessa rubriker tala om kvinnor och män.38

3.5.1 Varför väljer män män?

De flesta män är lyckligt ovetande om att de kvoteras in på ledande poster tack vare sitt kön. Att
vara man är en kompetens i sig eftersom den allmänna normen är att chefer ska vara män. Att det
förhåller sig så här beror till stor del på att ledningsgrupper och styrelser ofta är helt manliga
världar. I dessa sammanhang återskapas hela tiden uppfattningen om att chefer och beslutsfattare
ska vara män, eftersom det inte finns några kvinnor med i sammanhanget. Kvinnor som kan bryta
den allmänna uppfattningen, den manliga normen om ledarskapet. Normen återskapas ständigt

37 Asplund, G, Karriärens villkor
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underförstått och outtalat i dessa mansdominerade världar. Eftersom det inte finns några kvinnor
representerade lämnar de fritt spelrum för föreställningar om kvinnor. Män drar slutsatser som att
kvinnor inte kan, inte vågar, inte vill etc., fast det i själva verket kanske bara är så att de inte får
någon chans. Företagsledning blir en samverkan av relationer mellan män där kvinnligt synsätt
lämnas utanför spelplanen.

Män måste lära sig att tänka på ett nytt sätt för att kunna se kvinnors kompetens. Problemet är att
många manliga chefer tycker att det fungerar bra som det är och inte ser kvinnors
underrepresentation som ett existerande problem. Flertalet män tycker att det är lättare att
samspela med en annan man än med en kvinna. Detta för att kvinnors sätt att arbeta och vara
oftast skiljer sig från mäns sätt. Kvinnor ifrågasätter oftast mer och frågar varför ett beslut tas,
medan män inte i samma utsträckning frågar varför ett beslut tagits utan snarare varifrån i
organisationen. Den bristande dialogen mellan män och kvinnor utgör ett stort problem.39

3.6 Hela resursen

Att kvinnor och den resurs som de utgör är något som man inte ser eller inte ens vill se innebär
att man inte utnyttjar hela den mänskliga resursen. I debatten om jämställdhet är det alltid
rättviseaspekten som står i centrum. Utöver detta ligger lönsamhetsaspekten, att man borde
använda alla de mänskliga resurser som finns, dvs. såväl de kvinnliga som de manliga.
Jämställdhet ur detta perspektiv handlar alltså om att ha en effektiv resursanvändning och inte
slösa bort de resurser som finns. Att jämställdhetsarbete betraktas som något som man tvingas ta
hänsyn till och arbeta med borde således vara ett felaktigt synsätt. Snarare kan en blandad
arbetsstyrka utgöra en resurs för tillväxt och utveckling. Som exempel kan nämnas att eftersom
t ex en väl utvecklad kommunikationsförmåga ofta är något som karakteriserar en kvinnlig
medarbetare bidrar detta med en positiv verkan på hela organisationen. Detta kan i slutändan
generera en högre motivationsnivå för alla medarbetare inom organisationen. Om kvinnor inte
ges någon möjlighet att komma till sin rätt i arbetslivet är det således slöseri med en resurs.

Den typiskt kvinnliga kulturen präglas av känsla för samhörighet och ett gemensamt
ansvarstagande. Människor med detta kvinnliga förhållningssätt tas ofta inte tillvara i hierarkiskt
präglade organisationer, eftersom sådana egenskaper inte ses som något positivt i sådana
sammanhang. Däremot i den nu för tiden allt mer vanliga nätverksstrukturen, som präglas av just
ett gemensamt ansvarstagande och samhörighet, kan de typiskt kvinnliga egenskaperna komma
att bli en ovärderlig resurs.

38 SOU Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
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Män vet under hela sitt liv att de på något vis ingår i en rangordning, en hierarki. Vilken plats
man har i denna rangordning har stor betydelse och man jämför sig hela tiden i denna
rangordning med de andra männen. Männen accepterar sin plats i denna ordning, vare sig det är
på det sociala eller yrkesverksamma planet. De vet däremot inte hur de ska förhålla sig till
kvinnor i detta synsätt, att mäta sig mot andra och sedan veta sin plats i ordningen. Detta är något
som gör det komplicerat när män och kvinnor ska arbeta tillsammans.

Om en man har en kvinnlig chef, hur ska han ställa sig i relation till henne utan att tänka i de
traditionella manliga banorna? Sett ur mannens synvinkel så ingår inte kvinnan i denna
rangordning. Det är ofta därför som en man hellre rekryterar en annan man än en kvinna,
eftersom han lättare identifierar sig själv med mannen. Det är detta mönster som måste brytas om
kvinnorna ska få en ärlig chans, en förståelse för att det är olika kompetenser som alla i sig kan
vara en källa till bra ledarskap. För att uppnå en optimal effektivitet, produktivitet och lönsamhet
måste mångfalden i de resurser som står till förfogande tas tillvara. Jämställdhet borde alltså ses
som ett strategiskt tänkande för alla företag.40

3.6.1 Könsmärkning och arbetsorganisation

Könsmärkning är resultatet av en process som pågår oavbrutet och ger sig tillkänna genom att
yrken blir kvinnliga eller manliga. De arbetsuppgifter eller yrken som kvinnor respektive män
utövar är således oftast reserverade för antingen det ena eller det andra könet. Förhållandena kan
dock förändras med tiden. I både samhälle och arbetsliv finns normer, traditioner, historia och
kultur som tillsammans inverkar på den så kallade könsmärkningsprocessen som med variationer
i tid och rum ger upphov till föreställningar om vilka arbetsuppgifter/yrken som har vilket kön.
Denna könsmärkningsprocess sker ofta genom att egenskaper kopplas samman med kön och
sedan kopplas (köns)egenskaper samman med arbetsuppgifter.

Forskning om könsmärkningsprocessen har bl a visat att vissa faktorer är relaterade till
könsmärkningsprocessen (Westberg – Wohlgemuth). Dessa faktorer, t ex biologiskt och socialt
kön, status, hög lön och tillgång till makt och inflytande, ligger till grund för och hör till de
osynliga påverkansmekanismerna i arbetsdelning, arbetsorganisation och arbetsmiljö.41

Kvalifikations-, socialisations- och organisationsforskning har utvecklat teorier kring kvinnliga
respektive manliga egenskaper och hur det bedöms att det är en kvinna eller man som passar bäst
för en bestämd arbetsuppgift.

39 Ibid
40 Wennberg, L, Upptäck hela resursen!
41 Gonäs, L, m fl, Könssegregering i arbetslivet
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För att bli anställd på ett visst jobb måste en sökande bedömas som passande för de uppgifter som
fordras för att utföra jobbet. I värderingen av vem som passar ligger föreställningar om vad som
krävs för att utföra jobbet och vem som kan utföra det. Målet, rätt person på rätt plats, kräver att
personen som anställs antas ha de egenskaper som anses vara nödvändiga för att utföra
arbetsuppgifterna. Dessa föreställningar om lämplighet eller inte finns som normer i samhället
och är så integrerade i kulturen att de uppfattas som naturliga även för den arbetssökande.

Den traditionella organisationen har i flera avseenden inneburit ett hinder för kvinnors utveckling
i arbete. Kvinnor är underrepresenterade i högre befattningar och i kvalificerade arbeten och
överrepresenterade i lägre befattningar och i rutinarbeten. Delvis beror detta på att kvinnor har
svårare att göra sig gällande i hierarkiska organisationer, oftast dominerade av män. Hierarkiska
organisationer osynliggör ofta kvinnor som kunskapsbärare och isolerar dem. En hierarkisk
organisation gynnar en könsordning där kvinnor ges lägre värde än män. Nätverksorganisationer
är mer mottagliga för förändringar, har förutsättningar att göra både kvinnor och män synliga som
arbetande individer och låter alla anställda ta på sig större utmaningar. Denna typ av
organisationer inrymmer också möjligheter till att på ett bättre sätt återspegla kvinnors attityd till
arbete, kvinnliga värderingar och deras allmänna sätt att vara och bli mer ”kvinnovänliga”.

Kvinnor är inte en ras, en kultur eller en etnisk grupp utan den ena parten i en sexuellt grundad
tvåsamhet, som hittills utmärkts av synen på kvinnan som en funktion i mannens värld.42

3.6.2 Kvinnan och nätverksorganisationen

(De kvinnliga ledarkrafternas bidrag till nyskapande och gränsöverskridande i organisationer och
samhälle)

För att människors kreativitet - chefers och medarbetarnas - skall komma till uttryck, behöver vi
komma långt bort ifrån hierarkier och byråkratier. Det krävs ett öppet och tillåtande klimat där
alla känner sig behövda och delaktiga och där allas resurser kan bidra.

Kvinnors inträde i de traditionellt manliga ledarskapsreviren inträffade faktiskt så sent som för ett
par decennier sedan. Utvecklingen mot fler kvinnliga chefer har ändå dessvärre gått väldigt
långsamt och skett mer på bredden än på höjden i vårt land. Vi är i vårt land glädjande nog efter
1994 unika med vår jämna könsfördelning i regering och riksdag och detta kommer säkerligen att
väcka forskares nyfikenhet världen över.

42 Gonäs, L, m fl, Könssegregering i arbetslivet
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Roos tror bestämt att det blir skillnad med fler kvinnor vid makten, förutsatt att kvinnor inte
tvingas in i de rådande systemen och spelreglerna, utan får chansen att utforma och utveckla
organisationer och samhället efter sina erfarenheter, kunskaper och idéer. Då finns det chans att
det skapas något nytt. För detta behövs modiga styrelser och ledningsgrupper, som inte säger:
”Nej, det går inte. Så har vi aldrig gjort förut... Här gör vi inte så...” Eller kanske ännu värre,
något som många kvinnliga chefer har sorgliga historier att berätta om, företag som bara tiger
ihjäl eller fryser ut nytänkare.

I boken ”Liv och ledarskap – det kvinnliga perspektivet” säger en kvinnlig chef så här om
normalsvenska företag: Först var företagen hierarkiska, sedan blev de mer decentraliserade och
nu – för att få de mänskliga företagen – behövs kvinnor. Nu krävs det mänskliga företag, för
människor har andra värderingar än förr.

Hur kan kvinnor leva och verka i de stora pyramiderna? Inte bra alls – det är ett för kvinnor
onaturligt sätt att organisera sig. Det minns många exempel på hur kvinnor minskar antalet nivåer
när de kommer till makten. Helgesen pekar i sin bok ”Ledarskap på kvinnors vis” på att männen
”hamstrar” information på toppen, medan kvinnorna delar med sig. Kvinnorna ser sig som
varandes i centrum – inte ovanpå. De strukturerar sina företag som nätverk istället för hierarkier.

Även i Frankenhaeusers bok ”Kvinnligt, manligt, stressigt” påpekas att ledarskapet inom
näringsliv och förvaltningar ”håller på att genomgå en ansiktslyftning”. Det gäller att
”...uppmuntra och motivera och det krävs social kompetens och intresse för människor”.
Lyhördhet är A och O.

