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Abstract 
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Purpose: The purpose of this thesis is to describe how an executive recruiter 

thinks in the selection process of candidates for managerial 
positions, with a gender perspective, to get a understanding why 
women are a minority in executive positions. The purpose is also 
to make the executive recruiters and the readers of this thesis 
aware of the executive recruiters thought patterns, which can 
influence the selection process and explain why they think the way 
they do.  

 
Research methodology:  This thesis is based on a qualitative method. Semi structured 

interviews have been implemented with executive recruiters on 
two different firms. Literature and scientific articles has been 
studied to give us a wider understanding of the area we are going 
to write about.  

 
Theoretical framework:  This thesis uses the theory of gender and leadership, sociology, 

homosociality, selection and recruitment.  
 
Conclusions:  The two executive recruiters are very different as persons and 

which can be explained in different growth condition, the size of 
the company and role models. This allows them to think very 
differently in the selection process and place a different emphasis 
on things. We have also seen that there are more variables that 
affect the executive recruiter. Both the clients and the documents, 
that form the basis of what to look for, have an affect on the 
selection. 

 
Keywords:  Gender, chief ideals, recruitment, headhunter, selection process, 

network and homosociality. 
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1. Definitioner 
 
är presenteras ett antal definitioner och begrepp som är av betydelse för denna 
studie. Dessa definitioner och begrepp ska underlätta för er som läsare att förstå hur 
vi tänker kring dessa begrepp. Sist presenteras även nyckelord för denna studie. 

 

 
Definitioner/begrepp 
 
Könsdiskriminering ”Missgynnande av personer vilket har direkt eller indirekt 

samband med deras könstillhörighet”. (ne.se, 2011-04-13) 

 
Kandidat/er:  Kandidat/er definierar vi som den person/er som är tänkbara 

alternativ till en viss tjänst. 
 
Rekrytering: Rekrytering är en metod som används av arbetsgivare som behöver  

fylla sitt personalbehov. (ne.se, 2011-04-11) 
 
Headhunting: Är ”en metod för rekrytering av högre chefer och specialister…” 

(ne.se, 2011-04-11) där kandidaten blir ”handplockad”.  
 
Headhunter En rekryterare som rekryterar genom headhuntingsmetoden (se 

definition hedhunting). 
 
Personbedömning Personbedömning är ett begrepp som ofta används inom 

rekrytering och detta innebär att rekryteraren ska skapa en så sann 
bild som möjligt av kandidaten. (Gordon, H, 1997, s. 11) 

 
Urval Urval definieras i denna studie som det val en headhunter gör när 

denne väljer ut två eller fler kandidater till en aktuell tjänst. 
 
Chefsideal Definieras i denna studie som de egenskaper som återkommande 

önskas innehas av potentiella chefskandidater till ett nytt arbete.  
 
 
 
Nyckelord:  
 
Kön, chefsideal, rekrytering, headhunter, urvalsprocess, nätverk och homosocialisering  

H 
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2. Inledning 
 
etta kapitel ämnar leda in läsaren på vad studien kommer att handla om, samt 
förmedla bakgrunden till varför studien har genomförts. Vidare presenteras en 
problemformulering som denna studie ämnar besvara och avslutningsvis 

presenterar vi syftet. 
 

2.1 Bakgrund och problematisering 
Det finns många olika definitioner på begreppet ledarskap. Dessa definitioner har utvecklats 
med tiden, men att begreppen ledning och chefskap är av maskulin karaktär och handlar om 
att kontrollera, ha befälet och styra människor är något som fortfarande lever kvar. Detta 
tydliggörs även när flera författare väljer att använda termerna chef och ledare som synonyma 
med ”han” (Wilson, F, 2004, s. 148). Detta fenomen har även observerats i en studie som 
berör rekrytering av chefer inom den akademiska världen där nya talangfulla kandidater ofta 
refereras som ”han”. (van den Brink, M, et al, 2010, s. 1473) Orsaken till att chefer oftast 
anses som synonyma med ”han” förklarar flera forskare med att det är männen som 
bestämmer hur en chef ska vara samt villkoren för ledarskapet. (SOU 1998:6, s. 107f) Det är 
också mannens stereotyp som gärna förknippas med de traditionella förväntningarna på 
ledarskapsbeteende, medan kvinnans stereotyp inte överensstämmer med dessa traditionella 
förväntningar. Enligt en studie förknippas mannens stereotyp med egenskaper som; 
kompetent, aggressiv, självständig, övertygande och beslutsam och kvinnans stereotyp 
associeras till att vara relationsinriktad och ses därför som snäll, hjälpsam, omtänksam och 
sympatisk för andras behov. (Rosette, A S, et al, 2010, s. 222) Det är inte bara egenskaper 
som kategoriseras efter kön, utan även ledarstilar. Blomquist och Röding (2010) skriver att 
vissa forskare anser att det finns könsrelaterade ledarstilar där det kvinnliga ledarskapet 
kännetecknas av mjuka attribut såsom omtänksamhet, värme, empati och lyssnande. Detta 
menar de, skiljer sig från den ledarstil männen förknippas med och som kännetecknas av 
attribut så som handlingskraftig, strategisk, beslutsmässig och andra hårda attribut. Blomquist 
och Röding (2010) skriver vidare att vissa forskare anser att dessa könsrelaterade ledarstilar 
eller egenskaper kan vara en förklaring till att kvinnor inte har vad som krävs för att vara chef. 
(Blomquist, C, et al, 2010, s. 234) Dock finns det flera meningar om denna ledarstilsteori och 
en studie menar på att skillnaden i ledarstilar beroende på kön är minimal eller obefintlig. 
(Rosette, A S, et al, 2010, s. 221)  
 
Varför dessa teorier och antaganden finns, angående att vi ser chefskapet som något 
maskulint, kan bero på flera olika saker. En teori är att kvinnor och män har olika tycke och 
smak som påverkar vilken typ av arbete de söker. Kvinnor tenderar att söka sig till arbeten 
liknande barnskötare eller sjuksköterska, medan männen söker sig till arbeten så som 
ingenjörer och mekaniker. (SOU 1997:137, s. 51) Ytterligare en orsak misstänks vara att varje 
kön söker sig till ett arbete där de har relativa fördelar, samt där de får bäst utdelning med de 
medfödda talanger respektive kön innehar. Då kvinnor anses ha komparativa fördelar i skötsel 
av hushåll och barn ska detta ses som kvinnans huvudansvar (Boschini, A D, 2004, s, 102f) 
och hon bör då anpassa sitt yrkesval efter denna fördel och ska helst söka arbeten som 

D 
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erbjuder deltid eller flexibel arbetstid (SOU 1997:137, s. 52). Eftersom chefsarbetet utmärks 
av totalhängivelse (Holgersson, C, 2004, s. 45f) tycks kvinnorna ha två val att välja mellan, 
utifrån ovanstående diskussion, antingen skaffa barn eller en portfölj. (Cheung, F M, et al, 
2010, s. 183)  
 
Dessa antaganden och teorier ovan, om att chefskap ses som något ”manligt”, kan vara 
förklaringar till varför kvinnor i mindre utsträckning än män besitter chefspositioner. För att 
se till vårt eget land, Sverige, utgörs kvinnliga chefer av 31,8 procent år 2008 
(ekonomifakta.se, 2011-04-11) och på en hundraårsperiod kan vi se att det hittills varit 32 
stycken kvinnor som har varit VD för ett börsnoterat bolag jämfört med männens som landar 
på 1860 stycken (svd.se, 2011-05-25) En myt som har cirkulerat om varför inte kvinnor i lika 
stor utsträckning som män besitter chefspositioner är att kvinnor inte har den rätta 
utbildningen för att kunna vara en möjlig kandidat till en chefsposition. (Boschini, A D, 2004 
s. 57ff) Detta stämmer inte då kvinnor är bättre utbildade än tidigare (Cheung, F M, et al, 
2010, s. 182) och det sker även en utveckling som visar på att det är fler kvinnor än män som 
studerar. (scb.se, 2011-04-11) Idag finns det också information om att det är lika många 
kvinnor som män som är aktiva i arbetslivet (SOU 1997:137, s. 48), men vad är det då som 
gör att kvinnor är i minoritet på chefspositioner om de är lika välutbildade samt aktiva som 
männen i arbetslivet? En statlig utredning använder sig att två metaforer för att förklara detta 
fenomen. Den förstnämnda kallas glastaket, vilket är en vertikal segregering och den andra 
kallas för glasväggar som är en horisontell segregering. Innebörden i dessa är att glastaket 
(SOU 1997:137, s. 2) uttrycks som ett hinder kvinnor stöter på när de vill avancera uppåt i 
karriärstegen och det verkar till synes systematiskt selektera bort kvinnorna för att nå toppen i 
en organisation. (Boschini, A D, 2004, s, 76ff) Glasväggarna beskriver istället att kvinnor 
inte hamnar inom de sektorer där basen för chefsrekrytering anses vara, vilket innebär att de 
inte har samma chans att avancera uppåt i hierarkin. (Boschini, A D, 2004, s, 76) 
 
Trots att kvinnor är i minoritet på chefspositioner talar två studier, EVA analysis och Woman 
Matter, för att kvinnor behövs i bolagsstyrelserna då det påverkar företagens ekonomi 
positivt. (Desvaux, G, et al, 2011, Kotiranta, A, et al, 2011) Då ställer vi oss frågan varför ser 
det ut som det gör, varför finns det inte fler kvinnor i bolagsstyrelserna eller i övriga 
chefspositioner? Detta får oss att bli intresserade av hur rekryterings- och urvalsprocessen av 
chefspositioner går till. Det är i rekryteringen som urvalet av kandidater sker och det är här 
som det definitiva beslutet tas om vem som blir tillsatt på chefpositionen. Vid rekrytering av 
chefspositioner används ofta något som kallas headhunting, vilket är en typ av 
rekryteringsform där en headhunter själv letar upp och matchar en kandidats profil mot 
företagets behov (Zackrisson, L, 2006, s. 13) för att på så vis hitta den bästa och mest 
efterfrågade kompetensen (Frykman, P, 2005, s. 25). Headhunters använder sig ofta av 
kontaktnät, tipsare och nätverk när de letar kandidater och Zackrisson (2006) menar att 
headhunting kan minska könsskillnaderna på chefspositioner då headhunters kan ”gå ut och 
leta” efter just en kvinna och inte en man. (Zackrisson, L, 2006, s. 103) Detta kan tyckas 
motsägelsefullt då en studie har visat att kvinnor nämner saknaden av informella nätverk som 
den främsta orsaken till varför det är så få kvinnor på chefspositioner. (Boschini, A D, 2004, 
s. 87) Dreher et al (2010) refererar till Finlay och Coverdill som beskriver en process där 
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headhunters litar mycket på egna kontakter och nätverk när de ska välja ut kandidater (Dreher, 
G F, et al, 2010, s. 657), precis som Zackrisson (2006) nämner (Zackrisson, L, 2006, s. 103). 
Detta kan bli ett problem för kvinnor, när de vill inta en chefsposition, då de i många 
mansdominerande arbeten tenderar att uteslutas från dessa nätverk. (Dreher, G F, et al, 2010, 
s. 657) 
 
Frågorna vi ställer oss är; hur tänker headhunters i urvalsprocesserna? Vad söker de efter när 
de letar efter en chef? Finns det ett chefsideal och vem bestämmer i så fall detta chefsideal? 
Påverkas deras beslut, handlingar och tankegångar på något sätt i urvalsprocessen? Spelar 
nätverket en stor roll? Vi anser att genom att studera denna process kan vi få en ökad 
förståelse för hur headhuntern tänker vid urvalsprocessen. Detta kan i sin tur ge oss en 
förståelse för hur stor eller liten del urvalsprocessen har att göra med den könssegregering 
som råder på chefspositionerna.  

2.2 Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion om den rådande situationen angående kvinnors minoritet på 
chefspositioner, har följande problemformulering utarbetats; 
 
– Hur tänker headhuntern i urvalet av kandidater i en urvalsprocess av chefer, med avseende 
på kvinnor och män, och varför tänker han eller hon som den gör?  

2.3 Syfte 
Studiens syfte är att utifrån headhunterns perspektiv beskriva hur denne tänker vid urvalet av 
kandidater till chefspositioner, med avseende på kvinnor och män1. Syftet är även att göra 
headhuntern samt läsarna medvetna om hur headhunterns tankegångar kan påverka 
urvalsprocessen och förklara varför de tänker på det sätt de gör för att få en ökad förståelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	  För att klargöra vad som menas med könsperspektivet i denna studie vill vi här tydliggöra att vi inte avser att ta 
reda på hur många kvinnor eller män som headhuntas till chefspositioner. Utan vi vill istället beskriva hur 
headhuntern tänker för att kunna förstå varför kvinnor är i minoritet på chefspositioner.	  
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3. Disposition 
 
 detta kapitel ska vi ge en överblick över de kapitel som kommer presenteras i denna 
uppsats. Genom att läsa dispositionskapitlet kan Ni som läsare få information om 
innehållet i varje kapitel och lättare navigera Er i uppsatsens olika delar. 

 
 

Definitioner: Här presenteras definitioner som är av betydelse för 
studiens fortsatta förståelse. 

 
 
Inledning: Inledningen ska leda in läsaren på vad studien kommer att 
behandla. Först följer en problematisering därefter följer 
problemformulering och syfte. 

 
Disposition: Dispositionen ska ge läsaren en överblick över de  
kapitel som kommer presenteras i denna uppsats.  

 
 

Vad vet vi idag? Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse 
för studiens ämne och kommer ligga som grund för fortsatt läsning av 
teorin. 

 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen innehåller de 
teorier som är av relevans för denna studie och som ska fungera som 
ett verktyg för analysen och diskussionen kring det empiriska 
materialet. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar vilka alla har ett 
speciellt syfte för besvara studiens problemformulering och syfte. 
 
Metod: Här beskrivs studiens tillvägagångssätt samt metod- och 
källkritik. Genom att läsa detta avsnitt kommer läsaren förstå varför 
vi har valt att genomföra studien på det sätt vi gjort och därmed ge 
ökad förståelse för studien som helhet.                     

 
Empiri: I detta kapitel redogörs det för den empiri vi samlat in genom 
de semistrukturerade intervjuerna. Vi kommer sammanställa 
intervjuerna efter olika kategorier efter att vi först transkriberat datan. 
 
Analys: I analysen ska vi förklara och förstå vår empiri genom att 
använda vår teoretiska referensram som verktyg och vi kommer 
analysera båda respondenternas svar tillsammans med hjälp av 
analysmodellen. 

 

I 

Kapitel 7 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Kapitel 1 

Kapitel 8 

Kapitel 4 
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Slutsatser och diskussion: I slutsatsen kopplas analysen ihop med 
problemformulering och syfte, då vi ämnar besvara vår 
problemformulering.  

 
Vidare forskning: Avslutningsvis kommer vi ge förslag på  
vidare forskning som kan vara av intresse för vidare studier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 9 

Kapitel 10 
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4. Vad vet vi idag? 
 
 ör att få en grundläggande förståelse för varför kvinnor i mindre utsträckning än 
män når chefspositionerna kommer vi presentera två metaforer; glastak och 
glasväggar. Dessa metaforer är av betydelse för studiens fortsatta diskussioner och 

detta avsnitt kommer även beröra några klassiska hinder som kvinnor står inför på 
arbetsmarknaden. Avslutningsvis presenteras könsfördelningen inom rekryterings- och 
headhuntingsbranschen. 
  

4.1 Glastak och glasväggar  
Något som är mycket omtalat och hittills relativt oförändrat är att det finns en 
arbetsfördelning mellan könen i Sverige. En förklaring till varför bristen på kvinnliga chefer 
existerar (Boschini, A D, 2004, s, 76) och att arbetsfördelningen mellan könen ser ut som 
den gör gestaltas i flera former och två av dessa benämns som glastak och glasväggar, se 
figur 1. (SOU 1997:137, s. 1f). 