I sin inledning talar Roos om gränsöverskridande ledarskap, och hon menar då att i framtiden
kommer vi att se massor av exempel på hur kvinnor går över gränser och skapar nya
konstellationer för spännande projekt. Genom detta åstadkommer de en utveckling som
traditionellt organiserad annars inte skulle uppstått. Hon avslutar med att understryka att
hierarkier inte befrämjar utveckling, förnyelse eller mänskliga arbetsmiljöer för varken män eller
kvinnor. Framtidens företag och samhällen behöver ledare, kvinnor och män, med positiva
visioner, som kan föra utvecklingen framåt därför att de är trygga i sin historia – hela människor,
som har tillgång till både sina manliga och kvinnliga sidor.43

43 Ekvall, G, Navigatör och Inspiratör
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3.7 Normer för rekryterares arbete

Bedömarna måste hålla sig till de regler och normer, som företagets personalpolitik ger uttryck
för. I storföretagen brukar personalpolitiken innehålla normer såsom:

• anställda, som sköter sig, skall ha reella möjligheter att få utvecklas och ha chanser att bli
befordrade inom företaget

• vid varje uttagningsbeslut är de framtida arbetsuppgifterna utslagsgivande. Arbetskraven
utgör den bakgrund mot vilken den enskilde personen skall bedömas.

• den för jobbet mest kompetente skall utses

• om två sökande är lika kompetenta skall en anställd ha företräde före externa sökande

• den som i en aktuell uttagningssituation blivit förbigången bör ha rätt att få veta hur han
blivit bedömd. Det ger honom möjligheter att korrigera sig själv så att han har en chans att nå
de mål han har satt upp.

Personer som engageras i urvalsarbetet, behöver ett gemensamt referenssystem för att tala samma
språk. Det finns några personlighetsdimensioner med större allmängiltighet än andra. Två
forskare (M R Barrick och M K Mount, Personnel Psychology) visar på fem
personlighetsfaktorer, speciellt värda att uppmärksamma:44

• utåtvändhet

• emotionell stabilitet

• sociabilitet

• pålitlighet

• öppenhet för erfarenheter

44 Prien, L, Rekrytering och urval
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4. Empiri

Vi har utfört ett antal intervjuer för att undersöka anställdas/personalchefers/
rekryteringsansvariges attityder angående könets betydelse vid rekrytering av chefer. Utöver detta
har vi även ställt frågor om varför de tror att det är mest män som innehar de högsta positionerna.
Vi utgick från fyra stora frågor; Varför är det mest män som är chefer? Varför ska man sträva
efter numerär jämställdhet? Är och skall kön vara ett kriterium? Vad ser man för skillnader
mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Sammanställningen av intervjuerna skiljer sig åt i uppbyggnad. Det gör de p.g.a. att intervjuerna
har utvecklat sig olika, vissa har varit mer som samtal och diskussioner och därmed lett till mer
fullständiga meningar. Andra intervjuer har varit mer av korta svar och påståenden vilket i sin tur
har skapat korta fraser. Vi har försökt att undvika att formulerar om vad respondenterna sagt
eftersom det då är lätt att andemeningen i deras uttalande försvinner. Vi har skickat ut våra
sammanställningar och fått dem godkända – de flesta av respondenterna har svarat. Det är inte
helt enkelt att komma ihåg vad man har sagt, och eftersom respondenterna vet att vi har spelat in
samtalet, är det lätt för dem att tro att allt vi skriver är riktigt.

4.1 Intervju med rekryteringschef Niklas Persson, Försäkringsexperten

Varför är det mest män som är chefer?

En anledning till att de flesta chefer är män kan vara att rollfördelningen i hemmet är skev. Ofta
har kvinnorna det övergripande ansvaret för hemmet och barnen. Samhällets system måste
stimulera ”karlar” att vara hemma och denna stimulans har försämrats under senare år.

Män tränas mer till att bli ledare tidigare än kvinnor, t ex genom idrotten. Det är nog också så att
män anställer andra män. ”De chefer som agerar på det sättet är ganska korkade och är inte
mogna som ledare.”

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Det är svårt att behålla representanter av det underrepresenterade könet om skillnaden i antal
mellan könen är för stor. Detta beror på att man behöver någon som har liknande intressen att
prata med. Folk söker sig ibland bort från en arbetsplats just för att blandningen är dålig, det har
kommit fram personer till den rekryteringsansvarige och sagt att ”Blir det inte fler killar/tjejer på
min avdelning så slutar jag!”
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Alla områdeschefer har ansvar för att könsbalansen är jämn. Om man har dålig balans bland t ex
chefer måste därför områdeschefen förklara för personalchefen varför det är så. I interna
dokument har man slagit fast att man eftersträvar en jämn könsfördelning och i årsredovisningen
redovisas varje år hur könsbalansen ser ut inom företaget.

Duktiga manliga och kvinnliga chefer funderar och tänker sig för, de ser värdet av en blandning –
det skapas mer dynamik i blandade arbetsplatser. Att skapa en jämn blandning uppfattas som
viktigare för kvinnor än män, eftersom det är kvinnorna som känner att de inte kan göra sig
hörda. Ibland uppfattar män att de kvinnor som driver dessa frågor mer gör det utav eget
befordringsintresse och inte för att skapa en jämlik arbetsplats.

Företaget har ställt upp mål på hur man vill att könsbalansen skall utvecklas inom arbets- och
ledningsgrupperna under de närmsta åren. År 2002 vill man ha en fördelning på 30 % kvinnor
och 70 % män och till år 2004 vill man uppnå en balans på 40 % kvinnor och 60 % män.

Är och skall kön vara ett kriterium?

I företaget arbetar man med att vid rekrytering skapa mångfald, för att lyckas med detta tar man
bl a hänsyn till kön och etniskt ursprung. För att lyckas med att skapa en bra könsfördelning så
”gör vi ibland avkall på kompetensen för att få en kvinna på jobbet”.

De anställda har olika åsikter till om man bör ta hänsyn till kön. ”En del killar och tjejer tycker
det är trist, eftersom det ibland är nästan omöjligt att få en viss tjänst beroende på hur
könsfördelningen är inom den arbetsgruppen man söker till.” Dock är det idag så att en intern
sökande med tillräckliga kvalifikationer går före en extern sökande med högre kompetens och
detta är en form av kvotering. Därför tror Niklas också att de flesta anställda anser det vara okej
att man väger in kön. Om han själv hade blivit tillsatt genom kön som ett kriterium vid
anställningstillfället hade det nog inte spelat någon större roll för honom.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Det finns inte någon riktig kvinnlig eller manlig ledarstil. Däremot är kvinnor mer verbala än
män.
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4.2 Intervju med områdeschef Rolf Dahlman, Försäkringsexperten

Varför är det mest män som är chefer?

Vid en rekrytering inom företaget så har män ofta påtalat sitt intresse för tjänsten medan kvinnor
sällan har gjort det. Kvinnorna tror inte att de klarar av tjänsten eller har rätt kompetens. ”Killar
kacklar mest om vad de kan oavsett om de kan eller inte!” medan kvinnor är mer blyga.
Att fler män än kvinnor är chefer kan också bero på att man gärna rekryterar personer som är lika
en själv, och eftersom det redan är fler män som är chefer så fortsätter det att vara så.

Kvinnor har ofta huvudansvaret för familjen och det är svårt att kombinera en högre chefspost
med en familj. För att underlätta för kvinnorna att ta chefsposter så uppmuntrar företaget männen
att vara pappalediga.

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Man har ansträngt sig för att skapa en bra balans på alla nivåer, t ex tog man in ett antal säljare
där hälften var kvinnor. Kanske kunde man ha tagit in ett antal kvinnor till men det är inte bara
könet som avgör utan även kompetensen.

Rolf visste inte om de anställda vill ha en jämn könsbalans eller inte. Dock vill arbetsledarna ha
det för att det skapar fler infallsvinklar, bättre diskussioner, trevligare stämning och en roligare
arbetsplats. Det är av stor betydelse att det är en någorlunda jämn fördelning, 40/60 – 60/40. Fler
aspekter tas tillvara ju mer komplex en församling är.

Det är viktigt att cheferna vet hur man skall rekrytera och därför har man inom företaget
utbildning för detta. Under utbildningen uppmuntrar man cheferna att rekrytera så att man skapar
mångfald i företaget med avseende på t ex kön, ålder och etniskt ursprung. Allt bottnar i
affärsmässighet och därför är en blandning viktig, företagets sammansättning skall spegla den
marknad som man är verksam inom. Kanske kunde man sätta upp nyckeltal om hur man har
lyckats med könsbalansen, ungefär som arbetsskyddsstyrelsen kommer med instruktioner om hur
arbetssäkerheten skall förbättras.

Inom företaget har man utvecklat en ”kompass” där man har med det som företaget vill prioritera
under den närmsta tiden. Jämställdheten kom ej med i företagets kompass eftersom det redan
fanns för många punkter att ta hänsyn till. Dessa punkter måste också kunna påverkas och om
man har anställningstopp är det svårt att ändra könsbalansen.
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Är och skall kön vara ett kriterium?

”Könsbalans och jämställdhet är ur ett könsperspektiv en ickefråga.” Detta innebär att
jämställdheten sitter i ryggmärgen och att det är naturligt att man eftersträvar en balans. Vid varje
tillsättning tar man hänsyn till detta.

Det är viktigt att de som anställs eller befordras delar de grundidéer som finns inom företaget.
Urvalskriterierna är unika för varje tjänst, men vid rekrytering fyller man i en grundmall där bl a
den sökandes kön skrivs in.

Vid flera chefsrekryteringar har man haft flera ”givna” manliga kandidater, men eftersom
företaget har velat få in en kvinna på posten så har företaget sökt vidare tills de hittat en lämplig
kvinna. Företaget uppmuntrar också kvinnor att söka högre tjänster.

Försäkringsexperten har använt sig av ”Working Woman” som är ett rekryteringsföretag inriktat
på att rekrytera kvinnor. Denna firma har de använt sig av när de inte kunna finna en lämplig
intern kandidat till en tjänst.

Rolf tror ej på könskvotering, ”det är en skymf mot den som blir inkvoterad”.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Det finns schablonbilder om att män och kvinnor klarar olika saker, men detta stämmer oftast
inte. Rolf anser att kvinnor är mer eftertänksamma än män.

4.3 Gruppintervju med anställda samt enskild intervju med Lisa Andersson,
Försäkringsexperten

Varför är det mest män som är chefer?

Under intervjun framkom att respondenterna tyckte att konferenser som hålls på annan ort under
en längre tid är en anledning till att kvinnor inte söker chefsjobb. Flera av kvinnorna tyckte att
man istället för att träffas skulle kunna använda sig av t ex videokonferenser. För att locka
kvinnor att åka iväg på kurser så borde man också planera aktiviteter utanför själva konferenserna
som är mer tilltalande än de som oftast är idag. Få kvinnor uppskattar att sitta i en bastu och
dricka öl med grabbarna eller att gå på ishockeymatcher. Även de långa arbetsdagarna ansågs
vara ett hinder för att kvinnor skall välja ett chefsjobb. Gruppen tog upp exempel från personliga
kontakter som varit verksamma inom säljaryrket.
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Respondenterna ansåg att det oftast inte var några problem att få kvinnor till projektledare eller
mellanchefer, medan väldigt få ville bli högre chefer. Detta ansågs bero på att kvinnan vill vara
”duktig flicka” och få ett snabbt resultat i sitt arbete, vilket man kan se i ett tidsbegränsat projekt.
Många kvinnor ser fulltidstjänst som ett hinder och vill hellre vara chef på deltid. Under
diskussionens gång kom det upp förslag som t ex arbetsrotation, detta för att tjänster som är
tidsbegränsade tilltalar kvinnor mer. Förutom att på så sätt kunna öka jämställdheten så skulle
företagets personal få en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Kvinnorna i gruppen som
vi intervjuade kände att männen ofta förväntar sig att kvinnorna skall ha huvudansvaret för
familjen, vilket gör att tiden inte räcker till om man samtidigt skall ha ett chefsansvar. Vid de
tillfällen som kvinnor har nått en högre position så är det nästan alltid inom ”mjuka frågor” som
personalchef. Ett problem med att rekrytera kvinnor till chefer är att kvinnor ofta inte vågar prova
sådant de inte redan kan, medan män chansar och tror att de klarar av uppgiften. Männen har
också lättare att delegera ut arbete till andra medarbetare än vad kvinnor har. Kvinnliga chefer
lämnar lättare ifrån sig ansvar och lyssnar på sina medarbetare.