  
Figur 1 Glastak och glasväggar 

     Boschini, A, 2004, s. 82 
 
Metaforen glastaket, vilket är en vertikal segregering, (SOU 1997:137, s. 2) uttrycks som ett 
hinder som kvinnor stöter på när de vill avancera uppåt på karriärstegen och ovanför detta 
glastak är det männen som utgör majoriteten. (Boschini, A D, 2004, s, 76f) Detta visas i 
figur 1 genom att desto högre upp du kommer i pyramiden ju lägre andel kvinnor besitter 
chefspositioner. Glastaket verkar till synes systematiskt selektera bort kvinnorna från att nå 
toppen i en organisation och för att kvinnorna ska få åtkomst till dessa positioner bör 
glastaket krossas, öppnas alternativt lyftas. (Boschini, A D, 2004, s, 76ff)  

F 
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Metaforen Glasväggar, vilket är en horisontell segregering, menar på att det finns en 
fördelning mellan kvinnor och män inom olika sektorer som inte är densamma. (SOU 
1997:137, s. 2) Här tenderar kvinnor till att inte arbeta inom de sektorer där basen för 
chefsrekrytering anses vara, vilket innebär att de inte har samma chans att avancera uppåt i 
hierarkin. Detta illustreras i figur 1 genom att desto längre ut mot pyramidens kanter du 
kommer ser vi att andelen kvinnliga chefer ökar. Det innebär att kvinnor redan från början 
bör vara medveten om var i organisationen de måste hamna för att kunna avancera. Utifrån 
figur 1 ser vi att en person bör befinna sig i mitten av pyramiden för att kunna avancera 
uppåt för att nå de högre positionerna. Detta för att inte längre fram stöta på dessa 
glasväggar då det kan vara svårt att byta spår. (Boschini, A D, 2004, s, 76) Dreher, et al 
(2010) hänvisar till Maume som argumenterar för att kvinnor och rasminoriteter ofta 
kanaliseras in av ledare och chefer till arbeten som enligt bevisning nedvärderas av 
företagen. Denna nedvärdering är trolig att även headhunters använder sig av och Dreher, et 
al (2010) refererar till Collins som menar på att headhunters ibland ser kvinnor och 
minoritetsgrupper som bättre lämpade att anställas inom vissa typer av arbeten. Detta i sig 
segregerar kvinnor och minoritetsgrupper från vissa chefsposter då headhunters lägger 
mindre intresse vid att överväga kvinnor och minoritetsgrupper till vissa chefspositioner. 
(Dreher, G F, et al, 2010, s. 657) 

4.2 Kvinnornas plats är i hemmet 
Förr i tiden var kvinnorna inte lika delaktiga i arbetslivet som männen, men under 1960-
1970 talen började kvinnorna göra entré i arbetslivet och idag är det nästan lika många 
kvinnor som män som är aktiva i arbetslivet. Trots detta kvarstår problemen med ej uppnådd 
jämställdhet på de högre positionerna inom arbetslivet (SOU 1997:137, s. 48) och 
anledningen till detta fenomen finns det flera teorier om. En anledning som Jonung (1997) 
antyder kan ligga bakom är att kvinnor och män tenderar till att ha olika tycke och smak 
som påverkar vilken typ av arbete de söker efter. Kvinnor föredrar att arbeta som 
exempelvis barnskötare eller sjuksköterska, medan männen söker sig till arbeten som 
ingenjörer och mekaniker. (SOU 1997:137, s. 51) Ytterligare en orsak antas vara att det 
skiljer sig mellan män och kvinnors begåvning och förmåga bland annat vad gäller fysisk 
styrka, matematisk och språklig skicklighet. Detta i sin tur påverkar vilka utbildningar och 
yrkesval könen gör. Valen görs alltid utifrån vilka relativa fördelar och medfödda talanger 
respektive kön besitter. Kvinnor anses ha komparativa fördelar i skötsel av hushåll och barn, 
då de har biologiska förmåner vid de första månaderna i barnets liv. Detta leder till att 
kvinnor kommer utveckla mer kunskaper om barnet, vilka gör dem mer passande att ta hand 
om barnet. (Boschini, A D, 2004, s, 102f) Då kvinnor har komparativa fördelar i hemarbete 
ses detta som kvinnans huvudansvar. Hon bör då anpassa sitt yrkesval efter denna fördel 
och ska helst söka arbeten där det erbjuds deltid eller flexibel arbetstid (SOU 1997:137, s. 
52) samt att det inte ställs för höga krav på övertid, resor och engagemang i arbetet. Jonung 
(1997) talar även om något som kallas för humankapitalteorin, vilken menar på att vi 
människor kan påverka produktiviteten och vår lön genom internutbildning. Dock ses detta 
endast som lönsamt för männen, då det inte ger någon utdelning för kvinnor eftersom de har 
huvudansvaret för hemmet samt avbrott i och med barnafödande. Denna teori menar på att 
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kvinnor tenderar till att medvetet välja att inte delta i de fleråriga utbildningarna då det torde 
vara så att de inte kan utnyttja den till fullo. (SOU 1997:137, s. 53)  

4.3 Arbetsgivarna har ett ”finger” med i spelet 
Det är inte bara könets egna komparativa fördelar som avgör vilket yrke de kommer välja, 
utan här har även arbetsgivaren ett finger med i spelet. (SOU 1997:137, s. 54) Den som 
efterfrågar arbetskraft tänker bland annat på löner, lönebikostnader, utgifter för 
sidoförmåner och frånvarokostnader. (SOU 1997:137, s. 49) Jonung (1997) menar på att det 
inte finns någon anledning för arbetsgivaren att skilja männen och kvinnorna åt om inte 
deras väntade produktivitet och arbetsmarknadsbeteende skiljer dem åt. Dock kan det vara 
viktigt för arbetsgivaren att ha kännedom om hur arbetsfördelningen ser ut i hemmet för den 
sökande då detta kan komma att ge konsekvenser för arbetsgivaren i form av mindre 
lönsamhet. Jonung (1997) menar på att kvinnor tenderar till att vara mer frånvarande och ej 
lika tillgängliga som männen i yrkeslivet. Dock kan arbetsgivaren välja att anställa i alla 
fall, trots troligtvis mer frånvaro, men till en lägre lön. Om inte detta går att genomföra kan 
de istället placera kvinnan i yrken där det innebär mer rutinartade uppgifter. Att kvinnor kan 
erbjudas lägre lön är något som kategoriseras som könsdiskriminering. Det ses även som 
diskriminering i de fallen då arbetsgivare försvårar för kvinnor att få tillträde till vissa 
yrken, även om deras produktivitet inte skiljer sig från männens samt när de rekryterar 
kvinnor till positioner där avanceringsmöjligheterna är obefintliga. (SOU 1997:137, s. 54) 
Det finns även teorier om att det är männen som medvetet stänger ute kvinnor för att kunna 
upprätthålla sina löner. Accepterar kvinnor att göra samma arbete som männen, men för en 
lägre lön blir detta ett hot för männen på ett flertal olika sätt. För att undvika att detta ska bli 
sanning väljer männen istället att samarbeta genom att rekrytera kvinnor till de mer 
lågproduktiva yrkena. (SOU 1997:137, s. 55)  

4.4 Könsfördelningen inom rekryterings- och headhuntingbranschen  
En studie har visat att vita män tenderar att favorisera kandidater som är just vita män 
(Dreher, G F, et al, 2010, s. 657). Dreher, et al (2010) hänvisar till två artiklar, varav den ena 
är från USA och som visar på att 97 procent av de anställda på ett av de största 
rekryteringsföretagen är vithyade och 93 procent är män. Den andra artikeln som Dreher, et al 
(2010) hänvisar till är en artikel som publicerats i Business Week som McCool har skrivit. 
Denna lägger fram bevis för att en hög procent av världens ledande och mest respekterade 
headhunters är vita män. 100 stycken av världens mest respekterade headhunters 
identifierades och efter en granskning av denna lista har det framkommit att 73 procent av 
listan bestod av vita män. (Dreher, G F, et al, 2010, 653ff) Genom att titta på ESK:s 
(Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter), som är en yrkesförening för Sveriges 
auktoriserade rekryteringskonsulter, webbsida ser vi att denna trend även håller i sig i Sverige. 
Av 56 medlemmar som har porträtterats i bild på deras webbsida är 13 stycken kvinnor, vilket 
motsvarar cirka 23 procent. (www.esk.se, 2011-04-25) 
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5. Teoretisk referensram 
 
etta kapitel syftar till att presentera de teorier som är av relevans för vårt syfte och 
vår problemformulering vilka kommer användas som verktyg i vår studie. Teorierna i 
detta kapitel kommer även ligga till grund för den analys och diskussion vi kommer 

föra kring det empiriska materialet. Den teoretiska referensramen fokuserar på fyra 
dimensioner; Kön och ledarskap, individens handlingar, homosocialitet samt urval och 
rekrytering. Dessa dimensioner ligger tillsammans till grund för att beskriva och förklara 
headhunters tankegångar vid urvalsprocessen. Innan varje del argumenterar vi kort varför vi 
har valt att använda oss av just den teorin. Observera att i teorin kommer även begreppet 
rekryteraren användas, då med samma betydelse som headhunter har haft i tidigare avsnitt. 
Detta med anledningen av att vi ej kan korrigera den ursprungliga teorin.  
 
 

5.1 Kön och ledarskap 
Den teori som kommer behandlas i detta avsnitt är av stor vikt för att kunna förstå och uppnå 
studiens syfte, vilket bland annat är att beskriva och förklara varför en headhuntern tänker 
som den gör vid en urvalsprocess. Den teori som kommer presenteras i avsnitt 5.1 är 
stereotyper samt kvinnlig och manlig ledarstil och avslutningsvis chefsideal. Dessa aspekter 
kan påverka hur headhuntern tänker vid ett urval.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Analysmodell steg 1 

5.1.1 Stereotyper samt kvinnlig och manlig ledarstil 
Könsstereotyper har dokumenterats i åratal och könsstereotyper är kategoriserade 
förväntningar av drag, beteenden och egenskaper som karaktäriserar individer på basis av 
deras respektive kön. Duehr, et al, (2006) nämner i sin artikel att stereotyper anses vara en av 
orsakerna till diskriminering på arbetet. Kvinnans stereotyp anses karaktäriseras av 
omtänksamhet för andra människor, medkänsla, snällhet, sentimentalism, hjälpsamhet och 
generositet, medan mannens stereotyp karaktäriseras av påstridighet, dominans, självsäkerhet, 
aggressivitet, hög ambition och självständighet. Duehr, et al, (2006) menar vidare att det är 
mannens stereotyp som traditionellt blivit anpassad till ledarskapsrollerna. (Duehr, E E, et al, 

D 
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2006, s. 816f) Andra egenskaper så som att vara auktoritär och lång kan också ses som typiskt 
manligt (Schilt, K, 2006, s. 469, 484) 

Dessa stereotyper liknar de ledarstilar som Blomquist, et al (2010) menar på kan kategoriseras 
som manliga alternativt kvinnliga. De menar att den kvinnliga ledarstilen kännetecknas av 
mjuka egenskaper såsom omtänksamhet, värme, empati och lyssnade. Detta skiljer sig från 
den ledarstil männen förknippas med och som kännetecknas av egenskaper så som 
handlingskraftig, strategisk, beslutsmässig och andra hårda egenskaper. De påpekar att om vi 
ser ledarstilar utifrån denna kategorisering av egenskaper som förknippas med respektive kön 
kan det ligga som förklaring att kvinnor inte har de egenskaper som behövs för att vara chef.  
(Blomquist, C, et al, 2010, s. 234) Kvinnor behöver alltså förändra sig för att passa in på en 
chefsposition då positionen är konstruerad efter en manlig förebild och anses vara normen för 
ledarskapet. (Billing Due, Y, 2006, s. 77) van den Brink, et al, (2010) menar att kvinnan bör 
vara excellent, ”Beyond all doubt”, för att ens kunna ses som en konkurrent till de manliga 
kandidaterna i urvalsprocessen. (Van den Brink, M, et al, 2010, s. 1474) 
 
Duehr, et al, (2006) hänvisar till en studie från 2000 där det visat sig att kvinnans stereotyp på 
senare tid har skiftat mer åt den manliga stereotypen, medan en annan studie från 2001 har 
visat att så inte är fallet. Trots dessa meningsskiljaktigheter kring detta är flera forskare i alla 
fall överens om att stereotyper inte är snabbföränderliga. (Duehr, E E, et al, 2006, s. 816f) 

5.1.2 Chefsideal 
Groysberg, et al (2011) menar att olika tider och förhållanden kräver olika ledaregenskaper. 
Egenskaperna som söks varierar även mellan funktion, geografiskt läge, industri och självklart 
mellan olika organisationer. (Groysberg, B, et al, 2011 s. 61) Egenskaper som var önskvärda 
var bland annat att en chef bör vara en god kommunikatör, lagspelare samt en god lyssnare. 
Det finns även en önskan om att en ledare bör vara mer empatisk, vilket innebär förmågan att 
kunna sätta sig in i en medarbetares situation och känslor. (Groysberg, B, et al, 2011 s. 64ff) 

5.2 Individens handlingar och homosocialitet 
Detta avsnitt består av två dimensioner, vilka ämnar beskriva och förklara headhunterns 
handlingar och tankegångar i urvalsprocessen av chefer. Först presenteras teori kring 
varför individen handlar som den gör ur ett sociologiskt perspektiv och efter detta 
presenteras teorin om homosocialitet. 
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Figur 3 Analysmodell steg 2 

5.2.1 Individens handlingar 
Enligt Engdahls (2001) sociologiska teori har människan som syfte när den genomför en 
handling att förverkliga ett mål och det är utifrån människans egen uppfattning om hur 
världen är utformad som medlen och målen väljs. Om människan inte har tillräckligt med 
kunskap om hur världen ser ut och fungerar kan detta leda till att handlingen inte blir rationell 
då valet av medel inte blir de mest effektivaste för att genomföra det bestämda målet. 
(Engdahl, O, 2001, s.56f) För att kunna få ett bra utfall med en handling bör du vara 
kompetent. Kompetens, i denna kontext, innebär att du ska kunna få fram och använda de 
resurser som krävs för genomförandet av en viss typ av handling. Dessa resurser kan vara av 
flera olika slag, men en av dessa resurser är ett stort socialt nätverk. Socialt nätverk menar 
Engdahl (2001) kan ge bättre förutsättningar för att handla rätt, än för en person som inte har 
något nätverk. (Engdahl, O, 2001, s.48ff) Handlingen som människan utför präglas av bland 
annat sociala erfarenheter och kollektiva minnen, vilket ligger som förklaring till varför 
människan handlar som den gör. (Engdahl, O, 2001, s.54) Det förråd som ligger till grund för 
hur vår handling tar sin form är något vi inte kan sluta handla efter, dock har vi möjlighet att 
utöka förrådet genom att generera nya erfarenheter. (Engdahl, O, 2001, s.46) Den handling 
som utförs har som mening att den är avsedd för något och människan som utför den lägger 
även en subjektiv innebörd i den. (Engdahl, O, 2001, s.44f) Dock sker eller utformas 
handlingen inte alltid på ett medvetet sätt, utan många handlingar rutiniseras med tiden och 
människan handlar mer eller mindre automatiskt (Engdahl, O, 2001, s.53). För att förstå en 
människas handlingsmönster bör människan sättas i relation till de som har påverkat eller har 
en inverkan på personen i fråga, främst genom socialisationsprocessen. Engdahl (2001) menar 
att hur personen handlar ofta är präglad av vilka människor denne umgås med samt vilka 
normer och värderingar de personerna innehar (Engdahl, O, 2001, s.62). Dessa personer och 
omgivningen kan även prägla människans handlingar genom att de underlättar eller försvårar 
dessa (Engdahl, O, 2001, s.47). 
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5.2.1.1 Kön – En social konstruktion   
Det finns olika sorters forskning kring varför en individ konstrueras som man eller kvinna. En 
aspekt är att se det utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att du ser 
könet som något socialt konstruerat och identifieras genom andra människor. (Barlebo 
Wenneberg, S, 2001, s. 65, 137) Angående könsroller har vi alla förväntningar om egenskaper 
och beteende hos respektive kön och detta hämtar vi från de sociala sammanhangen (Rosette, 
A S, et al, 2010, s. 222) som även avgör om personen kan betraktas som ”kvinnlig” eller 
”okvinnlig” (Barlebo Wenneberg, S, 2001, s. 65, 137) Via konstruktionen påtvingas vi 
historiska och kulturella normer (Billing Due, Y, 2006, s. 40) om vad som exempelvis anses 
vara kvinnligt respektive manligt eller vad som är chef och så vidare. Billing Due (2006) 
menar vidare att dessa historiska och kulturella normer kan skilja från land till land, men även 
från organisation till organisation. (Billing Due, Y, 2006, s. 84) Simone de Beauvoirs har 
gjort ett yttrande, vilket lyder; ”Man föds inte till kvinna, man blir det” och att då se kön och 
chefskap som något socialt konstruerat kan det därför sägas att ”chef föds man inte till, det 
blir man”. (Billing Due, Y, 2006, s. 122)   

5.2.2 Homosocialitet 
Homosocialteori innebär att män dominerar på maktpositioner i organisationer, vilket sedan 
leder till att männen identifierar och orienterar sig med andra män. De anser att de kan 
tillgodose de flesta behoven genom det egna könet, vilket leder till att de föredrar män och 
detta kan ses som en förklaring till varför det är männen som dominerar på toppositionerna. 
(Holgersson, C, 2004, s. 45) 
 
Jacobsen (1993) menar att det är uppenbart att de sociala relationerna är avgörande för hur 
en organisation fungerar. Det räcker inte längre med att bara inneha specialistkunskap, 
personen i fråga ska även kunna samarbeta. (Jacobsen, J K, 1993, s. 23f) Detta resonemang 
blir intressant då Holgerson (2004) menar att ett chefsarbete utmärks av osäkerhet, 
kommunikation och totalhängivelse. Osäkerhet i denna kontext beskriver det faktum att det 
är svårt att förutsäga framtiden och detta försöker elimineras med hjälp av att anställa 
människor med liknande sociala meriter. De sociala meriterna kan bland annat ges uttryck i 
att kandidaten har gått på samma skola/utbildning som rekryteraren eller att den tillhör rätt 
klubb. Rekryteraren vill finna en människa som har liknande värderingar som denne själv 
har och tror då att denna person kommer att handla i enlighet med rekryterarens åsikter. 
(Holgersson, C, 2004, s. 45f) Kommunikation är även det en väsentlig del i chefsarbetet och 
vid en rekryteringsprocess är det viktigt att se om de inblandade människorna förstår 
varandra genom att de talar samma ”språk”. Då majoriteten av chefspositionerna besitts av 
män har de manliga kandidaterna direkt en fördel då det torde vara så att männen talar 
samma ”språk” och det är inte lika lätt för en man att förstå en kvinna. (Boschini, A D, 
2004, s. 90) Den tredje aspekten; totalhängivelse, har betydelse av att det är viktigt att ha 
största fokus på arbetet och att allt annat får komma i andra hand. (Holgersson, C, 2004, s. 
46) Denna aspekt får direkt konsekvenser för de kvinnliga kandidaterna till 
chefspositionerna. Rekryteraren känner troligtvis inte kandidaten på ett personligt plan, men 
avgör genom normen att kvinnor vanligtvis har huvudansvaret för barnen och hemmet och 
att de inte kan prioritera det som önskas. (Boschini, A D, 2004, s. 91) På grund av de tre 
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ovanstående delarna i ett chefsarbete, osäkerhet, kommunikation samt totalhängivelse, 
reproduceras det homosociala beteendet (Boschini, A D, 2004, s. 91), vilket även kan kallas 
för den ”homosexuella reproduktionen”. (Holgersson, C, 2004, s. 45) Konklusionen blir då 
att män föredrar att arbeta med män, vilket leder till att kvinnor utesluts från de ledande 
positionerna. (SOU 1997:137, s. 111) Detta styrks av Brett och Stroth, vilka Dreher, et al 
(2010) hänvisar till, som menar att manliga ljushyade headhunters har en tendens att 
favorisera kandidater som är som de själva på grund av att de tror sig kunna förutsäga deras 
kommande beteenden bättre då de ”tillhör samma sociala sfär”. Alternativt är också att 
headhuntern favoriserar likasinnade på grund av att de är rädda för att diskriminera 
oliksinnade, de väljer därmed ett säkert kort. (Dreher, G F, et al, 2010, s. 657). Andra 
studier och forskare som stödjer detta resonemang har också visat på att de som sitter i den 
avgörande positionen vid utvärderingsprocessen av ledarskap tenderar att uppmärksamma 
och favorisera de individer som tillhör samma stereotyp som dem själva. (Rosette, A S, et 
al, 2008, s. 760) 