Många gånger är de annonser som man har använt sig av skrivna på ett sådant sätt att många
kvinnor inte tror sig klara av vad tjänsten kräver, trots att de egentligen har tillräcklig kompetens.

Män väljer ofta andra män vid rekrytering. Däremot ansåg gruppen inte att det i lika hög grad
gäller att kvinnor väljer kvinnor.

När man hör ordet chef så associerar man detta oftast till en man. Är det en kvinnlig chef man
menar så säger man detta, men om det är en manlig så förtydligar man inte det. Det är
underförstått att det är en man, man pratar om.

Rekryteringsannonser riktar sig indirekt mot män när de är utformade av en man, chefen på Lisas
företag är man och således kan utgången av detta bli att han får mest ansökningar från män.

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Inom företaget har man upplevt att det inte händer så mycket inom arbetet med jämställdhet.
Ledningen har sagt att jämställdhet är ett prioriterat område men det har mest uppfattats som tomt
prat. Av företagets kunder är 49 % kvinnor och detta tycker man borde avspeglas i företagets
högre chefsnivåer, vilket det inte gör idag.

Respondenterna tyckte att det var bra om det var en någorlunda jämn könsfördelning på
chefspositioner eftersom de ansåg att män och kvinnor ser olika saker och därmed kan
komplettera varandra.
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För att öka andelen kvinnor i högre chefsposition så är det viktigt att man börjar nedifrån och
redan där stöttar dem att söka sig uppåt.

När det väl har blivit en kraftig snedfördelning inom en avdelning av ett kön så kan det vara svårt
att förändra balansen. Det leder lätt till att det könet som redan är underrepresenterat minskar
ännu mer eftersom det är lättare att umgås med samma kön, man har liknande intressen och
samtalsämnen. Tvåkönighet gör också en arbetsplats mer populär att vara på för alla, enligt de vi
gjorde intervjun med.

Försäkringsexperten är ganska jämställt, det är delvis tack vare dagens chefer och tidigare chefer.
Man har drivit denna fråga hårt genom åren och har även haft en facklig representant som varit
aktiv och ”pushat” på den nuvarande chefen. Gruppen hävdar att de har haft tur vid rekryteringar
eftersom man har lyckats få det så pass jämställt som det är.

Är och skall kön vara ett kriterium?

Under intervjun fördes en diskussion om var gränsen går för kompetens och underrepresenterat
kön, deltagarna kom fram till att den gränsen är mycket tänjbar eftersom de som söker oftast har
den kompetens som krävs.

Andersson säger i den enskilda intervjun att hon är emot könskvotering. Hon säger att kompetens
borde gå före kön. Man ska undvika att tänka på könet och istället se människan. Om Andersson
hade fått sitt jobb genom sitt kön hade hon känt sig näst intill kränkt. Det hade inte känts rätt för
henne säger hon. Generellt sett är hon emot könskvotering, men i vissa fall kan det behövas ändå
tror hon, just för att ge kvinnor hjälp på traven. Det kan variera från fall till fall, men det ska vara
rätt person. Om det sen är en man eller kvinna det står emellan så ska inte kvinnan få jobbet bara
för att hon har just det könet, utan för att hon anses mest lämplig för uppgiften.

Könskvotering tror Andersson kan både hjälpa och stjälpa kvinnor, det beror lite på situationen
säger hon. Eftersom man kvoterar in kvinnor så är det ju ofta en man som inte får jobbet bara för
att han är just man. En lagstiftning angående att hjälpa kvinnor att nå chefspositioner tror hon inte
på. ”Man är inte i ett sämre läge bara för att man är kvinna”.

Andersson visade oss företagets rekryteringspolicy. Denna verkar för jämställdhet genom att man
eftersträvar att rekrytera medarbetare som karaktäriseras av mångfald. ”Noggrant urval ska leda
till rätt person på rätt plats.” (Försäkringsexpertens rekryteringspolicy). Det ska vara blandat
kvinnor och män (som inte behöver komma från Sverige), det ska vara åldersfördelning,
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sammansättningen ska skapa en bild av deras egen kundgrupp. Om man lyckas att följa
kriterierna eller inte kan hon inte svara på, men hon tycker att det är en bra tanke.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Manliga chefer är inte lika positivt inställda till nya förslag som kvinnor är, om de kommer från
anställda i en lägre position. Förändringar ska inte göras om de inte kommer uppifrån.

Respondenterna tyckte också att när en kvinna gör något bra så syns det inte lika mycket som när
en man gör något bra. Det är väldigt lätt att männen får mer beröm, mannen syns mer.

Det som framför allt skiljer en manlig ledarstil från en kvinnlig är att män är mer intresserade av
prestige. Det är svårt för en manlig chef att erkänna när han har fel. Kvinnor är mer lyhörda och
lyssnar mer på andra som är bättre insatta i ett ämne än en själv, de är också mer villiga att
kompromissa. Män bestämmer sig för en sak och sen är det så, det är svårt att rubba på - det
mannen säger är rätt.

Många av kvinnorna kände att det bara var de som var förberedda vid sammanträdena. Om
männen inte hunnit utföra det de blivit ålagda från förra mötet såg man inte detta som något
märkligt, liksom om de inte hunnit sätta sig in i det dagens möte skulle behandla – man förstår
om han inte hunnit, för han har ju så mycket att göra.

Andersson har inte känt att hennes kön någon gång varit till nackdel/hinder för henne, snarare
tvärtom, hon har använt sig av sin kvinnliga list i arbetslivet. Kvinnor är mycket mer taktiska än
män är. Jämställdhet på alla plan är i det närmsta omöjligt, män och kvinnor är alltför olika.

4.4 Intervju med personalchef Bengt Källström, Säker AB

Varför är det mest män som är chefer?

Det är flest män som söker till chefsposter. Män har lättare för att söka ”alla” jobb. Kvinnor är
lite försiktigare, söker inte om de inte känner sig säkra på att klara av jobbet. Det kan bero på
vem som har skrivit annonserna, t ex om en man skriver kan han vinkla det så att bara män
känner sig lockade att söka. Män anställer män, medvetet och omedvetet, troligtvis mest
omedvetet.. En del rekryterar kopior av sig själv, vilket inte skapar mångfald.

Vissa kvinnor tackar ”nej” till chefsjobb i vissa perioder av sitt liv p.g.a. att de vill skaffa barn.
Männen är inte hemma lika mycket och tar hand om barnen.
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Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Företaget vill få in fler kvinnliga chefer. Målet är att rekrytera kvinnor men meriterna måste vara
uppfyllda. Det går att rekrytera bra kvinnliga chefer, men man behöver ett större urval än vad
man har idag eftersom färre kvinnor än män söker.

Just nu har företaget 50/50, men vid chefsposterna är det obalans – fler män. Outtalad
jämställdhet ska finnas i organisationen, Säker AB vill ha balans för att spegla verkligheten. Det
ska vara en mix av snittet i Sverige, dvs hälften kvinnor. Det ska spegla befolkningen och de
anställdas kön.

Man kan öka könsbalansen och mångfalden i företaget genom professionalism i
rekryteringsförfarandet, alltifrån att skriva annonser till intervjuerna och fler personer som tittar
på de sökande, rekryteringsgruppen ska vara allsidigt sammansatt.

Definition av könskvotering är 40/60, men kompetensen ska dock vara styrande. Det bör inte
finnas tvingande regler men det är bra att ha det i bakhuvudet som en riktlinje. Bättre att lägga
energi på att förstå varför det ska vara en jämn balans och hur det ska uppnås.

Källström hade inte haft några problem om han själv blev könskvoterad till ett jobb. Det är inte
kul för den som inte får jobbet då någon blir inkvoterad med mindre meriter, vem det än är som
drabbas, man som kvinna.

Det finns gott om kvinnor som har kompetens till att bli bra chefer, men det skiftar mellan olika
områden, mycket beroende på intresse. Mindre kvinnliga chefer inom tekniska område, men det
finns fler kvinnliga personalchefer än manliga.

Är och skall kön vara ett kriterium?

Vid chefsrekrytering tittar man mest på hur personen är, personligheten intresserar mer än de
formella meriterna. Man väljer naturligtvis inte vem som helst, personen måste ha en viss
kunskap om verksamheten. Ledaregenskaperna är viktigast. Ledaregenskaper sträcker sig inom
ett brett område, det är att kunna entusiasmera, bygga upp delaktighet, skapa känsla av
inflyttande, delegera, kunna hålla samtal, arbeta med mål och visioner, sköta administration,
skapa struktur, stötta och coacha. Han tycker att kriterierna är bra och tror att även de anställda
håller med om detta.
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Kön är ett kriterium i rekryteringen, men de kvoterar inte in det underrepresenterade könet.
Källström berättar att de kan bestämma vilken chef de vill ha, t ex en kvalificerad kvinna.

Källström vet inte vad han anser om könskvotering, den kan behövas om folk inte rekryterar
tillräckligt med kvinnor. Marknaden är komplex och därför finns det inte bara en väg utan flera,
mångfald blir ett måste.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Det finns inga speciella fördelar eller nackdelar med att vara manlig chef, utan det handlar helt
om hur man är som person.

4.5 Intervju med personalchef Annika Liljeholm, Medicinteknik

Varför är det mest män som är chefer?

Majoriteten av de anställda inom företaget är kvinnor men de flesta chefer på de höga posterna är
män, mycket beroende på den tekniska inriktningen. De flesta av cheferna är civilingenjörer och
har en maskinteknisk utbildning i grunden. På de tekniska utbildningarna är det få kvinnliga
studenter vilket har lett till att det också är få kvinnliga chefer på företaget.

Ibland kan de krav som ställs på de sökande cheferna vara högre än motiverat för tjänstens art.
Detta kan leda till att kvinnor inte får chefspositioner eftersom kvinnor ofta har sämre
självförtroende än män och inte söker något de inte tror de klarar av.

Personligen har Liljeholm inga problem med att göra sig hörd på möten med bara män. Hon har
däremot hört från andra kvinnor att de ibland kan ha problem med detta. Det kan vara en
anledning till att kvinnor väljer att inte bli chefer.

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Liljeholm berättar att hon vill ha en befattning för att företaget vill ha just henne, inte genom
könskvotering. Könskvotering enligt henne är att en person inte uppfyller de krav som ställts utan
att man får ett jobb man inte är kvalificerad för, p.g.a. sitt kön.

I framtiden tror Liljeholm att det kommer att bli fler kvinnor på högre poster inom företaget.
Detta för att kvinnor i större utsträckning utbildar sig i dag. Numera är det också mer tillåtet att
arbeta deltid och även chefer kan gå tidigare från möten för att hämta barnen på dagis, något som
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för 10 – 20 år sedan ansågs icke passande för en chef. Nuförtiden är man också medveten om
vikten av att ha välfungerande grupper, dvs med både män och kvinnor.

Är och skall kön vara ett kriterium?

Vid en chefsrekrytering börjar man med att diskutera vad befattningshavarens uppgift är, och vid
de samtalen är man könsneutral. De tittar på kriterier som utbildning, erfarenhet från tidigare jobb
och om de har någon speciell kunskap. Kön är alltså inte ett av de kriterier som man går efter,
däremot om det redan finns en överrepresentation av ett visst kön så kan det ibland vägas in och
då väljer man det andra könet. Inom företaget har man börjat fundera på om kriterierna är
könspräglade, men om de skulle vara det, är det dock omedvetet.