5.2.2.1  Statistik diskriminering genom normativa egenskaper 
Blomquist, et al (2010) menar på, som vi nämnt tidigare, att respektive kön kategoriseras 
efter vissa egenskaper (Blomquist, C et al, 2010, s. 234) och detta kan kopplas till statistisk 
diskriminering. Statistisk diskriminering innebär att du inte enbart ser till individens 
egenskaper, utan istället ser till en grupps genomsnittliga egenskaper. Statistisk 
diskriminering används av den anledning för att det är för dyrt att ta reda på all information 
om den arbetssökande och arbetsgivaren ser istället på saker som betyg, 
arbetslivserfarenheter och även kön. De uttalade normerna om att kvinnan tenderar till att 
vara mer frånvarande än männen från arbete är något som arbetsgivaren tar hänsyn till 
genom statistisk diskriminering, vilket blir till en nackdel för kvinnorna. (SOU 1997:137, s. 
56) Detta kan resultera i att om det är två likvärdiga människor av respektive kön som söker 
ett arbete väljs mannen av den enkla anledningen att kvinnor tenderar till att vara mer 
föräldralediga. (Boschini, A D, 2004, s, 89) Jonung (1997) menar på att denna statistiska 
diskriminering kommer att fortskrida så länge den är lönsam ur det perspektivet att kvinnors 
faktiska arbetsmarknadsbeteende skiljer sig i tillräcklig utsträckning från männens. (SOU 
1997:137, s. 62)  

5.3 Urval och rekrytering 
Även detta avsnitt är av stor vikt för att få en förståelse och uppnå studiens syfte. Med detta 
avsnitt avser vi att kunna beskriva och förklara hur en headhunter tänker vid urvalsprocessen 
av chefer Vi kommer att ta upp olika aspekter och inledningsvis kommer en presentation om 
vilka urvalsmetoder som finns till hands vid rekrytering. Vi kommer därefter presentera 
headhunting som är en rekryteringsmetod samt dold rekrytering, vilken är en form av 
headhunting. Slutligen introduceras en aspekt om headhuntern som aktör i urvalsprocessen.  
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Figur 4 Analysmodell steg 3 

5.3.1 Urvalsmetoder   
Det finns en mängd olika urvalsmetoder att tillgå vid rekrytering, men den i särklass 
vanligaste är intervju. Intervju är bra då kandidaten och rekryteraren möts ansikte mot ansikte 
och kan ställa frågor. Fellinger (2010) menar att det personliga mötet är viktigt för att få 
förutsättningar för att kunna göra viktiga affärer. Fellinger (2010) är dock kritisk till att många 
verkar tycka att en intervju är enkel och belyser att en intervju är mer komplex än ett 
vardagssamtal. Många faktorer kan spela in och forma en intervju på olika sätt, framförallt 
rekryteraren själv, men också kandidaten som intervjuas. (Fellinger, Å-M, 2010, s. 23f) Hur 
rekryteraren kan påverka intervjuer och bedömningar kommer beskrivas mer ingående under 
avsnitt 5.3.4. 
 
Andra urvalsmetoder som används vid rekrytering kan vara referenser, betyg, 
rekommendationsbrev och muntliga rekommendationer (Fellinger, Å-M, 2010, s. 22). Något 
som bör tänkas på vid dessa typer av urvalsmetoder är att referenserna exempelvis är valda 
subjektivt av kandidaten själv och olika företag lägger olika vikt vid betydelsen av 
referenserna (Frykman, P, 2005, s. 120). Andra typer av urvalsmetoder kan vara olika typer av 
tester eller prov, så som psykologiska tester, begåvningstest och arbetsprov. Dessa 
urvalsmetoder är mindre vanliga, men förekommer (Fellinger, Å-M, 2010, s. 22). 

5.3.2 Headhunting som rekrytering 
Headhunting är en typ av rekrytering som först i slutet av 1950-talet blev en egen och tydlig 
bransch. Under 1960-talet utvecklades branschen, men det var först under 1990-talet som 
headhunting utvecklades ordentligt i Sverige. (Zackrisson, L, 2006, s. 14f) Headhunting har 
blivit ett kraftfullt instrument för att hitta rätt person och innebär i korthet att du som 
headhunter själv letar upp och matchar en kandidats profil mot företagets behov (Zackrisson, 
L, 2006, s. 13) för att på så vis hitta den bästa och mest efterfrågade kompetensen (Frykman, 
P, 2005, s. 25). Headhunting används mest vid rekrytering av högre chefspositioner då det är 
ett relativt litet antal potentiella kandidater och att en viss sekretess finns kring rekryteringen. 
(Zackrisson, L, 2006, s. 9) Vid headhunting är det headhuntern själv som ska sälja in sitt 
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uppdrag och inte som vid vanlig rekrytering där kandidaten ska sälja in sig själv. (Zackrisson, 
2006, 84f) Dreher, et al (2010) hänvisar till Finlay och Coverdill som rapporterar från sin 
studie att headhunters ofta har en aggressiv sökmetod för att hitta rätt person där de söker 
efter personer som redan är anställda och som inte har planerat att byta arbete (Dreher, G F, et 
al, 2010, s. 655).  
 
Zackrisson (2006) hävdar att kvinnors frånvaro på chefsposterna till stor del beror på feghet 
hos beslutsfattare att inte våga anställa någon som sticker ut från mängden, men också på 
grund av lama rekryteringsmetoder. Han menar vidare att genom att använda headhunting 
som metod vid rekrytering kommer stora delar av problematiken kring att kvinnor är i 
minoritet på chefspositioner att lösas då headhunters kan ”gå ut och leta” efter just kvinnor 
och inte män. Zackrisson (2006) nämner vidare att headhunters ofta använder sig av 
kontaktnät, tipsare och nätverk när de letar kandidater att headhunta. (Zackrisson, L, 2006, s. 
103) 

5.3.2.1 Nätverk 
Detta resonemang om att headhunting kan lösa problemet med att kvinnor är i minoritet på 
chefspositioner tillsammans med att headhunters ofta använder sig av kontaktnät, tipsare och 
nätverk kan tyckas bli lite snedvriden. Detta då en studie har visat att kvinnor nämner 
saknaden av informella nätverk som den främsta orsaken till varför det är så få kvinnor på 
chefspositioner. Nämnas bör också att alla kvinnor i studien ansåg detta som en orsak, medan 
det bara var 54 procent av männen som ansåg detta. (Boschini, A D, 2004, s. 87) I en artikel 
beskriver Dreher, et al (2010) en process där headhunters litar mycket på egna kontakter och 
nätverk när de ska välja ut kandidater, vilket kan bli ett problem för kvinnor då de i många 
mansdominerande arbeten och chefspositioner tenderar att uteslutas från dessa nätverk. 
(Dreher, G F, et al, 2010, s 657) Enligt en annan studie om rekrytering av chefer inom den 
akademiska världen har det även visat sig att utskottet som ska besluta om vem som ska 
tillträda tjänsten också tenderar att välja kandidater från deras egna nätverk. Detta kopplas i 
studien ihop med att det till största del är mansdominerande nätverk som råder. (van den 
Brink, M, et al, 2010, s. 1473) Dreher, et al (2010) hänvisar till Burt och Ibarra som också 
säger att kvinnor får mindre information om nya tjänster på grund av att deras nätverk är mer 
begränsade än männens. I resonemanget ovan om nätverk är det också centralt att lyfta fram 
att rekryteringsföretag har mindre information om kvinnliga och andra minoritetschefer och 
proffs än de har om deras motpart, vita män (Dreher, G F, et al, 2010, s. 653). 

5.3.3 Dold rekrytering 
En annan form av rekrytering är dold rekrytering, vilken innebär att tillsättningen av en tjänst 
sker utan annonsering och öppenhet för allmänheten. Dold rekrytering kan leda till många 
olika könseffekter, men siffror visar på att genom dold rekrytering är andelen kvinnor och 
män som rekryteras tämligen densamma. Dock innebär denna dolda rekrytering ofta att det 
skapas särskilda ”stolar” för kvinnor (van den Brink, M, et al, 2010, s. 1471ff), något som kan 
jämföras med vad Zackrisson (2006) menar i avsnitt 5.3.2 om att headhuntern kan ”gå ut och 
leta” efter just en kvinna och inte en man. Den dolda rekryteringen är också en form för att 
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rekrytera en favoriserad kandidat (van den Brink, M, et al, 2010, s.1472), vilket kan vara till 
nackdel för kvinnor ur ett homosocialt perspektiv och detta ämne har berörts i avsnitt 5.2.2.  

5.3.4 Headhuntern 
Intervjun är det professionella mötet mellan rekryteraren och kandidaten (Gordon, H, 1997, 
s. 71) där dess arbete går ut på att tillgodose företagens intressen och uppnå det mål som 
företaget har satt upp. (Bergström, O, 1998, s. 5) Rekryteraren har även som uppgift att ge 
de kandidater som fått komma till intervju information om arbetet för att de ska kunna 
använda detta som beslutsunderlag. (Gordon, H, 1997, s. 137) Intervjuer kan se mycket 
olika ut och variera i sitt innehåll, men något som är viktigt oavsett hur intervjun tar sin 
form är att rekryteraren bör vara; 
 

1. ”Uppmärksam även på det outsagda; 
2. Lyhörd inför det motsägelsefulla; 
3. Konsekvent utforskande av allt som väcker undran; 
4. Skäligt respektfull och därmed etiskt stilfull inför den människa han eller hon möter”  

(Gordon, H, 1997, s. 72)  
 
Detta är en förutsättning för att bland annat få tillräckligt med information om kandidatens 
attityder, målinriktning samt familjeliv – nu och då. (Gordon, H, 1997, s. 72) 

5.3.4.1 Personbedömning vid rekrytering 
Inom alla rekryteringar sker en bedömning av kandidaten som söker anställningen. Generellt 
finns tre områden som vid personbedömning ska lägga särskild vikt. Dessa är; 
 

1. ”Det aktuella beteendet (framträdandet, språket etc.). 
2. Anamnesen, dvs. vitala livshistoriska händelser. 
3. Nuvarande attityder, värderingar, tankesätt etc.”   (Gordon, H, 1997, s. 57) 

 
För att kunna genomföra en personbedömning krävs en arbetsanalys och kravprofil innan en 
bedömning av kandidaten kan göras och därefter kan olika testinstrument användas (Gordon, 
H, 1997, s. 57-66). Intervjun är en personbedömares viktigaste instrument där det krävs 
flexibilitet och kreativitet för att kunna bedöma kandidaten på ett rättvist sätt (Gordon, H, 
1997, s. 71f). Ett annat viktigt instrument när det gäller att tolka den information en 
personbedömare ställs inför är inlevelseförmågan eller empatin. Något som bör beaktas vid 
personbedömning är dock bedömarens och kandidatens subjektiva information och tolkningar 
(Gordon, H, 1997, s. 84), vilket betyder att en personbedömning inte bör vara den enda 
rapport som avgör viktiga anställningsärenden (Gordon, H, 1997, s. 102).  
 
Den som rekryterar kommer dock aldrig kunna undgå att skapa ett första intryck av 
kandidaten. Den kommer direkt lägga märke till bland annat kläder, rörelsemönster och 
kroppsuttryck, men även hörda åsikter från andra om personen ifråga kan spela in i det första 
intrycket. (Gordon, H, 1997, s. 64) Enligt en studie har det visat sig att det inte spelar någon 
roll vilket kön den som genomför personbedömningen har då den får ett första intryck 
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(Bogdana, H, 2010, s. 68). Det som är viktigt att komma ihåg är att rekryteraren kan förlita 
sig på detta första intryck, men bör hantera dem just som de är, några hastiga, skissartade 
antaganden som likaväl kan vara fel. (Gordon, H, 1997, s. 64) Prien (1992) behandlar frågan; 
Hur lång tid tar det att lära känna en person? Studier har visat att detta tar längre tid än vad 
som kan tros, men att rekryterare sällan ägnar eller kan ägna den tid det krävs för att lära 
känna en kandidat. Studien slutsats är att när tillsättningen av en mer kvalificerad tjänst ska 
göras är det av yttersta vikt att lära känna personen, vilket återigen talar för att en 
personbedömning inte ska vara den enda rapport som avgör anställningsärendet. (Prien, L, 
1992, s. 231ff) 
 
Att förse sig med tillfredställande tolkningsredskap för sin informationsinsamling vid 
bedömningsprocessen är även det av betydelse för personbedömningen. Gordon (1997) 
förklarar den komplexitet som personbedömningen utgör genom metaforen; att segla i 
skärgården utan sjökort. Det är många signaler och märken som ska tolkas och omtolkas för 
att kunna förstå komplexiteten, där av symboliken med att använda ett sjökort vid 
personbedömning för att kunna göra det så korrekt som möjligt. (Gordon, H, 1997, s. 26) För 
att kunna göra ett korrekt personbedömningsarbete är det även nödvändigt att inneha en 
mängd olika kunskaper, men främst kunskap inom psykologi (Gordon, H, 1997, s.17). Denna 
studie kommer dock inte gå på djupet i den psykologiska läran, utan studien har istället berört 
den sociologiska aspekten i form av den sociologiska teorin samt homosocialitet i avsnitt 
5.2.1 och 5.2.2. Detta då vi ämnar, som vi nämnts ovan i kapitel 2, att beskriva och förklara 
headhunterns tänkande vid urvalsprocessen.  

5.4 Hur ska teorin användas - Analysmodell 
För att tydliggöra hur vi tänkt använda den teori som tidigare presenterats har vi nedan 
illustrerat en analysmodell (figur 5) som bygger på de fyra dimensioner som tidigare har 
illustrerats. Analysmodellen är framtagen utifrån studiens problemformulering och syfte som 
ämnar beskriva hur headhuntern tänker vid urvalsprocessen samt förklara varför 
headhuntern tänker som den gör, ur ett könsperspektiv. Efter illustrationen följer även en 
förklaring för vidare förståelse vid avläsning av modellen. Denna modell har vi även använt 
som verktyg när vi analyserat vår insamlade data. 
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 Figur 5 Analysmodell 
     

 
Analysmodellen är uppdelad i 4 dimensioner, Kön och ledarskap, Individens handlingar, 
Homosocialitet samt Urval och rekrytering. De tre förstnämnda dimensionerna är kopplade 
till headhuntern som person. Vi anser att dessa tre dimensioner ligger till grund för hur 
headhuntern tänker och handlar, vilket den fjärde dimensionen berör. 
 
Dimensionen Kön och ledarskapsdelen tar upp aspekter som kan påverka hur människan ser 
på och identifierar andra människor. Hur människan identifierar och ser på andra människor 
är en viktig del i en headhunters vardag då det alltid görs urval och personbedömningar. 
Dimensionen om homosocialitet tar upp en aspekt som i korthet går ut på att vi tenderar att 
arbeta och umgås etcetera med likasinnade. Då studier har visat att de flesta chefspositionerna 
besitts av män blir denna dimension om homosocialitet relevant i vår studie på grund av att vi 
vill få en förståelse för varför kvinnor är i minoritet på chefspositioner. Dimensionen om 
Individens handlingar tar upp aspekter om varför individen handlar som den gör ur ett 
sociologiskt perspektiv. Denna dimension är relevant för vår studie då den förklarar varför en 
individ handlar som den gör och vad det är som påverkar hur handlingen tar sin form. Då vi är 
intresserade av att förstå hur headhuntern tänker är denna dimension av väsentlig art för att 
kunna förklara beteendet vid en analys. De tre ovannämnda dimensionerna anser vi öka vår 
förståelse för varför headhuntern tänker som den gör, vilket sedan påverkar hur urvalet vid en 
rekryteringsprocess tar sin form - varför det blir den det blir. Detta leder in oss på 
dimensionen om Urval och rekrytering, som till största del behandlar en beskrivande del av 
headhunters tankegångar och handlande vid urvalsprocessen. Denna dimension är av 
betydelse för att få insikt om hur en headhunter faktiskt tänker. Utifrån analysmodellens fyra 
dimensioner kommer vi dra slutsatser om varför headhunters tänker som de gör.  
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6. Metod och metodologiska överväganden 
 
 etodkapitlet ämnar förse läsaren med en förståelse för den valda metoden i 
denna studie. Den valda metoden ligger till grund för att besvara studiens 
problemformulering samt uppnå dess syfte. Avsnittet ska också möjliggöra för 

läsaren att förstå varför vi har valt att genomföra studien som vi gjort. Kapitlet har 
disponerats på följande sätt; inledningsvis kommer vi att diskutera och argumentera kring 
val av undersökningens upplägg, datainsamlingen och analysmetod. Därefter argumenterar 
vi för studiens tillförlitlighet och för diskussioner kring källkritik. Vi kommer avsluta detta 
kapitel med ett avsnitt som har rubriken metoddiskussion där vi bland annat tar upp saker 
vi vill göra läsaren medveten om. 
 