När man söker nya chefer via annonser så skriver man inte att ett visst kön eftersöks, däremot
börjar man bli medveten inom företaget om att annonsens utformning kan ha en påverkan på om
en man eller kvinna kommer att söka tjänsten.

När man använder sig av utomstående rekryteringsfirmor kan man säga till dem att man gärna ser
en kvinna som sökande.

Det finns en tendens hos män att anställa likasinnade, dvs andra män. De sökande som kommer
till slutintervjuerna har lika meriter på papperet och då blir det den som passar bäst in socialt sett
på företaget som anställs. Liljeholm tror att de anställda skulle tycka det var positivt om man
började att väga in kön som ett kriterium vid rekryteringen. Detta eftersom de grupper som
utvecklas bäst är de som är heterogena – kön, ålder, etc.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Olika krafter driver män och kvinnor. Män drivs av makt och prestige medan kvinnor mer vill se
resultatet av sitt arbete. Män är också ofta mer självsäkra om vad de kan än kvinnor, vilket gör att
de premieras vid en anställning.

Liljeholm tycker inte att det finns någon direkt skillnad mellan en manlig och en kvinnlig
ledarstil. Det finns män som är bra på att lyssna och det finns kvinnor som är mycket
resultatinriktade, i vanliga fall brukar man säga tvärtom. Det som oftast kan skilja är att kvinnor
snabbare tar in hjälp utifrån för att lösa konflikter, vilket kan bero på att män känner en större
prestigeförlust att inte kunna lösa problemet själv.

5. Analys
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Vi har delat in de intervjuade på Försäkringsexperten i olika nivåer, nivå I, II och III. Nivå I är
rekryteringschefen på Försäkringsexperten, nivå II är Områdeschefen i samma företag och
slutligen nivå III, ”vanliga” anställda på företaget. Det är bra att dela in de intervjuade i olika
nivåer för att det blir lättare att jämföra. Vi tyckte även det var intressant att intervjua några som
arbetar på samma nivå i olika företag, i vårt fall personalchefer/rekryteringsansvarig, för att se
om personer på samma nivå har liknande åsikter.

Jämförelse mellan nivå I, II och III på Försäkringsexperten

Rekryteringsansv.

Niklas Persson

Personalchef

Bengt Källström

Personalchef

Annika Liljeholm

Områdeschef

Rolf Dahlman

Anställda

Fokusgrupp
och

Lisa Andersson

Nivå II

Nivå I

Nivå III

Försäkringsexperten Säker AB Medicinteknik
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Varför är det mest män som är chefer?

Vad som märktes tydligt inom nivå I, II, och III var att samtliga respondenter såg familjen som en
anledning till att kvinnor inte satsar på karriären. Asplund ger stöd åt att det finns få kvinnliga
chefer beroende på att kvinnor väljer familjen före jobbet medan männen satsar på sin karriär.45

Gonäs et al ger dock en djupare förklaring till varför det kan vara på det sättet inom
organisationer. Kvinnor förväntas vilja ha huvudansvaret för familjen men det har visat sig i
forskning att människors aspirationer och identitet i stor grad påverkas av hur en arbetsplats
organisationsstruktur ser ut.46 Hur organisationsstrukturerna ser ut inom de olika undersökta
företagen anser vi ligger utanför denna uppsats område och kommer därmed inte att närmare
beskrivas.

En annan aspekt som kom från nivå III var att chefsaktiviteter, t ex möte med andra chefer, är
anpassade efter andra män. Det är också vad SOU kommit fram till. Organisationer betraktas ofta
som könsneutrala men är i själva verket utformade efter män. SOU diskuterar vidare att
anledningen till att det finns få kvinnliga chefer är att män drar slutsatsen att kvinnor varken kan,
vågar eller vill bli chefer när det i praktiken är så att de inte får någon chans.47 Detta var något
som märktes under våra intervjuer, i nivå III kom det fram att de trodde att kvinnor har sämre
självförtroende. Män har lättare att söka en plats utan att vara helt säker på att han har/kan allt
som krävs medan en kvinna inte i lika stor utsträckning söker en plats om hon inte är säker på sin
kompetens, som Dahlman – nivå II – sa under vår intervju med honom: ”Killar kacklar mest om
vad de kan oavsett om de kan eller inte!”

Under nivå III kom det fram att det finns förutfattade meningar om att chefer skall vara män.
Detta tas upp i SOU där utredningen menar att eftersom det redan är flest män i chefsposition så
blir det naturligt att det skall fortsätta att vara så.

Det framkom vidare i nivå III att kvinnor inte fungerar i hierarkiska organisationer utan passar
bäst i organisationer som är uppbyggda som nätverk. Detta stöds av Gonäs som anser att en
hierarkis organisation gynnar en könsordning där kvinnor ges lägre värde än män. En
nätverksstruktur gör både män och kvinnor synliga som individer48. Även Wennberg tar upp
fördelen med att nätverksstrukturer stödjer ett kvinnligt arbetssätt där dessa egenskaper kan bli en
ovärderlig resurs49.

45 Asplund, G, Karriärens villkor
46 Gonäs, L, et al, Könssegregering i arbetslivet
47 SOU Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
48 Gonäs, L, m fl, Könssegregering i arbetslivet
49 Wennberg, L, Upptäck hela resursen!
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I nivå III-intervjun kom det också fram att kvinnor vill ha kortare chefsanställningar eftersom
kvinnor snabbt vill se resultat. Det är därför, enligt nivå III, ganska enkelt att få många kvinnor
att söka en tjänst som projektledare, medan chefsbefattningar som inte är tidsbundna har svårt att
locka kvinnliga sökanden. Detta har vi i vår undersökning inte hittat någon teorianknytning till
och det skulle vara intressant att undersöka detta närmare i en fördjupad studie.

Samtliga tre nivåer tog upp fenomenet att män väljer andra män vid rekrytering. Enligt SOU
beror detta på att flertalet män tycker att det är lättare att samspela med en annan man än med en
kvinna.50 Wennberg utvecklar detta något längre och för fram att mannen ser sig själv i
förhållande till andra män i en rangordningshierarki. Däremot jämför sig inte män mot kvinnor
vilket får till följd att mannen hellre rekryterar en annan man än en kvinna eftersom mannen kan
identifiera sig med den andre mannen.51

Under nivå I så framkom det att män, till skillnad mot kvinnor tidigt i sin uppväxt tränas i att bli
ledare, t ex genom idrottsaktiviteter. Detta tyckte vi var ett intressant påstående eftersom
ledarroller i så fall grundläggs redan när människor är mycket unga. Vi har dock inte hittat någon
teorianknytning till detta.

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

Genomgående för alla nivåerna var att en jämn könsbalans var något man ville sträva efter. Ur
det sociala perspektivet ansåg man att detta skulle vara bra, man skulle trivas bättre och få ett
större utbyte på jobbet. Med en större blandning mellan könen skapas en bättre dynamik. Även ur
ett affärsmässigt perspektiv är det positivt med en jämn könsbalans. SOU hävdar att kvinnor
utgör en kompetenskälla med andra erfarenheter, tankesätt och synsätt. Man måste ta tillvara
kvinnors förmågor, t ex kvinnors utmärkta kommunikativa och sociala förmågor.52

Är och skall kön vara ett kriterium vid chefsrekrytering?

När det gäller att ta ställning till könskvotering är det männen som tycker att det inte spelar någon
större roll om man skulle bli inkvoterad. Kvinnorna har en annan syn på saken, de tycker näst
intill att det är kränkande. De vill inte bli anställda genom kvotering med tanke på att det då finns
någon som har mer kompetens som inte har fått jobbet. Nivå I tar hänsyn till könet vid
rekrytering och gör avkall på kompetensen för att ”rätt” kön ska få jobbet, men man måste dock
ändå uppfylla kompetenskraven. Nivå II säger att kön inte är ett kriterium men att man ändå tittar
på det.

50 SOU, Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
51 Wennberg, L, Upptäck hela resursen!
52 SOU, Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
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De som ingår i nivå III är inte eniga om könskvotering är något positivt eller negativt, vissa är för
och andra emot. I vissa fall tycker en del att det är bra och att man borde använda sig av det. Om
könet ska vara ett kriterium eller inte är man inte heller eniga om.

Nivå III tycker att det är många fina ord om jämställdhet, men i praktiken händer det inte lika
mycket. Dock har vi fått se att de i sin kravprofil faktiskt väger in kön vid rekrytering, se bilaga
8.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Dahlman i nivå II ansåg att det finns schablonbilder om vad som är typiskt manliga och kvinnliga
ledaregenskaper, men att dessa bilder oftast inte stämmer. Detta får stöd av Ståhls uppsats53 där
hon skriver att man ofta delar in kvinnliga och manliga roller i stereotypa indelningar, men att de
för det mesta stämmer dåligt med verkligheten. Även nivå I tyckte att det inte fanns en direkt
manlig eller kvinnlig ledarstil och detta stöds av Bartols undersökning som Alvesson och
Billing54 hänvisar till. ”I de flesta fall finns det antingen inga skillnader alls eller bara relativt små
skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare när det gäller ledarstil, antingen ledaren beskriver
sig själv eller de beskrivs av sina underordnade”55

Det är däremot en generell fundamental skillnad mellan könen enligt nivå III:s åsikter. Män och
kvinnor har olika ledarstil och som exempel tog de upp att kvinnor är mer lyhörda och villiga att
kompromissa. Dessa skillnader har stöd i teorin av Thylefors56 som har jämfört olika
beskrivningar av manliga och kvinnliga egenskaper och även Alvesson och Due Billings57

sammanställning av forskningsresultat ger stöd år detta. Alvesson och Due-Billing hänvisar till
Ealy et als undersökning som visar att kvinnor har en mer demokratisk ledarstil.

Även nivå III: s kommentar om att kvinnor förväntas vara bättre förberedda på möten får stöd av
Alvesson och Due Billings sammanställning där Bayer anser att kvinnor arbetar hårdare. Under
intervjun med medlemmarna i nivå III framkom också att de ansåg att kvinnor inte är lika
karriärsmedvetna, också detta får stöd av Bayers forskning.

Alvesson och Due Billing har gjort en sammanställning av vad forskningen har att säga om det
finns en skillnad i ledarstilen mellan könen. De visar upp två läger, de som menar att det finns en
skillnad och de som anser att det inte stämmer. Det man i dagsläget kan säga är – enligt

53 Ståhl, I, Manliga sidor hos kvinnliga chefer
54 Alvesson, M, Due Billing, Y, Kön och organisation, s 157
55 Ibid, s 157
56 Thylefors, I, Ledarskap i vård, omsorg och utbildning



42

Alvesson och Due Billing – att det inte finns ett klart svar på frågeställningen om det finns en
skillnad mellan könens ledarstil eller ej.

Jämförelse av nivå I, personalchefer/rekryteringsansvarig, på de tre företagen
Försäkringsexperten, Säker AB och Medicinteknik

Vi gjorde intervjuer med tre olika personalchefer/rekryteringsansvariga vid tre olika företag för
att se om vi kunde finna en gemensam tråd i deras uppfattningar och erfarenheter angående vårt
studerade fenomen. I stora drag svarade de mer olikt än vad de tre olika intervjuobjekten, på
samma företag, gjorde. Två av de intervjuade var män och en kvinna. De båda männen arbetar
båda inom försäkringsbranschen och kvinnan inom medicinteknik-branschen. De intervjuade är
Niklas Persson - Försäkringsexperten, Bengt Källström - Säker AB och Annika Liljeholm -
Medicinteknik.

Varför är det mest män som är chefer?

Återkommande svar, att män anställer män, att annonserna är utformade efter mäns egenskaper,
skillnad i självförtroende hos män och kvinnor, att rollfördelningen i hemmet är skev.
Genomgående fick vi dessa svar av åtminstone två av de tillfrågade. SOU ger stöd för att detta
stämmer då de skriver om hur män väljer män och att män inte har erfarenhet av att arbeta med
kvinnor på samma nivå.58

Vidare sade Persson att han tror att det är mest män som är chefer för att män tränas till att bli
ledare, t.ex. genom idrott. Källström förde fram åsikten att det är fler män som söker chefsjobb
för att det är lättare för männen att söka. Den kvinnliga chefen, Liljeholm, förde fram tre
ytterligare aspekter, hon tror att kvinnor har svårare att göra sig hörda än männen. Hon tror att det
är fler manliga chefer på grund av att män i större utsträckning har teknisk utbildning. Hon säger
dessutom att kvinnor och män har olika drivkrafter. Wennberg skriver om att det krävs en
förståelse för att män och kvinnor har olika kompetenser, som båda i sig kan vara en källa till bra
ledarskap. Trots att till exempel kvinnor har svårare att göra sig hörda än männen, eller arbetar på
ett annat sätt, har andra drivkrafter och mål osv. kan fortfarande båda sätten, det manliga och det
kvinnliga, vara viktiga för en organisation.59

Varför ska man sträva efter numerär jämställdhet?

57 Alvesson, M, Due Billing, Y, Kön och organisation, s 159
58 SOU Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
59 Wennberg, L, Upptäck hela resursen!
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Här var ett gemensamt svar genomgående från alla de tre intervjuade, att det är väldigt bra med
en jämn balans, dvs. en jämn könsfördelning. Det skapar dynamik och är mycket viktigt ur ett
socialt perspektiv. Wennbergs teorier om att en blandad arbetsstyrka utgör en resurs för tillväxt
och utveckling styrker de intervjuades uttalanden. Vidare skriver Wennberg om hur den ofta
typiskt kvinnliga väl utvecklade kommunikationsförmågan kan bidra med en positiv inverkan på
hela organisationen. För att uppnå optimal effektivitet, produktivitet och lönsamhet måste
mångfalden i de resurser som står till förfogande tas tillvara. Jämställdhet borde alltså ses som ett
strategiskt tänkande för alla företag.60

Hur man ska göra för att uppnå en jämn könsbalans hade dock varierade svar. Persson sade att de
har satt upp mål och arbetar praktiskt och medvetet för att nå en jämn balans. Källström talade
om ”outtalad jämlikhet”, det är givet att det är viktigt och det ska komma naturligt, de hade inte
satt upp några konkreta mål att arbeta mot. Liljeholm sa att det kommer bli bättre medvetenhet av
fördelarna med balans, det kommer bland annat bli bättre på grund av att alla utbildar sig mer,
kvinnor som män. Det medför att kvinnor och män tidigt lär sig att arbeta tillsammans. När det
blir en bättre medvetenhet om fördelarna med balans kommer kvinnorna och männen gemensamt
arbeta för att nå en sådan balans, eftersom det är för allas bästa. Wennberg talar om att i debatten
om jämställdhet är det alltid rättviseaspekten som står i centrum. Utöver detta ligger
lönsamhetsaspekten, att man borde använda alla de mänskliga resurser som finns. En blandad
arbetsstyrka utgör en resurs för tillväxt och utveckling. Detta ger stöd för att en jämn könsbalans
är att sträva efter.61

Är och skall kön vara ett kriterium vid chefsrekrytering?

De tre personal/rekryteringsansvariga använder olika benämningar med en viss gradskillnad. Den
ena manliga chefen, Persson på Försäkringsexperten, säger att de väger in samt tar hänsyn till kön
och kan tänka sig att anställa en person fast den inte har bäst meriter om den ändå uppnår
tillräcklig kompetens för att ”rätt” kön ska få jobbet. Den andra manliga chefen, Källström menar
att kön är ett kriterium men att man inte kvoterar in kvinnor. Den kvinnliga personalchefen,
Liljeholm (som också urskiljer sig genom att arbeta på ett medicintekniskt företag och ej inom
försäkringsbranschen) talar om för oss att kön inte är ett kriterium men att det kan vägas in
ibland. Det har varit svårt att hitta litteratur som behandlar området kring kön som kriterium. Den
litteratur vi hittat har kommit in på manligt och kvinnligt eller varför en jämn könsbalans är bra.
Eftersom det saknas bra teori att analysera med så är huvudpoängen här att belysa ämnet.

60 Ibid
61 Ibid
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I Försäkringsexpertens kravprofil som de använder vid all typ av rekrytering kan man se att de
verkligen väger in kön vid rekrytering, se bilaga 8. Det är alltså inte bara något cheferna säger,
utan ett konkret bevis på att kön är ett kriterium.

Även om man inte väger in kön som ett kriterium så ligger det i föreställningarna om vad som
fodras för att vara passande för ett arbete.62 Detta skulle kunna benämnas som en omedveten
handling där man ändå väger in kön och förutfattade meningar om manliga och kvinnliga
egenskaper.

Vad ser man för skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap?

Alla tre respondenterna svarar först att det inte finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt
ledarskap. Två av dem, Persson och Liljeholm, fortsätter med att säga att kvinnor dock är mer
verbala eller att kvinnor snabbare tar in hjälp utifrån än män för att lösa ett problem de inte själva
klarar av. Källström håller däremot helt fast vid att det inte finns några skillnader i
ledarskapsstilarna. Respondenternas svar styrks av studier som visar på att både kvinnor och män
kan ha ledaregenskaper och god inlevelseförmåga, andra åsikter handlar ofta om förutfattade
meningar.63

Tittar man på respondenternas tidigare svar kan man se att de ändå fått fram vissa skillnader
mellan manligt och kvinnligt. Män beter sig t.ex. annorlunda för att de har större självförtroende
och att kvinnliga chefer har svårare att göra sig hörda och dessutom har män och kvinnor olika
drivkrafter, borde inte detta leda till olika ledarstilar? Varför säger alla tre att det inte finns
skillnader när det ändå framkommer att de tycker att män och kvinnor har olika egenskaper?

Långt tillbaka i tiden fanns det föreställningar om mannen och kvinnans olikheter som t.ex.
styrka respektive svaghet och förnuft respektive känsla64. Mycket av dessa föreställningar lever
kvar än idag, som att mannen är kraftfull och rationell medan kvinnan är mjuk och intuitiv. Andra
manliga egenskaper som ofta framkommer i beskrivningar är självhävdande och tävlingsinriktad,
de kvinnliga motsvarigheterna skulle då vara förstående och inställd på samarbete.65 Det är därför
inte anmärkningsvärt att det är just dessa egenskaper (självkänsla och drivkrafter) som dyker upp
när cheferna får frågan om manlig och kvinnlig ledarstil.

En anledning till att personal- och rekryteringscheferna inte ser några större skillnader mellan det
manliga och kvinnliga ledarskapet kan förklaras med en studie som visar att olikheterna i

62 Gonäs, L, Könssegregering i arbetslivet
63 SOU Utredningstjänsten, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
64 Ekenvall, A, Manligt och kvinnligt; idéhistoriska studier
65 Thylefors, I, Ledarskap i vård, omsorg och utbildning
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ledarskapen kan förklaras genom förhållandena på arbetsplatsen och i den organisation som har
skapat villkoren för chefsarbetet. Kvinnor som blir chefer har anpassat sig till den manliga
strukturen66. Kanske är det så att manligt orienterade kvinnor eftersträvar en chefskarriär i högre
grad67.

Roos säger att det finns skillnader när det är fler kvinnor vid makten, förutsatt att kvinnorna inte
tvingats in i systemet.68 Enligt Wennberg präglas den kvinnliga kulturen av en känsla för
samhörighet och ett gemensamt ansvarstagande,69 vilket tyder på att det finns skillnader i det
kvinnliga ledarskapet jämfört med män. Wennberg fortsätter med att hierarkiska organisationer är
uppbyggda för att passa män, eftersom det enligt henne är av stor betydelse för män att veta
vilken plats man har i rangordningen så att man hela tiden kan jämföra sig med andra män.
Kvinnor passar däremot bättre in i nätverksstrukturer som präglas av de återkommande typiska
kvinnliga egenskaperna, gemensamt ansvarstagande och samhörighet.70

Det finna alltså olika teorier som visar olika svar när det gäller skillnader mellan kvinnligt och
manligt ledarskap. Vi instämmer med Alvesson och Billing att det inte finns ett klart och enkelt
svar på frågan om skillnader i ledarskapsstilar. Vi kan även konstatera att teorierna är
motsägelsefulla, inte bara när det gäller frågan om det finns skillnader eller inte. I Kön och
organisation av Alvesson och Billing kan vi läsa att tidigare studier inte visar på skillnader men
att det numera kan visas att det finns skillnader i manliga och kvinnliga ledarstilar, vilket de
förklarar med den ökade andelen kvinnliga chefer. Thylefors har tidigare skrivit att hon ser en
tendens till, att det är större likheter mellan ledarstilarna ju senare forskningsresultat är gjort,
förklaringen till detta är, enligt henne, att kvinnor i chefsroller ofta anpassar sig till mansrollen
för att passa in. Det har gått 9 år mellan studierna så kanske har det skett förändringar under
denna tid.

66 Frankenhaeuser, M., Kvinnligt, manligt, stressigt
67 Ståhl, I, Manliga sidor hos kvinnliga chefer
68 Berit Roos, Det kvinnliga ledarkrafternas bidrag till nyskapande och gränsöverskridande i organisationer och
samhälle
69 Wennberg, L, Upptäck hela resursen!
70 Ibid
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6. Slutsats

Oavsett företag, bransch och nivå är alla eniga om att det är viktigt med en jämn könsbalans inom
en organisation. Respondenterna är medvetna om betydelsen av vilka vinster blandad
könsfördelning ger, både socialt och affärsmässigt. Dessa fördelar är noga belysta inom teorin,
vilket vi tror har en koppling till varför alla är medvetna om vikten med en bra balans.

Det finns en utbredd teoretisk uppfattning om att män ofta rekryterar män, eftersom de
identifierar sig med varandra. I vår empiriska studie fann vi stöd för detta teoretiska resonemang.
Genom vår empiri framkom även att annonser ofta omedvetet är utformade efter män och mäns
egenskaper. För att kriterierna ska vara utformade efter mer kvinnliga egenskaper krävs en helt
annan medvetenhet i annonsutformningen. Vi märkte att detta är något som man har börjat bli
mer och mer medveten om. Vi tyckte att detta var intressant, eftersom det finns mycket att göra
på den här fronten. Företagen borde bli mer medvetna om hur avgörande en annonsutformning är
för vem som söker posten.

I både teorin och empirin har vi sett att tids- och familjeaspekten är ytterligare en faktor till varför
få kvinnor söker chefspositioner. Kvinnor har ofta huvudansvaret i hemmet vilket leder till att de
inte kan/vill/har möjlighet att satsa på en arbetsposition som kräver långa arbetsdagar. Ett
chefsjobb innebär vanligtvis att åka bort under längre perioder på konferenser samt arbeta mycket
övertid och eftersom männen ofta inte har huvudansvaret för hemmet har det medfört att det är
svårare för kvinnor än män att inneha en chefsposition. Detta innebär att det antagligen är så att
könet spelar roll vid rekrytering, eftersom förutsättningarna för de båda könen verkar vara olika.