6.1 Undersökningens upplägg 

6.1.1 Forskningsstrategi 
Studiens problemformulering och syfte ämnar till att beskriva hur headhuntern tänker vid 
urvalet av kandidater till chefspositioner, med avseende på kvinnor och män, samt varför de 
tänker på det sättet de gör. Vi har därmed låtit problemformuleringen och syftet styra vårt val 
av strategi och valet blev en kvalitativ forskningsstrategi då den lämpar sig bra att använda 
vid just beskrivande studier (Jacobsen, D I, 2002, s. 56). Det är utifrån ord och inte siffror 
som vi analyserar och drar slutsatser och därför var den kvalitativa forskningsstrategin om än 
mer lämplig att använda för att uppfylla studiens syfte. (Bryman, et al, 2005, s. 322) En 
kvalitativ forskningsstrategi syftar till att tolka och studera helheten på grundval av 
deltagarnas tolkning av den sociala miljö som undersöks (Bryman, et al, 2005, s. 298). 
Eftersom den kontextuella förståelsen var viktig i denna studie så var även det en anledning 
till varför vi valde en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman, et al, 2005, s. 322). Då studien är 
av beskrivande och förklarande art där headhuntern genom intervju beskriver sin ”verklighet” 
av hur denne tänker vid urvalet av kandidater och där vi tolkar de ord som insamlas i empirin 
ter sig en kvalitativ ansats som fördelaktig. I och med att både headhuntern och vi som tolkare 
av orden just tolkar verkligheten är objektivitet svårt att uppnå i denna studie. Vi är alla unika 
individer som tolkar världen och olika situationer på olika sätt och därför lutar denna studie 
istället åt subjektivismen med en tolkningsbaserad ansats. (Jacobsen, D I, 2002, s. 32-38) I 
och med att vi har valt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi kommer de fortsatta 
tillvägagångssätten i denna studie att påverkas av detta (Bryman, et al, 2005, s. 57). 

6.1.2 Forskningsdesign 
Problemformuleringen styr vilken forskningsdesign som kan användas (Bryman, et al, 2005, 
s. 52) och därför har vi utgått från denna då vi valt forskningsdesign. Då vi ämnar få en 
djupare förståelse för hur och varför en headhunter tänker som den gör så har denna studies 
design formen av en fallstudie (Jacobsen, D I, 2002, s. 97f), vilket även är att föredra då vi 
ämnar studera aktuella händelser. (Yin, R K, 2007, s. 22ff) Fallstudie är något som används 
då syftet är att genomföra en nära och intensiv studie samt vid komplexa situationer, vilket vi 

M 
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avser att göra. (Bryman, A, et al, 2005, s. 71f) Denna studie berör två empiriska 
analysenheter i form av två headhunters vilka kommer ligga som föremål för en ingående 
studie och vår avsikt är att lägga fram en helhetsanalys. Något som bör observeras är att en 
fallstudie har en begränsning i form av att den ej kan generaliseras och detta gäller även i vårt 
fall. Vi är medvetna om att resultaten från våra två empiriska analysenheter inte kommer 
kunna generaliseras och vi kommer därför inte heller dra slutsatser om alla headhunters. 
Jacobsen (2002) menar att en fallstudie är lämplig då djupare förståelse eftersöks av en viss 
händelse, i detta fall att kvinnor är i minoritet på chefspositioner och detta ansåg vi vara 
passande för vår studie med avseende på vår problemformulering och vårt syfte. (Jacobsen, 
D I, 2002, 95ff) Vi ska ingående och fördjupande studera dessa två enheter ur ett 
headhuntings perspektiv för att öka förståelsen för hur en headhunter tänker vid 
urvalsprocessen och vad detta kan bero på. Tidshorisonten för denna studie har sin form av 
en ögonblicksbild, då vi anser att detta är det mest väsentliga utifrån problemformuleringens 
utformning.(Saunders, M, et al, 2007, s. 148)  

6.1.3 Undersökningsmetod 
Den empiri som har samlats in i denna studie avser att beskriva och förklara den aktuella 
problemformuleringen. Som vi tidigare nämnt, under avsnitt 6.1.1, har vi använt oss av 
intervjuer vid insamlandet av empiri. Undersökningsmetoden intervju är tillämpbar när ett 
fåtal enheter ska undersökas, vilket är fallet i denna studie. En anledning till att vi valde 
intervju som undersökningsmetod är att vi ville få fram uppgiftslämnarens individuella 
synpunkter, inställning och uppfattning (Saunders, M, et al, 2007, s. 315), men också för att 
studien ämnar göra en intensiv och detaljerade beskrivning (Bryman, et al, 2005, s. 72). De 
intervjuer vi har genomfört är av semistrukturerad art med en intervjuguide som bas, då vi 
avser beröra specifika ämnen under intervjusituationen samt för att vi ville att 
uppgiftslämnaren skulle få utforma svaren på sitt eget sätt. (Bryman, A, et al, 2005, s. 363) 
Något som även gjorde att vi valde semistrukturerade intervjuer är att vi inte ville begränsa 
oss enbart till de ämnen som fanns med i intervjuguiden. I en semistrukturerad intervju är den 
som intervjuar öppen för nya ämnen som inte tidigare har berörts eller har ägnats en tanke åt, 
men som kan vara väsentliga för en vidare förståelse för problemformuleringen och syftet, 
därav vårt val av semistrukturerad intervju. (Saunders, M, et al, 2007, s. 315f) 

6.1.4 Angreppssätt 
Ämnet för denna studie har länge legat i vårt intresse, men på senare tid har ämnet blivit än 
mer uppmärksammat i medier och andra informationsspridandekällor, bland annat genom hot 
om kvotering av kvinnor till chefspositioner. Genom tidigare kurser inom företagsekonomi 
som vi läst på Örebro Universitet har vårt intresse och vår inspiration för ämnet blivit större 
genom olika litteraturer. Vi har sökt teori för att få en djupare förståelse för ämnet och utifrån 
denna teoriinsamling utvecklade vi en forskningsfråga. Genom fortsatt teorisökning har 
forskningsfrågan ändrats efterhand och data har samlats in genom intervjuer för att på detta 
sätt få en djupare förståelse för hur headhunters tänker vid urval av kandidater. Datan från 
intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av den teori vi fört fram i teorikapitlet. Detta 
angreppssätt ter sig som en iterativprocess där en växelverkan mellan empiri och teori 
kommer ske under studiens gång. (Bryman, A, et al, 2005, s. 25).  
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6.1.5 Öppen intervjuavsikt och anonymitet 
Problemformulering i denna studie kan uppfattas som känslig av respondenterna och detta kan 
innebära att de som blir intervjuade ger inexakta upplysningar. För att undvika detta skulle 
avsikten med intervjun kunnat döljas. (Jacobsen, D I, 2002, s. 165) Ur ett etiskt perspektiv har 
respondenterna alltid rätt till att få ta del av undersökningens syfte och hur uppgifterna ska 
utnyttjas. Detta ligger sedermera till grund för om respondenterna vill komma att delta i 
undersökningen eller inte. (Bryman, A, et al, 2005, s. 569) Med anledning av ovanstående 
valde vi att inte dölja avsikten med vår intervju då vi ville skapa ett förtroende hos 
respondenterna. Vi ville heller inte att respondenterna skulle känna sig lurade att ställa upp på 
en intervju. Om avsikten hade dolts anser vi att respondenterna kunnat godkänna sitt 
deltagande i studien på fel grunder, vilket vi enligt vårt etiska perspektiv vill undvika. Att inte 
dölja avsikten var därför ett tämligen enkelt val för oss.   
 
Då studien kan anses vara av känslig karaktär kan respondenterna ta viss skada om dennes 
identitet, företag samt företagets geografiska plats exponeras (Bryman, A, et al, 2005, s. 559). 
Av dessa skäl kan anonymitet vara viktigt för våra respondenter. Att erbjuda respondenterna 
anonymitet kan även ytterligare säkerställa att inga inexakta upplysningar lämnas då de kan få 
förtroende för oss som intervjuare och kan känna sig bekväma med att tala fritt. Att ge 
anonymitet ses även ur ett etiskt perspektiv som en åtgärd för att säkerställa att respondenterna 
inte tar skada av studien (Bryman, A, et al, 2005, s. 562) och därför blev erbjudandet om 
anonymitet än mer tydligt. Det vi kommer delge för läsaren är respondentens kön och 
bakgrund då vi anser att dessa variabler är av betydelse för hur headhuntern tänker vid urval av 
kandidater i en rekryteringsprocess. Skulle dessa variabler vara dolda kan helhetsbilden 
minimeras.  

6.2 Datainsamling 

6.2.1 Tidigare forskning 
Vi har valt att använda oss av tidigare forskning då den är relevant för att få en djupare 
förståelse för ämnet samt för att kunna ställa rätt frågor vid intervjutillfället i förhållande till 
vår problemformulering. Litteratursökningen till denna studie har till största del gjorts i 
Örebro universitetsbiblioteks sökkatalog för att hitta litteratur inom studiens ämne. För att 
finna vetenskapliga artiklar och publikationer inom studiens aktuella ämne har vi även använt 
databasen LibHub och varierat oss med olika sökord för att hitta relevant teori för oss. Vi har 
även använt oss av en sida som heter sagepub.com där vi har funnit ett par artiklar som har 
varit av väsentlig art utifrån vår problemformulering samt syfte. För att söka efter 
publicerade uppsatser har vi använt oss av DiVA. De sökord som vi använt i dessa databaser 
är; gender, leader, leadership, leader role, management, female, male, recruitment, 
headhunter samt executive recruiter. 
 
De källor vi har valt att använda oss av fyller olika syften genom hela studien. En del teorier 
behandlar grunderna och dessa har valts att ta med anledning av att vi vill ge läsaren en 
förståelse redan vid inledningen. Dessa teorier byggs sedermera på längre fram i studien 
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under teorikapitlet där vi har tagit fram en del liknande teorier som kommer fram till olika 
slutsatser, vilket visar på att; hur vi tolkar teorin är beroende på hur den används.  

6.2.2 Intervjuer  
Vi har använt oss av intervjuer för att samla in data utifrån vår studies syfte och 
frågeställning. Då vi tidigare nämnt att vi avser att genomföra en nära och intensiv studie, 
anser vi att intervjuer är den mest lämpade insamlingsmetoden. Skulle vi ha valt och använda 
oss av enkäter hade vi inte kunnat ställa följdfrågor och ej kunnat gå på djupet. För att kunna 
få en helhetsbild anser vi att intervjuer är det bästa alternativet för denna studie.  

6.2.3 Urval 
Denna studie avser, som tidigare nämnts, att förstå hur en headhunter tänker vid urvalet av 
chefskandidater och därför har denna studies urval av respondenter inneburit att vi velat få 
fram en urvalsram (Bryman, A, et al, 2005, s. 111) bestående av headhunters. Då det är svårt 
att lokalisera enskilda headhunters valde vi först att söka efter rekryteringsföretag som arbetar 
med headhunting eller är rena headhuntingsföretag och utifrån detta gjorde vi ett urval av 
enskilda headhunters. Vi valde att lokalisera urvalsramen via eniro.se, vilket är en elektronisk 
telefonkatalog och sökordet vi använde var headhunting. Att använda oss av eniro.se som 
urvalsram ansåg vi vara ett bra sätt att få tillgång till så många företag som möjligt. De allra 
flesta företag är registrerade på eniro.se och detta är då ett bra, snabbt och billigt alternativ för 
att få en så stor urvalsram att arbeta med som möjligt. För att minimera urvalsramen valde vi 
att inrikta oss på vissa regioner, dock kommer vi inte delge dessa regioner och antalet träffar 
på grund av anonymitetsaspekten. Efter sökningen på eniro.se studerade vi företagens 
webbsidor för att finna om de arbetade med headhuntingmetoden med inriktning mot chefer. 
När vi sedan lokaliserat dessa företag valde vi ut två av företagen som var mest tydliga med 
att de arbetade med headhuntingsmetoden. Därefter försökte vi ta reda på genom 
beskrivningar och telefonsamtal vilka medarbetare inom dessa företag som arbetade med just 
headhunting av chefer. Vid det ena fallet var det vi, genom beskrivningar på webbsidan, som 
valde ut respondenten (respondent 1, en man) och vid det andra fallet blev vi, via telefon, 
hänvisade till en person av företaget själva (respondent 2, en kvinna). Varför vi valde 
respondent 1 berodde på att dennes beskrivning passade bra in på vår studies syfte då dennes 
fokus var just headhunting av chefer. I andra fallet med respondent 2 vet vi inte varför 
företaget hänvisade oss till just den personen som de gjorde, men vi talade om att vi ville 
komma i kontakt med en person som arbetade med headhunting och möjligtvis var denna 
person den första de tänkte på eller så var det den enda personen på företaget som arbetade 
med headhunting. Varför vi valde att ha med två headhunters i denna studie beror på att avsåg 
att genomföra en djup och intensiv fallbeskrivning. En djup och intensiv fallbeskrivning 
genererar stora mängder data och därför gjorde vi en begränsning till två empiriska enheter. 
Vi ville koncentrera oss på dessa två fall då kvalitet i denna studie var viktigare för oss än 
kvantitet. Skulle fler empiriska enheter ingått i denna studie hade kvaliteten kunnat riskerats.   
 
Till dessa två tänkbara respondenter tog vi en första kontakt via mail (se bilaga 2). Vid detta 
tillfälle talade vi kortfattat om vad intervjuns syfte var, när intervjun planerades att bli 
genomförd och om personen ifråga var intresserad av att ställa upp. (Bryman, A, et al, 2005, 
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s. 367f) Det var också vid detta tillfälle vi erbjöd respondenten anonymitet. Vi bad 
respondenten fundera på vår förfrågning och meddelade att vi skulle återkomma via telefon 
inom två dagar. Att vi kontaktade respondenten först via mail och sedan via telefon var för att 
vi ville att personen i fråga skulle få tid till att tänka igenom om denne ville ställa upp på vår 
intervju och inte förhasta sitt beslut, detta ur ett etiskt perspektiv. Att först få läsa om vår 
förfrågning och kunna fundera för att sedan personligen bli uppringd av oss tror vi också 
skapar förtroende för oss som undersökare. När vi ringde upp två dagar senare tackade 
respondent 1 nej till att delta då han ej hade tid, vilket innebar att vi hade ett bortfall (Bryman, 
A, et al, 2005, s. 122ff). Respondent 2 tackade däremot ja till att delta i studien. Då vi ville ha 
med två enheter i denna studie valde vi att ringa upp ett annat rekryteringsföretag, på grund av 
begränsat med tid, från vår urvalsram utan att först maila brevet som vi gjorde till de tidigare 
nämnda respondenterna. Där kom vi direkt i kontakt med en person som arbetade med 
headhunting och hon (respondent 3, en kvinna) tackade ja till att delta i studien efter att vi 
berättat om studiens syfte.  
 
Generaliseringen i detta urval är begränsad då det inte är ett sannolikhetsurval som är 
representativt för hela populationen, men då denna studie är en fallstudie så ses inte 
generaliseringsproblemet med urvalet vara av väsentlig betydelse då inte heller resultaten från 
en fallstudie anses vara generaliserbara.  

6.2.4 Intervjufrågor 
De intervjufrågor som valdes ut togs fram med utgångspunkt från den teori som tidigare 
presenterats i denna studie. Frågorna var valda med syftet att erhålla data som senare i 
analysen kan förstås med hjälp av den teori som valts ut och besvara vår problemformulering. 
Frågorna i den intervjuguide (se bilaga 1) vi använt oss av har utformats efter en viss ordning 
där vi började med att ställa bakgrunds- och informationsfrågor om headhuntern som person. 
Dock vill vi poängtera att denna ordning inte följdes strikt utan samtalet fick styra 
intervjuguidens gång. Anledningen till att vi har med bakgrundsfrågor om headhuntern är för 
att vi ska kunna sätta in respondentens svar i ett sammanhang (Bryman, A, et al, 2005, s. 369), 
men även för att om möjligt få respondenten att känna sig trygg och då få ett förtroende för 
oss vid intervjuns fortsatta gång. Därefter fortsatte vår intervjuguide med frågor som rör 
respondentens arbete så som hur ett uppdrag ser ut, hur tankegångar går vid ett urval, hur en 
intervju kan se ut och avslutningsvis angåenden metoden headhunting som denna studie har 
sin utgångspunkt i. Vid utformandet av intervjufrågorna var vi noga med att ej ställa ledande 
frågor (Bryman, A, et al, 2005, s. 369) för att undvika att påverka respondenten och färga 
dennes svar, men även för att undvika att våra eventuella personliga åsikter skulle lysa 
igenom. Vi var även noga med att tänka på vilket språk (Bryman, A, et al, 2005, s. 369) vi 
använde oss av när vi utformade vår intervjuguide för att undvika eventuella missförstånd vid 
intervjuerna. Då det finns en tendens till att bli ”blind” och inte alltid kunna tillämpa ett 
kritiskt förhållningssätt till ens egen studie, valde vi att låta vår handledare och 
opponentgrupp ta del av dessa intervjufrågor. Detta gjorde vi i god tid innan dessa intervjuer 
var inplanerad för att även hinna få deras syn på frågorna och göra eventuella förtydliganden 
och ändringar.  
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6.2.5 Intervjusituation och dokumentation 
Intervjun har i de båda fallen skett på respektive respondents företag och kontor där vi har 
mött respondenterna personligen för att utföra intervjun (Bryman, A, et al, 2005, s. 140f). Att 
vi skulle genomföra intervjun på deras respektive kontor föreslog de själva, då de ej har gott 
om tid för att exempelvis ta sig till Örebro Universitet där vi kunnat ordna ett avskilt rum. Vi 
ansåg därför också att hålla intervjun på respektives kontor var det alternativ som företog sig 
vara bäst och bra ställe för att undvikande störningsfaktorer, så som ljud och dylikt. Genom 
att genomföra intervjuerna på deras kontor har vi en relativt bra kontroll över situationen. 
Dock kan personer som knackar på dörren eller telefonen som ringer störa intervjun när den 
hålls på deras kontor (Bryman, A, et al, 2005, s. 368), men trots detta anser vi att deras kontor 
är det mest lämpliga platsen utefter de förutsättningar som råder.  
 
Vid intervjusituationen närvarade vi båda. Detta på grund av att vi ville säkerställa en så 
rättvis bild som möjligt. Fördelen med att vi var två som intervjuade var att båda kunde 
anteckna det som sas, vilket gav oss en bred dokumentation. Vi kunde även hjälpas åt med 
dokumentationen och att ställa frågorna, vilket underlättar vid tolkning och analys av datan då 
båda har upplevt intervjun ”live”. Under en intervju kan aspekter som är svåra att 
dokumentera finnas, så som personkemin, känslan som upplevs i rummet, minspel eller 
gester. Genom att båda var med under intervjun har båda upplevt detta, kanske på olika sätt, 
vilket gör vår analys och tolkning bredare och möjligen mer rättvis. 
 
Vi var innan intervjutillfällena väl insatta i ämnet som berördes (Bryman, A, et al, 2005, 
s.370) och detta gjorde att vi kunde ställa nödvändiga följdfrågor eller följa med på 
avstickande svar som respondenterna lämnade. Då vi tog fram en teoretisk referensram innan 
vi genomförde intervjuerna gjorde detta att vi blev insatta och pålästa inom det område vi 
studerade. Den teoretiska referensramen gav oss en bas att stå på och även riktlinjer för att 
undvika att hamna utanför vårt syfte.  Var vi inte väl insatta inom området fanns risk att vi 
skulle missa relevant och intressant information och vi hade då inte kunnat göra en rättvis 
tolkning av datan. 
 
För dokumentation av intervjuerna har vi båda, som nämnts ovan, antecknat under intervjuns 
gång. För att komplettera denna typ av dokumentation spelade vi även in intervjuerna. Att 
spela in intervjuerna är att föredra då vi som intervjuare kan gå tillbaka om det var något vi 
missat eller för att tydliggöra delar av samtalet som vi ej uppfattades under intervjuns gång. 
Genom att spela in intervjun får vi även en fördel då vi kan höra hur respondenten säger 
saker. (Bryman, A, et al, 2005, s. 374) Att använda inspelningsutrustning under intervjuerna 
kändes extra viktigt i vår studie då vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, där 
det inte finns fasta svarsalternativ och att följdfrågor ofta uppkommer. Vi frågade naturligtvis 
innan intervjun om vi fick spela in den, vilket vi fick. Genom att vi fick spela in intervjuerna 
har vi också noggrant kunnat observera hur ofta eller sällan respondenten använder ordet chef 
synonymt med "han". Något som bör tänkas på vid inspelning av intervju är att 
respondenterna kan tycka att det är obekvämt att få sin röst inspelad och därför kan känna sig 
hämmade av detta. Vi ansåg genom att våra respondenter arbetar med rekrytering inte bör 
vara helt främmade för intervjusituationer och därför ej heller vara helt främmande för 
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inspelning av intervju. Vi tror de insåg fördelarna för både oss och dem själva, då ett så 
rättvist material har insamlats med hjälp av detta. (Bryman, A, et al, 2005, s. 374ff) 
 
Det var viktigt att tänka på hur vi skulle gå tillväga vid intervjusituationen för att den skulle 
bli så lyckad som möjligt (Bryman, A, et al, 2005, s. 370). En intervjus början och slut kan 
tänkas vara obetydliga, men är ytterst viktiga för att bra resultat. Därför valde vi innan 
intervjuerna att tala om syftet med studien och fråga om respondenten hade några frågor. 
Något vi tänkte på under intervjuerna var att vi skulle lyssna och låta respondenterna tala till 
punkt samt låta dem fundera på frågorna vi ställde och inte vara rädda för tystnaden. Detta är 
viktigt för att få så riktiga och ärliga svar från respondenterna som möjligt och för att undvika 
att vi påverkar svaret i någon riktning. Efter intervjuerna avslutade vi med att tacka 
respondenterna för deras tid och berättade att vi kommer maila summeringen av intervjuerna 
för att få att de skulle kontrollera om några sak- eller faktafel dykt upp. Vi frågade också om 
det var okej att få återkomma om kompletteringar blev nödvändigt, vilket det var. Efter vår 
sista intervju med intervjuperson två dök det upp frågor som ej hade berörts under den första 
intervjun. Vi mailade därför kompletteringsfrågor till intervjuperson ett vilka vi snabbt fick 
svar på.  

6.3 Analysmetod 
Vår analysmetod bygger på att vår studie är av kvalitativ art med semistrukturerade intervjuer 
och vi valde därför att genomföra en kvalitativ analys. Vår insamlade data består av en stor 
mängd ord och text som vi antecknade kontinuerligt under intervjuernas gång. Datan 
sammanställdes och transkriberades direkt efter intervjuerna. En svårighet med en kvalitativ 
undersökning är att det snabbt genererar stora mängder data. Forskaren kan lätt ”drunkna” i 
data och det kan därmed bli svårt att analytiskt tas sig fram i denna stora mängd (Bryman, A, 
et al, s. 445). Vi valde därför att kategorisera den insamlade datan i olika grupper för att på 
detta vis reducera irrelevant data och få en överblick av materialet. Denna kategorisering, 
alternativt systematisering, var nödvändig för att vi skulle kunna framföra det vi har hittat och 
göra datan överskådlig för läsaren (Bryman, A, et al, 2005, s. 457ff) samt för att kunna visa 
att data liknar och eller skiljer sig åt eller behandlar samma och eller olika fenomen 
(Jacobsen, D I, 2002, s. 230). Efter att vi hade kategoriserat datan genomförde vi en kvalitativ 
tolkande textanalys utifrån våra erfarenheter och den teori som vi har behandlat i denna 
studie, se kapitel 5. Till vår hjälp i analysen har vi använt oss av en analysmodell som 
illustrerats i kapitel 5.4.  

6.4 Studiens tillförlitlighet 
Vid bedömning av studiens tillförlitlighet valde vi att utgå ifrån Bryman and Bells litteratur, 
Företagsekonomiska forskningsmetoder”. De menar att en kvalitativ studie ska bedömas 
utifrån trovärdighet och äkthet, vilket skiljer sig från en kvantitativ studie som tar hänsyn till 
begrepp som reliabilitet samt validitet. (Bryman, A, et al, 2005, s. 306)  

6.4.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten kan brytas ner i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman, A, et al, 2005, s. 306) Angående 



Eriksson,	  Svensson	   Sida	  27	  
 

tillförlitligheten i denna studie har vi varit noggranna med att dokumentera och anteckna 
under intervjuernas gång för att sedan sammanställa informationen samt få den godkänd av 
respektive respondent. Genom att vi har gjort detta har vi säkerställt att den information vi 
presenterat är riktig och i enlighet med vad respondenterna har sagt under intervjuerna. För att 
underlätta och möjliggöra för andra att se om resultatet som framtagits står sig i denna kontext 
vid ett senare tillfälle eller går att överföra till en annan kontext eller situation, har vi sparat 
all information som genererats vid intervjutillfällena. Detta har vi gjort med anledning av att 
vi vill möjliggöra för läsaren att bedöma ifall den analys vi gjort är tillförlitlig utifrån den 
insamlade empirin. Om andra skulle vilja genomföra en liknande studie kan andra situationer 
uppstått, vilket inte gör det möjligt att överföra dessa resultat till en annan kontext och det är 
heller därför inte vår mening att generalisera resultaten. För att öka pålitligheten i denna 
studie har vi transkriberat båda intervjuerna. Vi valde att en av oss skulle transkribera båda för 
att transkriberingen skulle genomföras på liknande sätt för att undvika eventuella tolkningar. 
Efter transkriberingen har vi använt oss av färgkoder för att kunna kategorisera texten, vilket 
vi har gjort tillsammans för att se till att vi tar ut liknande saker från båda intervjuerna. Vi har 
därefter sammanställt intervjuerna var för sig och detta moment valde vi att dela upp då vi 
redan hade tagit ut ämnen som återfanns i båda intervjuerna vid transkriberingen. Detta 
upplägg anser vi minimerade risken för att missa viktiga detaljer i intervjuerna. Efter 
sammanställningen har vi även mailat dessa till respondenterna för att de ska få kontrollera 
och korrigera eventuella sak- och faktafel. Studien har även granskats vid tre tillfällen av 
opponenter, vilket gör att studien har granskats med kritiska ögon. Dock vill vi poängtera att 
deras granskning har varit ett komplement till vår egen kritiska granskning. Vi anser att dessa 
åtgärder ökar studiens pålitlighet. Den sista delen i trovärdighet; möjlighet att styrka och 
konfirmera, handlar om att vi som upprättare av denna studie har agerat legitimt då det inte är 
möjligt att nå fullständigt objektivitet. (Bryman, A, et al, 2005, s. 307f) För att kunna vara 
legitim, i den mån det går, har vi själva läst igenom studien med kritiska ögon för att upptäcka 
eventuella åsikter som inte bör presenteras eller finnas med i studien för att kunna säga att vi 
agerat i så god tro som möjligt. 

6.4.2 Äkthet 
För att ge en så rättvis bild som möjligt av de åsikter och uppfattningar som våra respondenter 
har delgivit oss kommer vi, som tidigare nämnt, ge dem chansen att kontrollera intervjuerna 
efter att vi har sammanställt dem för att se om några sak- eller faktafel dykt upp. Vi har även, 
när studien var klar för publicering, mailat den till de parter som medverkat i denna studie. 
Detta gjorde vi för att uppnå den del av syftet där vi ville göra headhuntern medveten om hur 
personens tankegångar kan påverka urvalsprocessen och förklaring till varför de tänker på det 
sättet som de gör, vilket kan ge en ontologisk autenticitet. Med detta menas att denna 
undersökning kan hjälpa de medverkande personerna att få en bättre förståelse för den sociala 
situation och den social miljö som omger dem. Om personen reagerar och uppmärksammar 
sitt tankesätt på annat vis efter denna studies analys kan det hända att de vill förändra sin 
situation genom att ändra sina mönster.  (Bryman, A, et al, s. 309)  



Eriksson,	  Svensson	   Sida	  28	  
 

6.5 Källkritik 
Att värdera datan är viktigt för att bland annat veta om avsikten med den källa vi använt är av 
rätt karaktär för denna studie, men även om en källa är aktuell vilket innebär att den återger 
information som gäller idag. När vi påbörjade skrivandet av denna studie hade vi som mål att 
använda oss av källor vilka var så aktuella som möjligt vad gäller publiceringsår. Detta anser 
vi att vi har uppnått, dock är vi medvetna om att vissa källor lider brist på aktualitet men vi 
har ändå tagit med dessa då vi anser att teorierna fortfarande är aktuella och lever kvar såsom 
teorin om personbedömning. Ett annat exempel är den utredning som är från 1997, vilken 
presenteras under kapitel fyra. De ämnen som berörs under detta kapitel lever fortfarande kvar 
och diskuteras i dagens samhälle, vilket gör att denna information fortfarande är relevant. I 
den teoretiska referensramen återfinns de fyra dimensionerna som illustreras i analysmodellen 
och de teorier som dimensionerna är uppbyggda av är bland annat upprättade utifrån ett flertal 
vetenskapliga artiklar. All teori som vi har valt är utifrån studiens syfte och 
problemformulering och vi valde att använda oss av både vetenskapliga artiklar och tryckt 
litteratur. Viss teori som presenteras under kapitel fem bekräftar varandra såsom teorin om 
olika ledarstilar och homosocialisering. Då vi inte kunnat se någon koppling mellan dessa 
teorier utifrån de referenser som presenteras i texterna anser vi att det ger ett ökat intryck av 
pålitlighet då de oberoende av varandra bekräftar samma sak. Denna studie har även några 
internetkällor som även de är viktiga att granska då de kan återge felaktig information och 
källor. Majoriteten av de internetkällor som finns med i denna studie återfinns i 
problemdiskussionen i kapitel två. Vi anser att de internetkällor som finns med i denna studie 
och den information vi har valt att presentera är relevanta för uppbyggnaden av 
problemdiskussionen och de anses vara riktiga då vi gjort efterforskning bakom dessa källor 
för att konfirmera dess äkthet.  

6.6 Metoddiskussion 
När vi skickade ut vår sammanställning till respondenterna återkom Marie (intervjuperson 1) 
med några synpunkter på sak- och faktafel. Efter att vi hade säkerställt sammanställningen 
med den ljudinspelning vi hade från intervjutillfället kunde vi konstatera att alla korrigeringar 
ej var sak- och faktafel. De ändringar Marie ville genomföra var där hon enbart hade nämnt 
det ena könet och inte det andra och hon ville då lägga till det kön hon inte hade nämnt. Detta 
ansåg vi oss inte kunna genomföra då vi har ett könsperspektiv som utgångspunkt i denna 
studie och det är dessa saker som är av betydelse för vår analys. Vi mailade tillbaka till henne 
och förklarade att vi hade gått tillbaka till ljudinspelningen för att se så att inga missförstånd 
hade uppkommit. I de ändringar hon ville genomföra kan vi se ett tecken på ett försök till att 
vara politisk korrekt, vilket inte behöver vara något fel. Att vara politisk korrekt kan ses som 
ett försök till att hon vill motverka den segregering som vi berör i denna studie. Genom att 
vara politisk korrekt vill hon framhäva båda könen, vilket kan leda till att hon vill försöka 
förändra sina mönster och som är positivt för könssegregeringen på arbetsmarknaden.  
 
Som vi nämnde under urvalsavsnittet hade vi ett bortfall på en manlig respondent. Detta 
bortfall gjorde att denna studie enbart kom utifrån ett kvinnligt perspektiv. Om vi hade haft 
med en man i denna studie kan det ha påverkat vårt resultat då denna person kanske hade haft 
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andra åsikter angående det chefsideal som eftersöks eller att dennes persons egenskaper hade 
varit mer åt det manliga hållet. Detta i sin tur kan ha påverkat hur han gör sitt urval och vad 
han söker efter. Att våra respondenter bara var kvinnor trots att de flesta headhunters är män 
kan tyckas bli missvisande, men då vi har genomfört en fallstudie var vår avsikt inte att 
generalisera de resultat vi kommit fram till. Utifrån detta ser vi inte valet av våra 
respondenter som ett problem i denna studie. Något som vi upptäckte under intervjuernas 
gång var att båda respondenterna arbetade främst mot mansdominerande branscher. Detta 
kan ha påverkat resultaten åt något håll då det enligt båda respondenterna inte är så många 
kvinnor som söker sig till dessa branscher. Vi är medvetna om detta, men som vi nämnde 
tidigare är inte vår avsikt att generalisera resultaten från denna studie, men vi vill 
uppmärksamma läsaren på detta.  
 
Vi har använt den sociologiska teorin i den mån vi har kunnat hantera den utifrån våra 
kunskaper. Men vi blev medvetna i analysen att det kanske hade krävts större kunskaper 
inom detta område, möjligtvis mer psykologiska kunskaper också. Detta ligger dock utanför 
denna studies ramar, men vi vill uppmärksamma detta för de som vill göra vidare forskning 
inom detta område. 
 

7. Empiri/Resultat 
 

mpirikapitlet syftar till att redogöra för intervjuerna så att ni som läsare av denna 
studie får en förståelse för vad som sagts och inte sagts. Genom att läsa detta kapitel 
kommer ni förstå vad vår analys och slutsatser grundar sig i. Först presenteras 

intervjuperson 1 och sedan intervjuperson 2 och vi har kategoriserat empirin efter de 
huvudfrågor vi har i intervjuguiden (se bilaga 1). Därefter följer ett avsnitt med reflektioner 
vi gjort efter att ha lyssnat och transkriberat intervjuerna och denna del kan därför inte 
härledas till någon fråga i intervjuguiden. Detta avsnitt är med för att vissa handlingar en 
person gör kan vara omedvetna och är därför svåra att ställa frågor på. Avslutningsvis 
kommer vi presentera de likheter och skillnader vi funnit mellan de två respondenterna. 
Observera att intervjupersonerna är anonyma och namnen som används i materialet är 
fiktiva. 
 

7.1 Intervjuperson 1 – ”Marie” 
För att ni ska få en bild av vem intervjuperson 1 är innan vi presenterar empirin kommer vi 
nedan att presentera en kort introduktion av personen och det företag den jobbar för. Efter 
detta kommer vi presentera huvudfrågorna från intervjuguiden var för sig för att förtydliga 
för er som läsare.  
 
Intervjuperson 1 (kommer hädanefter benämnas med ett fiktivt namn; Marie) arbetar med 
rekrytering av chefer på ett företag i Sverige med cirka 30 (intervju 1) medarbetare. Företaget 
är etablerade på den nordiska marknaden, men har även uppdrag internationellt. Företaget har 

E 
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mer än 25 års erfarenhet av rekrytering, ledar- och organisationsutveckling, där fokus ligger 
på utveckling av verksamheter och individer. Företaget beskriver sig för att ha långa och nära 
kundrelationer och strävar mot att vara en strategisk partner för sina kunder och genom rätt 
bemanning och rätt utveckling som svarar mot de krav verksamheten ställer kan de bidra till 
långsiktig och stark resultatutveckling. 

7.1.1 Bakgrund och information om respondenten 
Utbildning och yrken 

Marie har gått PA-linjen med inriktning, mot något som förr kallades, APA (allmänt 
personalarbete) och tog sin examen år 1995. Hon har även läst arbetspsykologi och på den 
vägen fått en filkand i psykologi. Hon har tidigare arbetat inom försäljning och på 
personalavdelningar, men sedan år 2001 fram till nu har hon arbetat som konsult på olika 
företag och har tillbringat de tre senaste åren hos nuvarande arbetsgivare. 
 
Uppväxt 
Marie har växt upp med både mamma och pappa, men har svårt att se om detta har påverkat 
henne på något sett. Hon tror istället att motton så som du ska vara hel och ren, du ska jobba 
och göra rätt för dig etcetera, som finns med när vi växer upp kan påverka mer. Hon påpekar 
dock att hon tänker utifrån sig själv hur hon har formats, men har ändå svårt att relatera över 
om hon hade varit annorlunda om hon inte växt upp med båda föräldrarna. Hon beskriver sin 
mammas egenskaper som självständig, noggrann, ansvarstagande, lojal och energisk. 
Fortsättningsvis beskriver hon sin pappa som självständig, ansvartagande, lojal och energisk. 
  