Två av företagen har kön som ett uttalat kriterium, medan det tredje inte har det som policy, men
ändå ibland tar hänsyn till detta vid rekrytering. Alltså har kön betydelse vid rekrytering, även om
graden av betydelse kan variera från företag till företag. Om det är flest kvinnor eller
motsvarande mest män på de ledande positionerna kan det medföra att könet får stor betydelse
vid rekrytering, eftersom man eftersträvar en jämn könsbalans inom organisationer.

I vårt teoretiska material finns det mycket diskussioner och spekulationer om huruvida det finns
skillnader på manligt och kvinnligt ledarskap. I vår utgångspunkt, feministiskt
ståndpunktsperspektivet, förutsätter man att det finns skillnader mellan könen detta har vi också
funnit belägg för, men vi har även hittat forskningsresultat som tyder på att det inte finns
skillnader. Dessa föreställningar återkom i empirin där nivå I och II ansåg att det inte fanns några
skillnader och nivå III ansåg att det fanns det. Om det finns skillnader på manligt och kvinnligt
kan det finnas fog för att man väljer t ex en kvinnlig chef då man har en organisation som är mer
nätverksuppbygd och en man då man har en hierarkisk organisation. Vidare ställer vi oss
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förundrade över de som påstår att det inte är någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap,
men som samtidigt förespråkar en jämn könsbalans för att utnyttja hela den mänskliga resursen.
Om det inte är någon skillnad mellan manligt och kvinnligt försvinner inte då vitsen med en
könsblandningen?
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BILAGA 1

Frågor - Hur är det i Er organisation?

Vilka kriterier har Ni vid chefsrekrytering? Hur ser Ni som personalchef på kriterierna? Hur tror
Ni att de anställda ser på det?

Skiljer sig Er organisation från andra när det gäller chefsrekrytering? Hur? Varför?

Vad har Ni gjort för att få en jämnare könsbalans? Vad kan man göra för att förbättra det ännu
mer?

Hur viktigt är det för Er att det är lika många kvinnor som män i chefsposition på Er arbetsplats?

Har Ni diskuterat frågan om jämn könsbalans inom organisationen? Har alla inom organisationen
fått vara med och diskutera? Vad har Ni i så fall kommit fram till? Har ni märkt skillnad på
inställning mellan män och kvinnor?

Varför tror Ni att det är fler män som är chefer? Är förhållandena anpassade efter män? Passar
män bättre som chefer?

Anställer män män och kvinnor kvinnor?

Är det rätt att ta in det underrepresenterade könet istället för en person som har mer formella
meriter för en chefsposition?

Vad anser Ni om könskvotering? Använder sig Er organisation av det?

Kan könskvotering hjälpa eller stjälpa kvinnor?

Hur hade Ni själva tyckt/känt om Ni fått en chefsposition genom könskvotering?

Tänker Ni på att Ni är en manlig chef? Har Ni upplevt det som en fördel/nackdel?
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Frågor till gruppdiskussionerna

Varför tror Ni att nästan alla chefer är män?

Hur viktigt är det för Er att det är lika många män som kvinnor i chefsposition på Er arbetsplats?

Är det rätt att ta in det underrepresenterade könet istället för en person som har mer formella
meriter för en chefsposition?

Hur skulle Ni se på Er chef om Ni fick reda på att personen hade fått sitt arbete för att man vill
öka andelen av det underrepresenterade könet?

Hur hade Ni själva tyckt/känt om Ni fått en chefsposition genom könskvotering
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BILAGA 2

Sammanställning av intervju med rekryteringsansvarig Niklas Persson,
Försäkringsexperten

Det finns avdelningar där det är för mycket kvinnor, t ex i telefonväxeln. Anledningen att det
nästan bara är kvinnor där beror på att det inte är en attraktiv avdelning för att arbetet är rätt styrt
och att man måste finnas på plats, det är också dåligt betalt. Killar stannar inte heller så lång tid
på avdelningen. Kvinnor har ofta tagit arbetet inom avdelningen för att de tycker att det är en
trevlig arbetsplats, medan männen ser det som en första arbetsplats och en språngbräda ut i
arbetslivet.

Det är svårt att behålla representanter av det underrepresenterade könet om skillnaden i antal
mellan könen är för stor. Detta beror på att man behöver någon som har liknade intressen att prata
med. Folk söker sig ibland bort från en arbetsplats just för att blandningen är dålig, det har
kommit fram personer till den rekryteringsansvarige och sagt att ”blir det inte fler killar/tjejer på
min avdelning så slutar jag!”

Alla områdeschefer har ansvar för att könsbalansen är jämn. Om man har dålig balans på t ex
chefer så får områdeschefen förklara för personalchefen varför det är så.

I företaget arbetar man med att vid rekrytering skapa mångfald, för att lyckas med detta tar man
bl a hänsyn till kön och etniskt ursprung. I interna dokument har man slagit fast att man
eftersträvar en jämn könsfördelning och i årsredovisningen redovisas varje år hur könsbalansen
ser ut inom företaget. För att lyckas med att skapa en bra könsfördelning så ”gör vi ibland avkall
på kompetensen för att få en kvinna på jobbet”.

Annonsutformningen påverkar förmodligen vilka – män eller kvinnor – som söker ett arbete.
I internannonser kan företaget ibland vända sig direkt till kvinnor och uppmuntra dem att söka en
chefsposition. T ex om ledningsgruppen består av endast män så skriver man att en kvinna önskas
och då är det mycket svårt för en man att få den plats som skall tillsättas.

De anställda har olika åsikter om man bör ta hänsyn till kön eller inte. ”En del killar och tjejer
tycker det är trist, eftersom det ibland är nästan omöjligt att få en viss tjänst beroende på hur
könsfördelningen är inom den arbetsgruppen man söker till.” Dock är det idag så att en intern
sökande med tillräckliga kvalifikationer går före en extern sökande med högre kompetens och
detta är en form utav kvotering. Därför tror han också att de flesta anställda tycker att det är okej
att man väger in kön. Om chefen själv hade blivit tillsatt på kön som ett kriterium vid hans
anställning hade det nog inte spelat någon större roll för honom.
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Det är svårt att veta varför så många chefer är män. Vissa kvinnor är detaljister och skall alltid
försöka vara bäst. Om man delegerar arbete till någon annan så är det viktigt att man inte sedan
går in och försöker styra den som fått uppgiften, vilket kvinnor ibland gör. En annan anledning
till att de flesta chefer är män kan vara att rollfördelningen i hemmet är skev. Ofta har kvinnorna
det övergripande ansvaret för hemmet och barnen. Samhällets system måste stimulera karlar att
vara hemma och denna stimulans har försämrats under senare år. Försäkringsbranschen har givit
”barnbidrag” för att uppmuntra män att vara hemma och detta har varit mycket uppskattat och
också fått effekter på att männen har varit mer pappalediga. Män tränas till att bli ledare tidigare
än kvinnor, t ex genom idrotten. Det är nog också så att män anställer andra män. ”De chefer som
agerar på det sättet är ganska korkade och är inte mogna som ledare.” Även kvinnor agerar ibland
på detta sätt. Om manliga och kvinnliga chefer agerar på ett sådant sätt så leder det till att det
skapas grabb- och kvinnogäng. Duktiga manliga och kvinnliga chefer funderar och tänker sig för
och ser värdet av en blandning – det skapas mer dynamik i blandade arbetsplatser.

Det finns inte någon riktig kvinnlig eller manlig ledarstil. Däremot är kvinnor mer verbala än
män. En del män kan också uppfatta att kvinnor ibland pratar för mycket.

Om människor vill leva i ett blandat samhälle är det viktigt att alla gör en insats. Kvinnor
prioriterar hem och familj vilket är sunt, men det borde även män göra. Att så inte är fallet idag
kan ha att göra med traditioner, männen har ju en ”markservice” hemma. ”Tjejer måste bita ifrån
sig mer och inte acceptera att det endast är de som skall ta ansvar för hemmet och familjen.” Det
är svårt att inneha en högre chefsposition och samtidigt arbeta 7.5 timme per dag. Kvinnor gör
också ofta karriär när barnen börjar bli lite äldre och kan klara sig själva.

Att skapa en jämn blandning uppfattas som viktigare för kvinnor än män eftersom det är
kvinnorna som inte känner att de kan gör sig hörda. Ibland uppfattas det av män att de kvinnor
som driver dessa frågor mer gör det utav eget befordringsintresse och inte för att skapa en jämlik
arbetsplats.

Företaget har ställt upp mål på hur man vill att könsbalansen skall utvecklas inom arbets - och
ledningsgrupperna under de närmsta åren. År 2002 vill man ha en fördelning på 30 % kvinnor
och 70 % män och till år 2004 vill man uppnå en balans på 40 % kvinnor och 60 % män.
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BILAGA 3

Sammanställning av intervju med områdeschef Rolf Dahlman, Försäkringsexperten

”Könsbalans och jämställdhet är ur ett könsperspektiv en ickefråga.” Detta innebär att
jämställdheten sitter i ryggmärgen och att det är naturligt att man efterstävar en balans. Vid varje
tillsättning tar man hänsyn till detta.

Det finns inga löneskillnader inom företaget som beror på kön, detta kontrolleras varje år.

Företaget har valt att utveckla en mångfaldsplan istället för en jämställdhetsplan, det görs för att
även ta hänsyn till andra grupperingar än kön, t ex invandrare. Mångfaldsplanen har inte
diskuterats på alla nivåer i företaget eftersom innehållet skall vara självklarhet.

Det är svårt att alltid få en jämn fördelning av kön i företagets ledningsgrupp eftersom det är
ganska få personer. Ett tag har det varit så jämnt det går men nu har några personer slutat och
balansen förskjutits till mer män igen. Frågorna om att skapa en jämn balans i hela företaget drivs
av alla i ledningsgruppen.

Man har ansträngt sig att skapa en bra balans på alla nivåer, t.ex. tog man in ett antal säljare där
hälften var kvinnor. Kanske kunde man ha tagit in ett antal kvinnor till men det är inte bara könet
som avgör utan kompetensen. Företaget har också tagit in fler män till kundtjänsten för att
utjämna balansen.

Vet inte om de anställda vill ha en jämn könsbalans eller inte. Dock vill arbetsledarna ha det för
att det skapar fler infallsvinklar, bättre diskussioner, trevligare stämning och en roligare
arbetsplats.

Det är viktigt att de som anställs eller befordras delar de grundidéerna som finns inom företaget.
Urvalskriterierna är unika för varje tjänst, även om det finns ett antal grundförutsättningar. Först
försöker man göra en internrekrytering och sedan söker företaget externt efter lämplig personal.
Samma kriterier gäller internt och externt. Chefer utses av ”högre chefer”.

Vid en rekrytering inom företaget så har ofta män påtalat sitt intresse för tjänsten medan kvinnor
sällan har gjort det. De tror inte att de klara av tjänsten eller har rätt kompetens, detta är en
schablonbild som faktiskt stämmer. ”Killar kacklar mest om vad de kan oavsett om det kan eller
inte!” medan kvinnor är mer blyga. Uppmuntrar kvinnor att söka tjänster, har haft flera ”givna”
manliga kandidater men kvinnor har ändå fått arbete.

Har använt sig av ”Working Woman” som är ett rekryteringsföretag som inriktat sig på att
rekrytera kvinnor.