Egenskaper 
När hon beskriver vilka egenskaper hon besitter nämner hon att hon är duktig på att lyssna, 
tycker om struktur och ordning och reda. Hon tycker även om att arbeta i projekt, processer 
och drivs av att slutföra. Något hon får höra ifrån andra är att personer ofta får förtroende för 
henne, men hon har svårt att säga det själv. 
  
Förebilder 

Under sin uppväxt var hon en idrottsintresserad tjej och hade många idrottsförebilder. 
Förebilder i yrkeslivet anser hon sig inte ha eller ha haft, men hon nämner att hon har omgett 
sig av personer som fungerat som mentorer och bollplank. Hon säger sig ha lyssnat mycket 
på dessa individer för att bilda sig uppfattningar, men har ibland gått sin egen väg ändå. 
Dessa personer har varit av både det manliga och kvinnliga könet. Hon tycker att dessa 
personer inte har haft liknande egenskaper som henne själv, utan de har mer kompletterat 
henne och uppmuntrat henne till att våga.  
  
Tidigare chefer 
Marie har haft en jämn fördelning av män och kvinnor bland hennes tidigare chefer. Hon 
tycker att de på det stora hela varit bra. 

7.1.2 Uppdraget 
Vem eller vad bestämmer vad du letar efter? 
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Det företag som Marie arbetar på arbetar mycket utifrån styrda processer och något som 
kallas LEAN-principen2, vilket innebär att saker som görs ska tillföra något och skala bort 
allt annat. Detta innebär för företaget att de ska tillföra värde för kunden och de arbetar 
tillsammans med kunden efter ett dokument som heter verksamhetsanalys- och kravprofil. 
Dokumentet blir sedan styrande för att kunden ska se att företaget har fått en rätt bild av dem 
och deras önskemål. Innan uppdraget börjar kommer kunden och företaget överens om 
kostnaden för uppdraget, sedan bestäms tid för ett kravprofilsmöte. Här följs dokumentet 
kring verksamhetsanalys och kravprofil, vilket innebär att de börjar med att göra en 
verksamhetsbeskrivning av företaget, där alltid rekryterande chef på kundföretaget är med 
och gärna någon mer, beroende på kundföretaget och den position som ska tillsättas. Här tar 
företaget reda på vad kunden är verksam inom, vilken bransch de verkar inom, hur 
konkurrenterna ser ut, vad de har för tillväxtmål, vilka styrkor som finns etcetera. Efter detta 
följer en övergripande rollbeskrivning angående ansvarsuppgifter, arbetsuppgifter, 
förväntningar på den person som ska anställas samt framgångsfaktorer – vad är det som gör 
att personen blir framgångsrik på just denna arbetsplats. Här nämner Marie 
framgångsfaktorer som att personen kanske bör vara prestigelös, duktig kommunikativt, vara 
strukturerad, men att dessa är beroende på vilket företag som ska anställa ny personal. Ibland 
har kunden noga funderat själv över vad de söker, men det finns även tillfällen då företaget 
får ställa frågor och processa fram vad kunden söker. Marie påpekar att de är mycket måna 
om att de ska vara rådgivare till kunden. De har kunden med sig i varje steg, men det är 
viktigt att företaget förstår kunden och vet så mycket som möjligt om kandidaten för att 
kunna rekommendera den mest lämpade. 
  
Vad trycker man på i urvalet? 

Efter denna rollbeskrivning följer det en kravprofil som innebär att de tittar på kompetens, 
personliga egenskaper och motivation. När det kommer till kompetens nämner Marie att de 
exempelvis tittar efter; vad vill vi att den här personen ska ha med sig utbildningsmässigt, 
vad ska personen ha gjort, ska den ha varit verksam i ett tillverkande bolag med en 
omsättning på 200 miljoner kronor, vilka färdigheter behöver personen ha; ska den kunna 
Excel, tala och kunna skriva engelska samt behöver personen ha ett kontaktnät och eller 
kunna veta personer som arbetar i en viss bransch. Vid personliga egenskaper nämner Marie 
att de sätter upp en lista på vilka egenskaper som söks och sedan en förklaring vad dessa 
egenskaper betyder hos den specifika kunden. Kravprofilens tredje del tar upp motivation. 
Här menar Marie att de tittar efter vad det är som gör att kandidaten skulle vilja arbeta på det 
specifika företaget, utifrån arbetsinnehåll, karriär och privatliv. Hon berättar vidare att det är 
utifrån dessa tre faktorer; kompetens, personliga egenskaper och motivation som de sedan 
värderar kandidaterna när de gör tester och djupintervjuer. På frågan om någon av dessa tre 
delar väger tyngre än någon annan, svarar Marie att personliga egenskaper är svårt att få fram 
i ett CV och därför styr de kunden att titta på kompetens och motivation i första fasen. Efter 

                                                
2 Lean Production handlar om att ta vara på resurser på bästa möjliga sätt. Lean Production kommer av 
engelskans lean som betyder smal och är en filosofi som är mer aktuell än någonsin. Ett företags resurser är 
begränsade och de ekonomiska ramarna är ofta trånga. (leanproductions.se, 2011-06-11) 
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CV granskningen har de ett urvalsmöte och därpå följer de första intervjuerna. Under dessa 
intervjuer vill företaget att kunden ska fortsätta att titta på kandidaternas kompetens och 
motivation och inte personliga egenskaper. Marie menar att det lätt kan göras 
felbedömningar av personliga egenskaper då kandidaten är i en utsatt position vid en första 
intervju och de bör därför inte lägga lika stor vikt vid dessa. Marie nämner ett exempel och 
menar att en person som är väldigt lugn kan upplevas sakna driv eller energi. Efter de första 
intervjuerna bedömer kunden och företaget vilka personer som kan klara av arbetet utifrån 
kompetens och motivation och dessa får genomgå olika begåvningstester för att minimera 
urvalet ytterligare. Kandidaterna får också fylla i två formulär där styrande egenskaper i 
personligheten tas fram och det är först efter detta som de personliga egenskaperna värderas. 
Marie berättar vidare att efter detta följer djupintervjuer där de använder testprotokollet så att 
de kan förstå hur de personliga egenskaperna kommer tas sig uttryck i vardagen. I 
dokumentet verksamhetsanalys och kravprofil finns också ett blad som kallas 
kandidatförsörjningsstrategin. Här specificeras målgrupp, vilka titlar eller företag de söker 
inom eller om det redan finns några potentiella kandidater som kunden är intresserade av. I 
kandidatförsörjningsstrategin punktas även viktiga begränsningar upp i en lista så som 
företag och eller kandidater som inte ska kontaktas och andra eventuella restriktioner.   
  
Marie säger att dessa ovan nämnda steg i processen utgör en grund för en totalbedömning av 
kandidaten. Hon upprepar vad som ligger till grund för beslutet och nämner kompetens, 
djupintervjuerna kring personliga egenskaper, hur de personliga egenskaperna matchar det 
som önskas, företagskulturen, vad kandidaten förväntas göra samt motivation. Dock tar de 
också hjälp av referenser, vilket de ser som ett komplement. De använder referenstagning för 
att de vill förstå hur till exempel kandidatens egenskaper tar sig uttryck i arbetet. Ett exempel 
som de kan tänkas kolla med referenspersonerna säger Marie kunna vara; Hur tar sig 
kandidat X:s kontrollbehov i uttryck och hur märks det när personen tappar kontrollen. Hon 
nämner vidare att de aldrig, av etiska skäl, konsulterar referenser som kandidaten inte har valt 
att delge i CV:et. Marie berättar vidare att löneläget även ligger till grund för vilken kandidat 
det blir. Hon nämner vidare att löneläget reds ut tidigt för att de inte ska gå vidare med 
kandidater som inte är möjliga att tillsätta utifrån kundens lönenivåer.  

7.1.3 Hur tänker du när du ska göra ett urval 
Chefsideal och egenskaper 

Vi frågade Marie vad det är för chefsideal och egenskaper som generellt söks samt hur en 
chef ska vara. På detta svarade hon att det är olika utifrån vilken verksamhet hon ska 
rekrytera till, men ett människointresse är mycket viktigt och där lägger hon in aspekter som 
lyhördhet och att man är mån om hur budskap tas emot när man kommunicerar. Hon anser 
också att en chef ska vara snäll och kunna stötta andra. Att vara beslutsmässig och klara av 
att ta tuffa beslut är också viktigt enligt Marie. Hon nämner också att det är viktigt att 
personen har en grundtrygghet för då tenderar man att klara av press och stress bättre. Hon 
berättar vidare att det är vanligt att kunden söker en chef som vågar kliva fram, ta initiativ 
och driva på, men att det förekommer kunder som föredrar en chef som istället låter andra 
kliva fram.  
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Betyder rätt person ett visst kön? 

När vi frågade om hon tror att rätt person för ett visst jobb betyder att kandidaten är man eller 
kvinna, om exempelvis en manlig chef passar bättre i en viss bransch eller position, svarade 
Marie att hon inte upplever att kunden lägger in någon könsaspekt i en urvalsprocess. Hon 
menar att de inte diskuterar i banor att; ”vi kan inte ha en kvinna, utan könsaspekten blir mer 
i dialogen med kandidaten och då blir det också någonstans kandidaten som gör valet”. Hon 
berättar vidare att de rekryterar mycket mot byggnadsbranschen, vilket är en extremt 
mansdominerad bransch och där många CV:n. som kommer in är från män. Detta tror Marie 
beror på att det historiskt sätt är övervägande män som verkat inom den branschen och valt 
utbildningsväg inom detta, men menar att det börjar bli fler och fler kvinnor. I dessa 
branscher säger hon att de vill ha fler kvinnor. Hon säger igen att hon aldrig upplever att det 
blir en diskussion kring könsfrågan, men tar upp situationen; om två slutkandidater är en man 
och en kvinna och är jämlika, så har stora bolag ett aktivt jämställdhetsarbete. Detta anser 
hon kan gynna både kvinnor och män, beroende på vilken verksamhet eller bransch tjänsten 
befinner sig i.  
 
På frågan om hon ställer samma fråga om familjeförhållanden till en manlig eller kvinnlig 
kandidat, till exempel om de planerar att skaffa barn, svarar hon att de aldrig ställer den 
frågan. Hon säger dock att de ställer frågor till alla kandidater, oavsett kön, om de är gifta har 
sambo eller pojk- flickvän, vad andra hälften gör, om man har barn, fritidsintressen, vad 
föräldrarna arbetar med, syskon, om kandidaten är äldst eller yngst i syskonskaran etcetera. 
Dessa frågor menar hon hjälper dem att lära känna personen och hon menar vidare att de 
arbetar efter att det är kandidatens val hur denne ordnar det på hemmafronten med 
exempelvis barn. Hon upplever inte att detta blir en stor skillnad eller stor fråga och tycker 
att de flesta har en modern syn på familjeaspekten. Hon blir fascinerad av att läsa om kvinnor 
som diskrimineras för att de har barn, då hon inte upplever att företaget hamnar i de 
diskussionerna. 
  
Magkänsla 

På frågan hur mycket hon litar på magkänsla vid första kontakt med en kandidat så upplever 
hon att en vanlig kommentar vid avrapporteringen till kunden är att; ”ah men det var ungefär 
vad min magkänsla sa också”. Hon menar därför att magkänslan någonstans hänger kvar. 
Hon tror att den vikt som läggs vid magkänslan beror på hur vana de som ska rekrytera är, de 
vill säga vad de har för erfarenheter sedan tidigare. Hon reflekterar också över att kunden får 
en känsla för personen i inledningsfaserna och det menar hon aldrig kan läggas bort. Marie 
menar att hon inte litar på sin magkänsla då det inte är hon som anställer eller henne de ska 
arbeta med. Hon påpekar att de bedömer utifrån kompetens, personliga egenskaper och 
kandidatens motivation – en totalbedömning och det är utifrån den de rekommenderar.  

7.1.4 Var letar du när du rekryterar 
Nätverk 

På frågan om Marie använder speciella nätverk vid headhunting svarar hon först att de lägger 
tre veckor på search tid (företaget benämner studiens definition av headhunting för search) i 
ett uppdrag och då säger hon att de arbetar brett. Hon berättar vidare att företaget tittar i sin 
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kandidatdatabas och där ingår alla kandidater som de har haft med i tidigare processer. De 
tittar också i sina egna nätverk och de kartlägger företag där de tror personer kan finnas. 
Företaget utgår också från kravprofilsdokumentet där de tillsammans med kunden har satt 
upp olika företag där de tror att kandidaten kan finnas på eller specifika förslag på kandidater 
som kunden själv är intresserad av. De diskuterar också vilka branscher eller företag som de 
inte vill söka inom och om det är någon speciell titel de letar efter. Efter detta tar de en första 
kontakt för att få ihop ett urval. Vissa personer de tar kontakt med är inte intresserade av 
olika skäl, men då frågar de alltid om de har något tips på en annan person som kan tänkas 
passa för tjänsten som ska tillsättas.  
  
Spelar det någon roll om personen är anställd eller inte? 

Marie menar att då de tittar i sin kandidatdatabas och de egna nätverken får de automatiskt 
med personer som redan är anställda och de som inte är anställda. När de utför ren search 
säger hon att det blir svårt att få med personer som inte redan är anställda då de nästan enbart 
letar i företag. Hon tillägger att det efter lågkonjunkturen har skapats en annan syn på de som 
är mellan två arbeten. Hon berättar vidare att det inte säger något om den personen utan att 
det var många otroligt duktiga personer som fick lämna sina arbeten under denna period. 

7.1.5 Reflektioner över vad som sagts 
Efter att vi har lyssnat igenom och transkriberat intervjun med Marie märkte vi att hon 
genomgående i intervjun talade utifrån vi-form. Exempelvis, vi gör så här, man gör på detta 
sätt etcetera. Vår subjektiva känsla var att hon ville hålla en viss distans till hennes egna svar. 
Vi reflekterade även över att när hon talade om en chef eller kandidat så refererade hon till en 
man vid ett flertal tillfällen, exempelvis han ska vara etcetera. Vid ett tillfälle imiterade hon 
även en generell kund som analyserade en kandidat och hon lade då till sig en mörkare röst.  

7.2 Intervjuperson 2 – ”Helen” 
För att ni ska få en bild av vem intervjuperson 2 är innan vi presenterar empirin kommer vi 
nedan att presentera en kort introduktion av personen och det företag denna person arbetar 
för. Efter detta kommer vi presentera huvudfrågorna från intervjuguiden var för sig för att 
förtydliga för er som läsare.  
 
Intervjuperson 2 (kommer hädanefter benämnas med ett fiktivt namn; Helen) är egen 
företagare, där hon bland annat arbetar med rekrytering av chefer. Helens företag är ett litet 
företag där hon arbetar själv, men har hjälp av en tjej en förmiddag i veckan. Hon samarbetar 
även med en man som är professor i psykologi. (intervju 2)  

7.2.1 Bakgrund och information om respondenten 
Utbildning och yrken 

Helen har utbildning i fler olika ämnen, vilka berör drama, teater, film, kulturgeografi och är 
dessutom utbildad socionom. Varför hon blev socionom var för att det inte fanns lika många 
valmöjligheter på den tiden. Hon ansåg att socionom var det som var minst dåligt för henne 
och hon hade egentligen tänkt sig en helt annan bana. Men nu i efterhand anser hon att det 
har varit jättebra då det är en bred utbildning och det finns möjlighet till att arbeta med 
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många olika saker. Hon har därefter arbetat som socialarbetare i cirka 20 år, men har de 
senaste tio åren arbetat med personalrekrytering.  
  
Uppväxt 
Helen växte upp tillsammans med sin pappa samt hennes tre syskon; en yngre bror och två 
äldre systrar. Hon förlorade sin mamma ganska tidigt och beskriver sin pappa som ”en 
mycket bra pappa som var mycket kvinnlig, högutbildad och gillade kvinnor i alla dess 
former”. Hon berättar vidare att han var en sådan person som diskade, kokade sylt, dansade, 
städade och hon ser honom som en mycket bra förebild och ”ingen typisk man på något 
sätt”. Hon berättar att han gick runt med förkläde hemma och bjöd på sherry när de hade 
främmande. Helen växte upp med bara sin pappa och på frågan om hon tror att detta kan ha 
påverkat henne på något speciellt sätt eller om det hade varit annorlunda ifall hon hade växt 
upp med både mamma och pappa svarar hon att det är svårt att tänka så. Då hon har två äldre 
systrar så menar hon att saknaden av mamman under uppväxten inte har påverkat henne lika 
mycket som det har gjort med hennes äldsta syster som har saknat hennes mamma som en 
förebild. Helen är numera gift och har fyra vuxna barn samt snart sex barnbarn.  
  
Egenskaper 

När hon beskriver vilka egenskaper hon besitter nämner hon att hon är mycket energisk, har 
en stark motor och om hon skulle bli nedslagen så skulle hon resa sig blixtsnabbt upp igen. 
Hon nämner även att hon är en positiv människa och när det händer saker och andra ser 
något svart som rasar ser hon istället möjligheter. Hon tror också att hon är mycket snäll och 
omtänksam, men poängterar att hon inte är lika snäll som sin man. Hon menar att hon är som 
bäst när det är som svårast och tror att detta kan komma från hennes farmor, vilken hon har 
sett som en förebild.  
  
Förebilder 

Som vi nämnde ovan har Helen sin pappa men även sin farmor som förebild. Hon beskriver 
henne som en mycket stark kvinna som födde fem barn och gick från att vara ganska 
förmögen till utblottad efter Kruger-kraschen på 30-talet då familjen förlorade alla sina 
pengar. Helen berättade även att hon inte har haft så svaga kvinnor i sin familj, utan de har 
varit ganska tuffa och starka.  
  
Tidigare chefer 

Helen berättar att hon har haft både manliga och kvinnliga chefer, men menar att hon inte 
haft någon riktigt bra chef och att de har varit mycket tråkiga, förutom en kvinnlig chef som 
hon tyckte var bra. Orsaken till att hon har upplevt det så menar hon kan bero på att hon har 
haft för stora förväntningar. Hon berättar vidare att många av de chefer som hon haft hade 
arbetat mycket länge inom socialtjänsten på kommunen och inte klagat så mycket. Hon tror 
också att de hade hamnat på den positionen just på grund av att de inte var den typen som 
klagade och skulle vara lätta att styra och de som var jobbiga och besvärliga blev inte 
tillfrågade. Helen är av den meningen att det har varit alldeles för gott om dåliga chefer och 
med det menar hon att ”de har varit svaga att backa upp när det har gällt konflikter och 
diskussioner, varit för klena för att klara av att stå i blåsväder och tryck uppifrån”. Hon tror 
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också att hennes tidigare erfarenheter har speglat hur hon är nu och säger att hennes 
erfarenheter är en anledning till att hon lämnade socialtjänsten. Hon menar att det inte fanns 
utrymme för henne då hon är en mycket stark och tuff person och kände att hon fick flytta på 
sig, vilket hon också gjorde. 

7.2.2 Uppdraget 
Vem eller vad bestämmer vad Du letar efter? 

Helen berättar att hon kan få ett uppdrag från en kund där hon har som uppgift att hitta 
exempelvis en ekonomichef och berättar då att det ibland är så att de tillsammans arbetar 
fram en kravprofil, men ofta har kunderna själva en ide om vad det är de vill ha. Då en 
kravprofil har upprättats börjar Helen leta efter lämpliga kandidater som hon sedan 
presenterar för kunden. De väljer sedan tillsammans ut cirka tio personer som motsvarar eller 
som de kan känna skulle kunna motsvara det kompetenskrav som är uppsatt. När detta är 
avklarat så har Helen ansvaret för att testa dessa kandidater, intervjua dem och slutligen 
presenterar hon dessa för kunden. Här följer ett nytt urval på cirka fyra personer som Helen 
gör tillsammans med kunden och det kan hända att någon av hennes favoriter trillar bort, men 
hon poängterar att hon brukar göra sin röst hörd om hon tycker att kunden väljer helt fel för 
det är alltid kunden som väljer. Helen menar också att det är viktigt och tänka på att den nya 
personen som man ska rekrytera måste passa in i den övriga gruppen. Har man en svag chef 
så kan man inte ha en för stark ekonomichef för att undvika motstridiga känslor. Sedan måste 
hon även vara mycket inkännande och förstå vad det är kunden vill ha. De kanske säger att 
de söker en stark tjej, men att detta kanske inte skulle fungera i verkligheten utan hon 
behöver vara mer anpassningsbar. Här ligger det på Helens ansvar att känna av kunden och 
vad de behöver. Gör hon inte detta menar hon att kunden lätt kan välja någon som de tänker 
sig ska fungera väldigt bra, men att det senare i verkligheten inte fungerar alls, personen i 
fråga kanske är för stark eller för svag i gruppen. Hon berättar vidare att det ofta är så att en 
VD och en ekonomichef arbetar mycket tätt tillsammans och slutar den ena parten är det 
viktigt att finna någon som talar samma språk eller tänker liknande om exempelvis strategi 
eller dylikt. Hur Helen arbetar menar hon är färgat av hennes fostran inom kommunen. Hon 
menar att etik, moral och värdegrund är otroligt viktigt för henne, att man ska uppföra sig, 
göra det man har blivit tillsagd, prestera och det ska vara hyggligt. Hon berättar att hon inte 
är fostrad i tankesätten att tjäna pengar, göra resultat, göra affärer och blåsa människor, hon 
tycker istället om att göra goda gärningar. 
  
Vad trycker man på?  
Helen berättar att hon bland annat tittar på om de har haft personalansvar, kan engelska, haft 
koncernredovisning, arbetat med dotterbolag samt med utländska bolag. Detta ligger till 
grund för vem de senare väljer, men Helen menar att det alltid är kontakten med referenserna 
som är avgörande. Kandidaten ska alltid ha tre chefer som referenser och för att Helen ska 
tycka att detta är en bra kandidat är det viktigt att dessa tre personer är samstämmiga och om 
referenserna tänker för länge så får hon ingen bra känsla. Hon menar att de flesta människor 
vill sanna saker och hon tror att få far med osanning. Hon menar vidare att när samtalet med 
referenserna fortskrider så brukar hon se eller förstå vad som är sant och inte sant. Helen kan 
även välja att höra av sig till personer som kandidaten själv inte har skrivit upp på sin 
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referenslista. I vissa fall frågar hon kandidaten om det är okej, men kan då få till svar från 
honom att de inte kommer särskilt bra överens, men då anser hon att det är desto viktigare att 
hon får prata med denna person. I andra fall frågar hon inte kandidaten i förväg om hon får 
ringa en person som inte är med på referenslistan. 

7.2.3 Hur tänker du när du ska göra ett urval 
Chefsideal och egenskaper 

Helen menar på att många lockas av att få titulera sig chef, men att de i grund och botten inte 
är några chefer. Hon berättar att vissa egenskaper som en chef ska ha är att man ska vara 
emotionellt ganska mogen, ha koll på sig själv, god självinsikt och empati – förståelse och 
känsla för andra, och dessa anser hon vara oerhört viktiga. Här poängterar hon att hon inte 
menar att en chef ska ”grina ihop” med sin personal, men att man ska förstå dem samtidigt 
som man bör vara mycket förnuftig. En chef måste inte vara så varm, utan kan vara ganska 
kall som människa men fortfarande behålla förnuftigheten. Hon tar här upp en situation om 
att; ifall en chef skulle upptäcka att en människa i sin arbetsgrupp mår dåligt så ska chefen i 
denna situation ha en plan för hur detta ska lösas och skötas, utan att denne ska blanda in så 
mycket känslor i det. Helen tror oftast att de lite svalare cheferna är bättre än de som ”grinar 
och ojar sig” med sin personal. Hon menar att dessa chefer inte är lika bra, att de inte är 
förnuftiga och att detta skulle leda till att personalen inte skulle få samma förtroende för en 
sådan människa. Hon menar att man litar mer på någon som säger att jag har en plan för hur 
detta lösas och jag tar ansvar för att det blir bra. 
  
 
Betyder rätt person ett visst kön? 

I de fall, som Helen för tillfället kom ihåg vid intervjun, en kvinna och man har stått som 
slutkandidater har männen i båda fallen blivit valda och hon berättar även att det blev fel 
båda gångerna. Detta scenario är något hon har funderat mycket över och hon menar att man 
släpper igenom killar lättare än tjejer, de behöver inte kunna lika mycket som tjejerna. Hon 
berättar vidare om en händelse för några år sedan när hon skulle rekrytera en ekonomichef 
till ett företag. Då var det en man kvar tillsammans med en duktig tjej som hade erfarenhet, 
haft personalansvar och erfarenhet av budget, vilket inte mannen hade. Mannen blev vald 
ändå. Dock hade denna man samma revisor som det aktuella företaget och denna revisor 
tycke att han var fantastisk och enligt Helen var det därför han fick jobbet. Helen fortsätter 
och berättar att hade det varit hennes val så hade det blivit tjejen som blivit tillsatt på denna 
tjänst.  
  
Helen berättar att hon nästan bara arbetar mot teknikindustri, byggindustrin, säljare och 
ekonomer och hon berättar att hon inte någonsin träffat på en kvinnlig VD, vilket hon saknar. 
Hon berättar att det finns kvinnor som är HR och personalchefer, men de finns inte på 
ledande positioner och hon har inte sett någon utveckling av detta under hennes verksamma 
tid inom detta område. Varför det ser ut på detta sätt tror hon beror på att kvinnorna inte 
söker sig till dessa positioner, men att det handlar om en generationsfråga. Hon tror att vi 
kommer se det motsatta om 20 år på de ledande positionerna. Detta då hon hört från flera 
män och kvinnor att de nu har förstått att kvinnor kanske jobbar hårdare än män och att 
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kvinnorna är mycket duktiga. De har förstått att kvinnor kan göra flera saker samtidigt och att 
de är duktiga tekniskt samt välutbildade. Hon berättar vidare att kvinnor kan ses som 
hämmande då de förväntas ha barn, att de inte är beredda att offra sin familj och sitta på en 
arbetsplats när de kan vara hemma och göra roliga saker och se sina barn växa upp. Helen 
tror dock på en förändring då det inte längre är inne att arbeta 65 timmar per vecka, utan att 
vi nu är tillbaka i ett sundare arbetsliv med 40 timmar per vecka och detta tror hon kommer 
gynna kvinnorna. Men hon menar också att man måste släppa upp kvinnorna och att 
kvinnorna måste ge varandra stöd och sluta prata illa om varandra och det på en gång. Hon 
menar också att ”en dålig manlig chef kan alla stå ut med, men en dålig kvinnlig chef ser 
företag till att bli av med blixtsnabbt, vilket visar på att man har mycket mindre tolerans med 
kvinnor än med män”. Hon menar att männen måste tala om att kvinnorna är okej för att de 
ska bli accepterade.  
 
Efter att intervjun fortskridit en stund så minns Helen att det finns en kvinnlig VD på ett 
företag inom byggbranschen som hon har arbetat mycket med. Anledningen till att denna 
kvinna nu sitter som VD beror på att hon var den mest skickligaste av dem alla inom 
företaget på statik och blev därför tillfrågad att ta över denna tjänst då den manliga VD:n 
gick i pension. Hon beskriver denna kvinna som att ”inte vara något våp” och att hon inte är 
den person som tycker att män är jobbiga. Helen menar att vissa kvinnor kan tycka att den 
manliga världen är mycket jobbig, medan andra kvinnor kan tycka att den är mycket bra och 
hon tror inte att den kvinnliga VD:n, som vi tidigare nämnde, har känt sig trakasserad eller 
nedvärderad. Helen menar att det gäller att bara gå rakt in och ta sig plats. Skickar man ut 
signaler att man inte förväntar sig få ta plats så får man heller inte plats säger hon. Hon 
menar också att hur den kvinnliga VD:n är som person kan ha bidragit till att hon sitter på 
den positionen hon gör. Helen beskriver henne som mycket lång och ståtlig och menar att när 
hon ställer sig upp så har hon auktoritet och alla lyssnar på henne och att hon är en förebild. 
En bidragande orsak och något som spelar in tror hon även är att han som tidigare satt som 
VD inom detta företag har två döttrar som är framgångsrika och för honom var det självklart 
att kvinnorna ska fram. Helen menar att har man istället tre söner så har man inte upptäckt 
tjejerna och man känner istället igen sig i en manlig kandidat. Hon menar att om de träffar en 
manlig kandidat som är ambitiös så kan de se denna man som en son och vill ha in denna 
istället för, som Helen utrycker, ”…en udda fågel som är tjej”.  
  
Magkänsla 

Helen är av den åsikten att det första intrycket av en kandidat är oerhört stark och att man 
inte kommer ur det senare. Hon menar att det är mycket sällan hon ändrar uppfattning om 
folk och att det är svårt att göra ett andra intryck på henne. Hon anser att det första intrycket 
är det viktigaste; hur de kommer in, hur de tittar på henne, hur de tar i hand, hur de pratar om 
sina föräldrar, hur de pratar om sina arbetsgivare, hur de pratar om människor och 
situationer.  

7.2.4 Var letar du när du rekryterar 
Nätverk 
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Helen berättar att i de fallen då hon har gått ut med en annons för en tjänst så sparar hon alla 
CV:n som kommer in, vilka hon senare tittar på när hon ska headhunta. Hon berättar även att 
hon letar i sina egna nätverk, men hon kan även prata med någon som hon redan har 
headhuntat om denne känner till någon som skulle kunna passa in på den platsen som nu står 
ledig. Det är även så att personer tar eget initiativ och ringer upp henne för att berätta om sitt 
intresse för ett nytt jobb och detta har hon sedan i åtanke då det dyker upp något som kan ses 
som passande för denna kandidat.  
  
Spelar det någon roll om personen redan är anställd eller inte? 

Helen menar att det inte har någon betydelse för om personen hon söker efter redan är 
anställd eller mellan två jobb, men att de flesta som hon jobbar med är nyckelpersoner och 
anställda.   

7.2.5 Reflektioner över vad som sagts  
Vår subjektiva känsla som vi fick under intervjun med Helen var att hon genomgående under 
intervjun talade utifrån sig själv. Vi fick en känsla av att hon inte höll en viss distans, utan lät 
oss komma henne nära inpå. Efter att vi har lyssnat igenom och transkriberat intervjun med 
Helen uppmärksammande vi att hon vid ett tillfälle refererade till en generell kandidat som 
en ”han”. Hon benämnde även en generell kandidat som en hon eller kvinna vid ett flertal 
tillfällen under intervjuns gång.  

7.3 Skillnader och likheter mellan ”Marie” och ”Helen” 
En skillnad mellan de två respondenterna är att Helen är egen företagare och Marie arbetar för 
ett företag. Vi kan även se, efter denna beskrivning, att det skiljer sig i uppväxtförhållandena 
mellan dem då Helen växte upp med bara sin pappa, medan Marie växte upp med båda 
föräldrarna. När de beskriver sina egenskaper kan vi konstatera att Marie beskriver sina 
egenskaper utifrån ett arbetsplatsperspektiv, medan Helen beskriver utifrån mer personliga 
egenskaper. Återigen kan vi se hur Marie pratar utifrån ett arbetsplatsperspektiv då hon 
nämner sina mentorer som förebilder, medan Helen återigen är mer personlig i sin 
beskrivning av sina förebilder som tillhör familjen. Vi kan även utläsa en skillnad mellan 
respondenterna när de beskriver sina tidigare chefer. Marie menar att hennes tidigare chefer 
har varit bra, medan Helen beskriver dem som tråkiga och konflikträdda. I uppdraget kan vi 
utläsa skillnader då Marie är mer styrd utifrån ett dokument som hennes företag utgår ifrån 
när en kandidat eftersöks. Detta kan inte utläsas från intervjun med Helen då hon inte uttalar 
att det finns något dokument som ligger till grund för vad det är hon fokuserar på i urvalet. Vi 
kan även utläsa en skillnad i tillvägagångssättet i urvalsprocessen mellan Marie och Helen. 
Marie berättar att kunden är med i varje steg i urvalet och även deltar i intervjuerna med de 
kandidater som tagits fram. Detta skiljer sig från Helen som tillsammans med kunden tar fram 
tio kandidater som hon därefter intervjuar på egen hand för att sedan presentera cirka fyra 
kandidater som går vidare i processen. När det gäller frågan angående referenser ser vi 
ytterligare en skillnad då Marie inte lägger lika stor vikt vid referenser som Helen gör och 
nämner att hon enbart ringer de referenserna som kandidaten har nämnt i CV:t. Helen lägger 
stor vikt vid referenser och ringer även referenser som kandidaten ej har nämnt i CV:t. På 
frågan om; betyder rätt person ett visst kön menar Marie att hon inte märker av någon 
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diskussion kring könsaspekten i urvalsprocessen. Helen menar istället att hon märker av 
könsaspekten då det finns tendens till att se kvinnor som hämmande då de är barnaföderskor. 
Ytterligare en skillnad mellan de två är att de lägger olika stor vikt vid magkänslan. Helen 
menar att den är oerhört viktig, medan Marie inte lägger lika stor vikt vid den men påpekar att 
den är svår att lägga bort. Vid de observationer som gjorts uppmärksammades det att Marie 
tenderar till att använda ”han” synonymt med chefsbegreppet, vilket inte Helen gjorde då hon 
varierade ständigt mellan ”han” och ”hon”.   
 
Likheter vi kan se mellan dessa två respondenterna är att de båda är kvinnor, headhunters och 
använder sig av intervjuer samt verkar inom den mansdominerande branschen. Ytterligare en 
likhet vi kan se är att de båda använder sig av referenser. Båda använder också nätverk och vi 
kan se att de används på liknande sätt samt att det inte spelar någon roll om den de söker efter 
är redan anställd eller inte. Vi kan även se en likhet i hur urvalet görs mellan de två, då båda 
utgår ifrån kundens önskemål och sköter därefter urvalsprocessen själva.  
 
Utifrån detta avsnitt kan vi konstatera att Marie och Helen är mycket olika som personer, men 
att det även finns vissa likheter i hur de tänker i urvalsprocessen.   

8. Analys  
 

detta kapitel kommer vi presentera den analys som gjorts grundat på den teoretiska 
referensramen och den insamlade empirin. Analysen kommer göras med hjälp av den 
analysmodell vi presenterat tidigare och för att Ni som läsare ska ha lättare att följa 

med i kommande kapitel presenterar vi den igen. 
 
 
 

 
Figur 6 Analysmodell 

I 
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8.1 Kön och ledarskap 
Vi anser att köns- och ledarskapsaspekterna kan påverka hur människan ser på och 
identifierar andra människor. Hur människan identifierar och ser på andra människor är en 
viktig del i en headhunters vardag då det alltid görs urval och personbedömningar av 
kandidater. 
 