I denna del av landet finns få chefspositioner att bli rekryterad till. De flesta finns i Stockholm.
Många av de platser som dock finns har nyligen blivit tillsatta och det kommer att dröja innan
dessa blir lediga igen.
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Vid rekrytering är det viktigt att inte rekrytera någon som liknar en själv. Dels så är det inte kul
men framför allt inte affärsmässigt. Speciellt viktigt är det i en ledningsgrupp.
Det finns schablonbilder om att män och kvinnor klarar olika saker men detta stämmer oftast inte.
Dock är kvinnor mer eftertänksamma än män.

Rekryteringskriterierna har inte förändrats. Det är svårt att uppfylla alla kriterierna som finns.

Det är stor betydelse att det är någorlunda jämn fördelning, 40/60 – 60/40. Fler aspekter tas
tillvara ju mer olik en församling är. Att fler män än kvinnor är chefer kan bero på att man gärna
rekryterar gärna personer som är lika en själv, och eftersom det redan är fler män som är chefer så
fortsätter det att vara så.

Det är viktigt att cheferna vet hur man skall rekrytera och inom företaget har man också
utbildning för detta. Under utbildningen uppmuntrar man cheferna att rekrytera så att man skapar
mångfald i företaget med avseende på t ex kön, ålder och etniskt ursprung. Allt bottnar i
affärsmässighet och därför är en blandning viktig, företaget sammansättning skall spegla den
marknad som man är verksam inom.

Kvinnor har ofta huvudansvaret för familjen och det är svårt att kombinera en högre chefspost
med en familj. För att underlätta för kvinnorna att ta chefsposter så uppmuntrar företaget männen
att vara pappalediga.

Yngre generationen vill inte offra sig själva och sin fritid för arbetets skull. Ungdomar är inte
beredda att satsa 12 timmar/dag. Uppmuntrar inte folk att jobba över, man får ändå inte mycket
gjort.

Kunderna frågar inte efter mångfald i dagsläget, men det kommer att bli viktigare i framtiden.

Tror ej på könskvotering, ”det är en skymf mot den som blir in kvoterad”.

Jämställdheten går långsammare i Sverige jämfört med många andra länder.

Kanske kunde man sätta upp nyckeltal om hur man har lyckats med könsbalansen, ungefär som
arbetsskyddsstyrelsen kommer med instruktioner om hur arbetssäkerheten skall förbättras.

Skulle inte se på någon konstigt om denna fått sitt arbete pga. annat än högst meriter, ofta är det
ändå bara ”flax” om en viss kandidat bland de slututvalda får jobbet.

Skulle gärna se att nästa VD blir en kvinna.

Inom företaget har man utvecklat en ”kompass” där man har med det som företaget vill prioritera
under den närmsta tiden. Jämställdheten kom ej med i företagets kompass eftersom det redan
fanns för många punkter att ta hänsyn till. Dessa punkter måste också kunna påverkas och om
man har anställningstopp är det svårt att ändra könsbalansen.
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BILAGA 4

Sammanställning av intervju med Fokusgruppen, Försäkringsexperten

Under intervjun framkom att respondenterna tyckte att konferenser som hålls på annan ort under
en längre tid är en stor anledning till att kvinnor inte söker chefsjobben. Männen ser dessa
konferenser som en tid av ”semester” medan kvinnorna vill tillbaka till sina familjer. Flera av
kvinnorna tyckte att man istället för att träffas skulle kunna använda sig av t ex videokonferenser.
För att locka kvinnor att åka iväg på kurser så borde man också planera aktiviteter utanför själva
konferensen som är mer tilltalande än de som oftast är idag. Få kvinnor uppskattar att sitta i en
bastu och dricka öl med grabbarna eller att gå på ishockeymatcher. Även de långa arbetsdagarna
ansågs vara ett hinder för att kvinnor skall välja ett chefsjobb. Gruppen tog upp exempel från
personliga kontakter som varit verksamma inom säljaryrket. Varför stannar inte kvinnliga säljare
kvar? Den manliga andan ”äter upp” kvinnorna.

Begreppet könskvotering uppfattades framför allt negativt eftersom ”rödstrumporna” under 70 –
talet givit ordet en negativ innebörd. Gruppens medlemmar ändrade under samtalets gång
inställning till om det var något positivt eller negativt. Man föreslog bl a att det vore en bra idé att
könskvotera kvinnor till styrelsen eftersom den för tillfället är mansdominerad.

Respondenterna ansåg att det oftast inte var några problem att få kvinnor till projektledare eller
mellanchefer, medan väldigt få ville bli högre chefer. Detta ansågs bero på att kvinnan vill vara
”duktig flicka” och få ett snabbt resultat i sitt arbete, vilket man kan se i ett tidsbegränsat projekt.
Många kvinnor ser fulltidstjänst som ett hinder och vill hellre vara chef på deltid. Kvinnorna i
gruppen som vi intervjuade kände att männen ofta förväntar sig att kvinnorna skall ha
huvudansvaret för familjen, vilket gör att tiden inte räcker till om man samtidigt skall ha ett
chefsansvar. Vid de tillfällen som kvinnor har nått en högre position så är det nästan alltid inom
”mjuka frågor” som personalchef, inte som exempelvis ekonomiansvarig. Ett problem med att
rekrytera kvinnor till chefer är att kvinnor ofta inte vågar att pröva sådant de inte redan kan,
medan män chansar och tror att de klarar av uppgiften. Männen har också lättare att delegera ut
arbete till andra medarbetare än vad kvinnor har. Kvinnliga chefer lämnar lättare ifrån sig ansvar
– lyssnar, tar det med gruppen så att säga. Manliga chefer är inte lika positivt inställda till nya
förslag som kvinnor är, om de kommer från anställda i en lägre position. Förändringar ska inte
göras om dem inte kommer uppifrån.

Inom företaget har man bl a använt sig av rekryteringsfirmor som endast arbetar för att rekrytera
kvinnor. Det rekryteringssättet har givit upphov till några av de kvinnliga chefer man har idag.
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Under intervjun fördes en diskussion om var gränsen går för kompetens och underrepresenterat
kön, deltagarna kom fram till att den gränsen är mycket tänjbar eftersom de som söker oftast har
den kompetens som krävs.

Respondenterna tyckte också att när en kvinna gör något bra så syns det inte lika mycket som när
en man gör något bra. Det är väldigt lätt att männen får mer beröm, mannen syns mer. Män
väljer män syndromet. Däremot ansåg de inte att det i lika hög grad gäller att kvinnor väljer
kvinnor. På flera av de lågavlönade posterna inom företaget arbetar kvinnor. Detta skapade en
diskussion om varför kvinnor väljer dessa arbeten som ofta inte heller har någon utsikt till
avancemang inom företaget.

Många gånger är också de annonser som man har använt sig av varit skrivna på ett sådant sätt att
många kvinnor inte tror sig klara av vad tjänsten krävt, trots att de egentligen haft tillräcklig
kompetens.

Under diskussionens gång kom det upp förslag som t ex arbetsrotation, detta för att tjänster som
är tidsbegränsade tilltalar kvinnor mer. Förutom att på så sätt kunna öka jämställdheten så skulle
företagets personal få en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Olika
arbetsrotationsförslag har dock funnits i företaget sedan 70 –talet och hittills har inget hänt inom
detta område.

Det fördes också diskussioner om kvinnor är mer ledare än chefer. Kvinnor använder sig inte av
auktoritet när man är chef, utan leder genom att få de övriga i gruppen att förstå varför en viss sak
måste utföras. Män använder sig mer utav sin formella makt.

När det väl har blivit en kraftig snedfördelning inom en avdelning av ett kön så kan det vara svårt
att förändra balansen. Det leder lätt till att det könet som redan är underrepresenterat minskar
ännu mer eftersom det är lättare att umgås med samma kön, man har liknande intressen och
samtalsämnen. Tvåkönighet gör också en arbetsplats mer populär att vara på för alla, enligt de vi
gjorde intervjun med.

Inom företaget har man upplevt att det inte händer så mycket inom arbetet med jämställdhet. Vd
har sagt att jämställdhet är ett prioriterat område men det har mest uppfattats som tomt prat. Av
företagets kunder är 49 % kvinnor och detta tycker man borde avspeglas i företagets högre
chefsnivåer, vilket det dock inte gör idag.

För att öka andelen kvinnor i högre chefsposition så är det viktigt att man börjar nedifrån och
redan där stöttar dem att söka sig uppåt. Förslag kom fram om att bilda ett kvinnligt nätverk för
både de som vill avancera men också för dem som redan har blivit chefer.
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Det som framför allt skiljer en manlig ledarstil från en kvinnlig är att män har mer prestige. Svårt
för en manlig chef att erkänna att man har fel. Kvinnor är mer lyhörda och lyssnar mer på andra
som är bättre insatta i ett ämne än en själv, de är också mer villiga att kompromissa.
Respondenterna tyckte att det var bra om det var en någorlunda jämn könsfördelning på
chefspositioner eftersom de ansåg att män och kvinnor ser olika saker och därmed kan
komplettera varandra. Män bestämmer sig för en sak och sen är det så, det är svårt att rubba på -
det mannen säger är rätt. Han får klapp på axeln och beröm. En chef som måste visa att han är en
chef är ingen bra ledare.

Många av kvinnorna kände att vid sammanträden så var det bara de som var förberedda. Om
männen inte hunnit utföra det de blivit ålagda från förra mötet såg man inte detta som något
märkligt, liksom om de inte hunnit sätta sig in i det dagens möte skulle behandla – man förstår
om han inte hunnit, för han har ju så mycket att göra! Om däremot kvinnorna skulle komma
oförberedda så skulle många av deras kollegor ”lyfta på ögonbrynen”. Varför i hela världen har
hon inte hunnit det för? Hon har väl inte så mycket att göra ändå?
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BILAGA 5

Sammanställning av enskild intervju Lisa Andersson, Försäkringsexperten

Inom organisationen, i hela landet, finns det 249 chefer, varav 62 % är män och 38 % kvinnor. I
koncernledningen är två av tolv medlemmar kvinnliga, den ena kvinnan är personalchef och den
andra är kommunikationschef. De flesta kvinnliga cheferna befinner sig på mellanchefsnivå
medan männen innehar de högre positionerna. Detta bekräftar det mönster som vi stött på i
diverse litteratur.

Lisa lät oss ta del av företagets rekrtyeringspolicy. Denna verkar för jämställdhet genom att man
eftersträvar att rekrytera medarbetare som karaktäriseras av mångfald. ”Noggrant urval ska leda
till rätt person på rätt plats. Det ska vara kvinnor och män som inte behöver komma från Sverige,
det ska vara åldersfördelning, det ska gärna skapa en bild av deras kundgrupp.” Om man lyckas
följa kriterierna eller inte vet hon inte, men det är en bra tanke. Kriterierna är alltså inte
könspräglade, man vill lyckas med att hitta den rätta personen för jobbet. Man kallar det för
mångfaldsplan istället för jämställdhetsplan.

På Lisas företag är det ganska jämställt, det är delvis tack vare dagens chefer och tidigare chefer.
Man har drivit denna fråga hårt genom åren och har även haft en facklig representant som varit
aktiv och ”pushat” på den nuvarande chefen. Lisa hävdar att de har haft tur vid rekryteringar
eftersom man har lyckats få det så pass jämställt som det är. Rekryteringsannonser riktar sig
indirekt mot män när de är utformade av en man, Lisas chef är man och således kan utgången av
detta bli att han får mest ansökningar från män. Som förslag tyckte Lisa att man alltid kunde vara
både en man och en kvinna närvarande vid anställningsintervjuer.

Lisa är emot könskvotering. Hon säger att kompetens borde gå före kön. Man ska undvika att titta
på könet och istället se människan.

Lisa säger att hennes manliga chef är bra på att delegera ut arbete, men han vill samtidigt lägga
sig i de andras arbete. Kvinnor vill mer vara ”duktig flicka”, alltså göra det mesta av jobbet själv,
vara med i alla skeden. De måste också lägga ner mer tid på att få respekt än män behöver göra,
stressar även upp sig lättare. Kvinnor måste på ett annat sätt bevisa vad hon kan och att hon är
kompetent. Att män rekryterar män tror hon också. Män prioriterar ”hårda frågor”, så som
strategi, statistik, mål, osv.

Om Lisa hade fått sitt jobb på grund av sitt kön hade hon känt sig nästintill kränkt. Det hade inte
riktigt känts rätt. Generellt sett är hon emot könskvotering, men i vissa fall kan det behövas ändå
tror hon. Det ska vara rätt person, det är vad det handlar om. Om det sen är en man eller kvinna
det står emellan så ska inte kvinnan få jobbet bara för att hon har just det könet utan för att hon
har mest kompetens.

Hur långt ska man egentligen driva jämställdhetsfrågan? Ska det bli riktigt jämställt måste man
gå in på alla plan. Så att det inte bara är mannen som byter däck på bilen, osv. Män och kvinnor
är inte lika biologiskt sett.
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Könskvotering tror hon kan både hjälpa och stjälpa kvinnor, beror lite på situationen. Likaså för
män, det är ju ofta de som blir bortkvoterade. Bara för att man kvoterar in kvinnor så är det ju
ofta en man inte får jobbet bara för att han då är just man. En lagstiftning angående att hjälpa
kvinnor att nå chefspositioner tror hon inte på. I dagens läge har det förändrats inom universitetet
t ex, med tanke på jämställdhet. Man är inte i ett sämre läge bara för att man är kvinna. Genom
tidigare undersökningar kan man se att kvinnorna ligger bäst till när det gäller betyg. Man har
inte diskuterat könskvoteringsfrågan inom organisationen

Strävan efter att sitta i koncernledningen är inte Lisas mål, hon tror dock absolut att hon kan
komma dit hon vill. Hon har inte känt att hennes kön någon gång varit till nackdel/hinder för
henne, snarare tvärtom, hon har använt sig av sin kvinnliga list. Tack vare sina kunskaper inom
datorer har hon kunnat ”impa” på sin chef. Problemet kan vara att kvinnor inte vill lägga den tid
på jobbet som det kräver, vill gärna kunna ägna sig åt familjen också.

När man hör ordet chef så associerar man detta oftast till en man. Är det en kvinnlig chef man
menar så säger man detta, men om det är en manlig så säger man inte det. Det är underförstått att
det är en man, man pratar om då.

Kvinnor är mer taktiska än män är. Jämställdhet på alla plan är i det närmsta omöjligt, män och
kvinnor är alltför olika.
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BILAGA 6

Sammanställning av intervju med Bengt Källström, Säker AB

Vid chefsrekrytering tittar man mest på hur person är. De är mer intresserad av personlighet än
formella meriter. Man väljer naturligtvis inte vem som helst, personen måste ha en viss kunskap
om verksamheten. För IT chefer är det viktigt att ha kunskaper inom det specifika området, för
andra chefsposter är ledaregenskaperna viktigast. Ledaregenskaper sträcker sig inom ett brett
område, det är att kunna entusiasmera, bygga upp delaktighet, skapa känsla av inflyttande,
delegera, kunna hålla samtal, arbeta med mål visioner, sköta administration, skapa struktur, stötta
och coacha. Han tycker att kriterierna är bra och tror att även de anställda håller med.

Som det är idag är cheferna ofta för operativa, de löser alla problem själva som andra skulle
kunna gjort. De hinner då inte med att utveckla företag och medarbetare eller att möta
medarbetarna och att vara ledare. Detta är inte könsbundet.

Denna organisationen skiljer sig inte från andra organisationer. Alla är medvetna om det nya
ledarskapet och hur det ska vara. Det är en framtidsbild men stämmer inte alltid i verkligheten,
detta är branschoberoende.

Företag rekryterar ofta internt, de tar en duktig anställd men denna fastna lätt kvar i detaljfrågor,
inom det område han är expert. Vid extern rekrytering, får man en annan ledarstil. Detta företaget
rekryterar både intern och externt.

Det är flest män som söker till chefsposter. Män har lättar för att söka ”alla” jobb. Kvinnor är lite
försiktigare, söker inte om de inte känner sig säkra att klara av jobbet. Kanske kan det bero på
vem som har skrivit annonserna, t.ex. att män skriver så att det blir en manlig prägel.

Företaget vill få in fler kvinnliga chefer. Målet är att rekrytera kvinnor men meriterna måste vara
uppfyllda. Det går att rekrytera bra kvinnliga chefer, men man behöver ett stort urval.

Har 50 50%, och till och med fler kvinnor än män anställda men vid chefsposterna är det obalans
(fler män). Outtalad jämställdhet ska finns i organisationen. Kön är ett kriterium i rekryteringen
men de kvoterar inte in det underrepresenterade könet. Kan bestämma vilken man vill ha, t.ex. en
kvalificerad kvinna. Ledning och styrelse vill också få inte fler kvinnor.

Vill ha balans för att det ska spegla verkligheten. Det är inte bra med obalans. Det ska vara en
mix av snittet i Sverige, dvs hälften kvinnor. Ska spegla befolkningen och de anställdas kön. Alla
anställda vill avancera lika mycket, det är inte könsbundet.

Vissa kvinnor tackar ”nej” till chefsjobb i vissa perioder av sitt liv p.g.a. att de vill skaffa barn.
Männen är inte hemma lika mycket och tar hand om barnen. Kan inte skylla på kompetens, att det
finns mindre kvinnliga chefer.

Män anställer män, medvetet och omedvetet, kan beror på sättet att skriva annonserna. Troligtvis
mest omedvetet. En del rekryterar kopior av sig själv, det skapar inte mångfald.
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Man kan öka könsbalansen och mångfalden i företaget genom professionalism i
rekryteringsförfarandet, alltifrån att skriva annonser till intervjuerna och fler personer som tittar
på de sökande, rekryteringsgruppen ska vara allsidigt sammansatt.

Personalen får göra utlåtande om den tilltänkte chefen efter kandidater är utsedda.

Vet inte vad han anser om könskvotering, kan inte säga att den ska finnas. Den kan behövas om
folk saknar förmågan att rekryterar kvinnor. Det är en viljesak det går att rekrytera kvinnor om
man vill. Marknaden är komplex, det finns inte en väg utan flera därför behövs mångfald.

Definition av könskvotering är, 40,60%, för att nå en balans. Kompetensen ska dock vara
styrande. Det bör inte finnas tvingande regler men det är bra att ha det i bakhuvudet som en
riktlinje. Bättre att lägga energi på att förstå varför det ska vara en jämn balans och hur det ska
uppnås. Jämställdhetsfrågor har diskuterats länge i företaget.

Han hade inte haft några problem om han själv blev könskvoterad till ett jobb. Det är inte kul för
den som inte får jobbet då någon blir in kvoterad med mindre meriter, vem det än är som blir
drabbad, man som kvinna.

Det finns gott om kvinnor som har kompetens till att bli bra chefer men det skiftar mellan olika
områden. Mycket beroende på intresse. Mindre kvinnliga chefer inom tekniska område. Fler
kvinnliga personalchefer än manliga.

Det finns inga speciella fördelar eller nackdelar med att vara manlig chef utan det handlar helt om
hur man är som person.

Han försöker uppmuntra kvinnor som han tror passar för ett chefsjobb att söka till det.
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BILAGA 7

Sammanställning av intervju med personalchef Annika Liljeholm, Medicinteknik

Majoriteten av de anställda inom företaget är kvinnor men de flesta chefer på de höga posterna,
mycket beroende på den tekniska inriktningen, är män. De flesta chefer är civilingenjörer och har
en maskinteknisk utbildning i grunden. På de tekniska utbildningar är det få kvinnliga studenter
vilket har lett till att det också är få kvinnliga chefer på företaget.

Ibland kan de krav som ställs på de sökande cheferna vara högre än motiverat för tjänstens art.
Detta kan leda till att kvinnor inte får chefspositioner eftersom kvinnor ofta har sämre
självförtroende än män och inte söker något de inte tror de klarar av.

Personligen har hon inga problem med att göra sig hörd på möten med bara män. Hon har
däremot hört från andra kvinnor att de ibland kan ha problem med detta. Det kan vara en
anledning till att kvinnor väljer att inte bli chefer.

Personalchefen berättar att hon vill ha en befattning för att företaget vill ha just henne (vilket hon
också fått), inte p.g.a. av könskvotering. Könskvotering enligt henne är att en person inte
uppfyller de krav som ställts utan att man får ett jobb man inte är kvalificerad för p.g.a. sitt kön.

Vid en chefsrekrytering börjar man med att diskutera vad befattningshavarens uppgift är, och vid
de samtalen så är man könsneutral. De tittar på kriterier som utbildning, erfarenhet från tidigare
jobb och om de har någon speciell kunskap. Kön är alltså inte ett av de kriterier som man går
efter, däremot om det redan finns en överrepresentation av ett visst kön så kan det ibland vägas in
och då väljer man det underrepresenterade könet. Inom företaget har man börjat fundera om på
kriterierna är könspräglade, men om de skulle vara det, är det dock omedvetet.

När man söker nya chefer via annonser så skriver man inte att ett visst kön eftersöks, däremot
börjar man bli medveten inom företaget om att annonsens utformning kan ha en påverkan på om
en man eller kvinna kommer att söka tjänsten. I annonstexterna undviker man medvetet uttryck
som ”Ha många bollar i luften” och ”Spindeln i nätet”.

När man använder sig utav utomstående rekryteringsfirmor så kan man t.ex. säga att man gärna
ser en kvinna som sökande.

Personalchefen tycker inte att det finns någon direkt skillnad mellan en manlig och en kvinnlig
ledarstil. Det finns män som är bra på att lyssna och det finns kvinnor som är mycket resultat
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inriktade. Det som oftast kan skilja är att kvinnor snabbar tar in hjälp utifrån för att läsa ett
konflikter, vilket kan bero på att män känner en större prestigeförlust att inte lösa problemet själv.

Personalchefen tror att de anställda skulle tycka det var positivt om man började att väga in kön
som ett kriterium vid rekryteringen. Detta eftersom de grupper som utvecklas bäst är de som är
heterogena – kön, ålder etc.

Den intervjuade tror att det kommer att bli fler kvinnor på högre poster inom företaget i
framtiden. Detta för att kvinnor i större utsträckning utbildar sig i dag. Numrera är det också mer
tillåtet att arbeta deltid och även chefer kan gå tidigare från möten för att hämta barnen på dagis.
Något som för 10 – 20 år sedan inte ansågs passande för en chef. Nuförtiden är man också
medveten om vikten att ha välfungerande grupper dvs med både män och kvinnor.

Olika krafter driver män och kvinnor. Män drivs av makt och prestige medan kvinnor mer vill se
resultat av sitt arbete.

Att fler män än kvinnor är chefer kan också bero på att man gärna rekryterar personer som är lika
en själv, och eftersom det redan är fler män som är chefer så fortsätter det att vara så. De sökande
som kommer till slutintervjuerna har liknande meriter på papperet och då blir det den som passa
bäst socialt sett på företaget som anställs.

Män är också ofta mer självsäkra om vad de kan än kvinnor, vilket göra att de premieras vid en
anställning.
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Bilaga 8, Kravprofil
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