Marie menar att ett chefsideal skiljer sig åt utifrån vilken verksamhet hon ska rekrytera till 
och detta är något som även Groysberg, et al (2011) beskriver i en artikel som Harvard 
Business Review har publicerat. Marie menar vidare att det chefsideal som generellt söks 
består av egenskaper så som människointresse, vilket för henne innebär att vara lyhörd och 
vara en god kommunikatör. Hon nämner också egenskaper så som snäll, stötta andra, vara 
beslutsmässig, klara av att ta tuffa beslut, ha en grundtrygghet, våga kliva fram, ta initiativ 
och driva på. Många av de egenskaper som Marie nämner kan härledas till artikeln som 
Groysberg, et al (2011) har skrivit. De tar upp egenskaper så som kunna sätta sig in i en 
medarbetares situation, empatisk och vara en god kommunikatör och vi anser att dessa 
egenskaper kan härledas till det Marie säger om att vara snäll och kunna stötta andra. Dessa 
chefsideal liknar de ledarstilar som Blomquist, et al (2010) menar på kan kategoriseras som 
antingen manliga eller kvinnliga. De nämner att den kvinnliga ledarstilen kännetecknas av 
mjuka egenskaper så som omtänksamhet, värme, empati och god lyssnare. Utifrån denna 
kategorisering kan vi se att det Groysberg, et al (2011) och Marie beskriver är ett chefsideal 
med de mjuka kvinnliga egenskaperna. Marie nämner även egenskaper så som att vara 
beslutsmässig, klara av att ta tuffa beslut, våga kliva fram, ta initiativ och driva på och dessa 
beskriver Blomquist, et al (2010) som den typiska manliga ledarstilen. Helen beskriver 
chefsidealet något annorlunda jämfört med Marie, men det finns även likheter. Helen anser att 
de egenskaper som en chef ska ha är att chefen bör vara emotionell ganska mogen, ha koll på 
sig själv, god självinsikt, förståelse och känsla för andra samt empatisk och dessa nämner 
även Marie. Helen poängterar vidare att en chef inte behöver vara så varm, utan kan istället 
vara ganska kall som människa, men det är viktigt att behålla förnuftigheten och visa sitt 
ansvar som chef. Det Helen nämner om förståelse och känsla för andra samt empatisk är 
även det i likhet med det Groysberg, et al (2011) beskriver. De flesta egenskaper som Helen 
nämner kan kategoriseras som mjuka och kvinnliga egenskaper efter Blomquist, et al (2010) 
beskrivning av den kvinnliga ledarstilen. Det Helen nämner om att en chef inte behöver vara 
varm, menar vi går mer åt de hårda egenskaperna som Blomquist, et al (2010) beskriver som 
den mer manliga ledarstilen.  
 
Det chefsideal vi sett söks av Marie och Helen är en blandning av typiskt kvinnliga och 
typiskt manliga egenskaper. Helen beskriver fler kvinnliga egenskaper än Marie, men på det 
stora hela är det en blandning. Vi ser alltså inte att det enbart är manliga egenskaper som är 
chefsidealet, vilket teorier hävdar, utan denna blandning visar mer på att chefsidealet går åt 
det kvinnliga hållet.  
 
Det finns många definitioner på begreppet chefskap, men då de anses vara av maskulin 
karaktär ser många en chef som synonym med ”han” (Wilson, F, 2004). Även Rosette, et al 
(2010) menar att det är mannens stereotyp som gärna förknippas med de traditionella 
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förväntningarna på ledarskapsbeteendet. Detta har även observerats vid intervjun med Marie 
då hon vid flertalet tillfällen refererade till en chef som en man. Vid ett tillfälle imiterade hon 
även en generell kund som i denna kontext analyserade en kandidat och vi lade då märke till 
att hon imiterade personen med en mörkare röst. Då många handlingar rutiniseras med tiden 
utformas handlingar inte alltid på ett medvetet sätt (Engdahl, O, 2001). Detta kan tänkas vara 
fallet med Marie då hon omedvetet tänker en chef som en man, vilket vi kan utläsa från de 
observationer som vi beskrivit ovan. Detta kan påverka hennes handlingar vid urvalet på ett 
omedvetet sätt då hon kan tendera till att söka manliga kandidater. Efter sammanställning av 
intervjun ville Marie korrigera vissa delar i texten som hade att göra med det könsperspektiv 
vi utgått ifrån. Hon hade då nämnt det ena könet i en viss kontext och ville vid 
korrigeringarna även lägga till det andra könet. Utifrån detta kan vi utläsa att hon under 
intervjun ej var medveten om sina ordval och ville därför i efterhand korrigera texten när hon 
blivit medveten om hennes ordval. Vi kan här se att hon är insocialiserad i den historiska 
synen om att en chef är synonymt med det manliga könet och därför refererar hon till en man 
när hon beskriver en chef. Vi vill poängtera att Maries handlingar kan vara omedvetna och 
inget som Marie behöver anse vara rätt eller fel. Under intervjun med Helen observerade vi 
det motsatta, då hon uttalade en generell chefskandidat som både ”han” och ”hon”. Att Helen 
uttalar en generell chefskandidat som både ”han” och ”hon” tror vi kan påverka hennes 
tankesätt vid en urvalsprocess omedvetet. Om hon omedvetet beskriver en chefskandidat som 
en ”han” och en ”hon” tror vi detta leder till att hon inte lägger någon större vikt vid könet på 
kandidaten i urvalsprocessen. Hon ser inte en chefskandidat som synonym med ”han” och 
därför kommer hon heller inte söka efter en man omedvetet. Dock kan vi ställa oss kritiska till 
detta då vi vid intervjutillfället gjorde henne medveten om att denna studie har sin 
utgångspunkt i ett könsperspektiv. Detta kan ha påverkat hennes ordval till att vara mer 
politiskt korrekta. Då hon själv har erfarenhet av intervjusammanhang kan hon ha ett ”tränat” 
ordval och välja hur hon uttalar saker och ting. Vi vill dock poängtera att den känsla vi fick 
från den information hon delgav oss samt hur hon beskrev olika saker under intervjun var att 
hon var trovärdig och att det fanns en äkthet i hennes resonemang. Hennes ordval och den tid 
det tog innan hon svarade på vissa saker ökade vår trovärdighet för hennes svar.   
 
I de fall som Helen har varit med om då en kvinna och en man har stått som slutkandidater har 
männen blivit valda i båda fallen. Hon berättar vidare att detta scenario är något hon funderat 
mycket på och tror att män inte behöver ha samma kompetens för att ”släppas igenom”. Detta 
är något hon även har fått bekräftat av flera män och kvinnor då de menar att kvinnor idag 
arbetar hårdare än män. Detta beskrivs av Billing Due (2006) som menar att chefspositioner är 
konstruerade efter en manlig förebild och att kvinnor behöver förändra sig för att passa in på 
en chefsposition. För att kvinnor ens ska kunna ses som en konkurrent till de manliga 
kandidaterna i en rekryteringsprocess bör de vara excellenta, eller som van den Brink, et al 
(2010) uttrycker det ”beyond all doubt”. Helen menar att en dålig manlig chef kan alla stå ut 
med, men en dålig kvinnlig chef ser företag till att bli av med blixtsnabbt. Detta styrker teorin 
om att en kvinna måste vara excellent för att accepteras. Helen nämner vidare, efter viss 
fundering, att hon endast känner till en kvinnlig VD i den mansdominerade branschen som 
hon ofta verkar i. Hon berättar även att denna person är lång och auktoritär och dessa aspekter 
kan ses som mer manliga (Schilt, K, 2006). Detta torde innebära att den kvinnliga VD:n har 
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egenskaper och utseende som passar in i den manliga världen, vilket leder till acceptans. 
Chefspositioner är enligt Billing Due (2006) konstruerade efter en manlig förebild och Schilt 
(2006) menar att kortare personer tenderar att ha nackdel av sin längd i relation till andra på 
arbetsplatsen. Detta borde innebära att kvinnor som generellt sätt är kortare än män (Schilt, K, 
2006) missgynnas av sin längd då den inte förknippas med chefspositioner som är 
konstruerade efter en manlig förebild.  
 
Som vi nämnt tidigare kan vi se att de chefsideal Marie och Helen beskriver går mer åt det 
kvinnliga hållet. Trots detta har vi uppmärksammat att Marie nämner en chef som synonymt 
med ”han”. Helen berättade även att den enda kvinnliga VD:n hon känner till innehar typiskt 
manliga egenskaper, vilket visar på att hon är mer ”anpassad” efter den manliga normen som 
råder enligt teorier.   

8.2 Individens handlingar 
För att förstå hur en headhunter tänker och för att kunna förklara varför en headhuntern 
handlar som den gör bör individen sättas i relation till de människor som deltagit i samma 
socialisationsprocess (Engdahl, O, 2001). 
 
Engdahl (2001) menar att hur en människa handlar ofta är präglad av vilka människor denne 
umgås med samt vilka normer och värderingar dessa innehar. Marie har inte haft några direkta 
förebilder, men nämner att hon under sitt yrkesliv har omgivit sig av personer som fungerat 
som bollplank. Dessa mentorer har varit av både det manliga och det kvinnliga könet. Marie 
berättar vidare att hon har lyssnat mycket på dessa personer och att de därmed har hjälpt 
henne att skapa en viss uppfattning som påverkat vilket beslut hon tagit, men att hon ibland 
även går sin egen väg. Utifrån denna beskrivning kan vi se att dessa mentorer har påverkat 
Marie och hennes handlingar i yrkeslivet. De normer och värderingar som mentorerna har 
överförs i den socialisationsprocess som uppstår när Marie söker stöd hos dem. Några som 
även har deltagit i Maries socialisationsprocess är hennes föräldrar, vilka hon har växt upp 
tillsammans med. Hon beskriver sin mamma och pappa utifrån liknande egenskaper, så som; 
självständiga, ansvarstagande, lojala och energiska. Marie menar även att hennes mamma 
har en egenskap av att vara noggrann. Vi kan inte se att Marie har påverkats av sin mamma 
och pappa utifrån hennes beskrivning av sig själv. Dock poängterar hon att hon i samband 
med rådfrågning med sina mentorer ibland har gått sin egen väg, och detta kan härledas till 
föräldrarnas egenskaper att vara självständig. Då vi kan tolka Marie som självständig kan 
detta innebära att hon inte påverkas i stor utsträckning av andras tycke, smak och tänkande i 
en urvalsprocess, men enligt Engdahl (2001) är det svårt att vara oberoende av påverkan av 
andra människor.  
 
När vi frågade Helen vad hon har och eller har haft för förebilder nämner hon sin farmor, men 
även sin pappa. Hon beskriver sin farmor som en väldigt stark kvinna och menar vidare att 
hon omgetts av ganska tuffa och starka kvinnor i sin familj. Vi ber henne även att beskriva 
sina egenskaper och hon nämner då att hon har stark motor, är energisk och skulle hon bli 
nedslagen skulle hon resa sig blixtsnabbt upp igen. Hon menar också att hon är väldigt snäll 
och omtänksam. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi utläsa att hon har 
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påverkats av sin farmor då Helens egenskaper och beskrivning av sig själv är i likhet med 
hennes farmor. Hennes pappa beskriver hon som ”ingen typisk man på något sätt”, utan 
använder mer kvinnliga attribut i sin beskrivning, vilka Duehr, et al (2006) beskriver. De 
kvinnliga attributen kan vi härleda till de egenskaper Helen beskriver sig själv inneha; snäll 
och omtänksam. Utifrån detta anser vi att Helen har påverkats av sina förebilder genom den 
socialisationsprocess Engdahl (2001) beskriver.  
 
Några som även medverkat i socialisationsprocessen tillsammans med Helen är hennes 
tidigare chefer och arbetsplats. Hon har haft både manliga och kvinnliga chefer och beskriver 
de flesta som tråkiga och inte så bra chefer förutom en kvinnlig chef. Hon menar på att de har 
varit för svaga med att backa upp konflikter och diskussioner. Helen är medveten om att 
hennes tidigare erfarenheter har speglat henne hur hon är idag. Hon menar även på att hur hon 
arbetar idag har färgats av hennes fostran inom kommunen. Hon anser sig exempelvis inte 
följa tankesättet att tjäna pengar, göra affärer och blåsa människor. Hon handlar istället utifrån 
etik och moral och tycker om att göra goda gärningar.   
 
Vi har kunnat konstatera att både Helen och Marie har påverkats av individer de umgåtts med 
under sin levnadstid. Vi påverkas på olika sätt i socialisationsprocessen då normer och 
värderingar överförs från individ till individ, vilket leder till att vi blir olika som människor. 
(Engdahl, O, 2001). Detta innebär att alla individer, så också Marie och Helen, har olika 
normer och värderingar vilka påverka hur handlingar och beslut kommer till uttryck. Då 
Marie och Helen har växt upp under olika familjeförhållanden och har formats av olika 
personer med olika erfarenheter kan det förklara att de är olika som personer, utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. De båda arbetar med personbedömningar av kandidater i 
en urvalsprocess och detta borde innebära att en och samma kandidat bedöms olika beroende 
på vem det är som bedömer. Den bäst lämpade kandidaten för tjänsten är möjligtvis inte 
densamma för Helen och Marie och heller inte för deras kunder. Deras värderingar och 
normer kan skilja sig åt och trots att både Helen och Marie utgår ifrån kundens önskemål, tror 
vi inte att det går att undvika subjektiva personbedömningar utifrån sina egna normer och 
värderingar. Detta kan exemplifieras med att Helen ibland får uppmärksamma kunden på att 
en viss kandidat de söker inte passar in i deras företag. I Maries fall kan det exemplifieras 
med att hon nämner att de ska veta så mycket som möjligt om en kandidat för att kunna 
rekommendera den i slutändan till kunden. För att kunna ge råd och rekommendera en person 
till kunden behövs en personbedömning och denna anser vi vara subjektiv från 
personbedömarens sida då detta är svårt att undgå.  

8.3 Homosocialitet 
Homosocialitet är en teori som i korthet går ut på att vi tenderar att arbeta och umgås 
etcetera med likasinnade. Då studier har visat att de flesta chefspositionerna besitts av män 
blir homosocialitetsaspekten relevant i vår studie på grund av att vi vill få en förståelse för 
varför kvinnor är i minoritet på chefspositioner. 
 
De flesta chefspositioner innehas av män (ekonomifakta.se) och statistik över en 
hundraårsperiod visar att 32 stycken kvinnor har varit verksamma som VD för ett börsnoterat 
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bolag i jämförelse med männen vars siffra är 1860 stycken. Detta fenomen benämner 
Holgersson (2004) vid homosocialitet, vilket i korthet innebär att män föredrar män. 
Holgersson (2004) anser att detta är en förklaring till varför det är männen som dominerar på 
toppositionerna. Utifrån denna teori valde vi att ställa en fråga till Marie om hon tror att rätt 
person för ett visst arbete betyder att kandidaten är man eller kvinna. Marie nämner då att hon 
inte upplever att någon diskussion förs kring vilket kön som önskas till den aktuella tjänsten. 
Vi har dock svårt och se att diskussionen om könet sker öppet då denna fråga regleras i 
diskrimineringslagen. Detta kan vara en anledning till att Marie inte upplever att diskussionen 
om könet existerar. Hon nämner vidare att större bolag ofta har ett aktivt jämställdhetsarbete, 
och detta anser hon kunna gynna både kvinnor och män beroende på vilken bransch tjänsten 
berör. Vi tolkar det som att hon menar att kvinnor gynnas om tjänsten finns inom en 
mansdominerad bransch och tvärtom för mannen. En anledning till att jämställdhetsarbeten 
har införts är för att motverka könsdiskriminering och detta tyder på att det har existerat en 
homosocial reproduktion som numera försöker motverkas med hjälp av jämställdhetsarbeten. 
Då de flesta av företagets kunder tillhör den mansdominerande branschen torde detta betyda 
att det sker eller har skett homosocialisering i dessa branscher. Då Marie inte har 
uppmärksammat någon könsdiskussion kan ytterligare en anledning vara att 
homosocialiseringen har minimerats med åren. Då vi ställde samma fråga till Helen berättade 
hon att det är viktigt för henne att finna någon som talar samma språk som de övriga i 
organisationen där tjänsten ska tillsättas. Detta är i likhet med det Boschini (2004) menar att 
kommunikation är en väsentlig del i chefsarbetet och att det är viktigt i en rekryteringsprocess 
och se om de inblandade människorna förstår varandra genom att de talar samma ”språk”. 
Detta ser Boschini (2004) som en fördel för männen då det manliga könet utgör majoriteten 
på chefspositioner och hon menar vidare att det inte är lika lätt för en man att förstå en kvinna 
som det är att förstå en annan man. Detta torde innebära att en homosocialisering sker i 
Helens fall då hon söker en person som talar samma språk som de övriga i företaget. Då 
Helen verkar inom en mansdominerad bransch och att chefspositioner ofta besitts av män 
tyder på att hon söker efter en man eller en kvinna som talar ”det manliga språket”. Helen 
nämner även att manliga chefer som har döttrar tenderar till att vara en fördel för kvinnliga 
kandidater då dessa tycker att det är självklart att kvinnor ska komma fram. Hon menar vidare 
att manliga chefer som har söner inte har upptäckt tjejer på samma sätt och har lättare att 
relatera till en manlig kandidat, då de lätt kan se denna man som en son. Helen menar att om 
en manlig chef har söner är det en nackdel för kvinnliga kandidater då de anses vara ”en udda 
fågel”. Detta beskrivs av Holgersson (2004) som osäkerhet, vilket innebär att det är svårt att 
förutsäga framtiden och att detta försöker elimineras med hjälp av att anställa människor med 
liknande värderingar som en själv, då detta torde leda till att denna person kommer att handla 
i enlighet med kundens åsikter. Här kan vi utläsa att homosocialisering sker utifrån kundens 
perspektiv och detta kan Helen endast påverka genom att ge råd om de önskemål de har.  
 
En aspekt som chefsarbete består av är totalhängivelse och denna innebär att mest fokus ska 
ligga på arbetet, allt annat får komma i andra hand (Holgersson, C, 2004). Detta menar 
Boschini (2004) får konsekvenser för de kvinnliga kandidaterna då många rekryterare förlitar 
sig på normen att kvinnor vanligtvis har huvudansvaret för barnen och hemmet, vilket kan ses 
som statistisk diskriminering (SOU 1997:137). Utifrån aspekten att många rekryterare förlitar 
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sig på normen att kvinnor har huvudansvaret för hem och barn, blir det intressant att se på 
Maries resonemang om att hon inte upplevt någon könsdiskussion i urvalsprocessen och 
istället hänvisar till dialogen med kandidaten. Hon menar på att det är där könsaspekten tar sin 
form och att det är kandidaten själv som gör valet om denne klarar av de krav som ställs eller 
inte. Utifrån denna diskussion kan vi se att homosocialiseringen inte sker hos kunden eller 
headhuntern. Då Marie istället menar på att valet ligger hos kandidaten kan detta tolkas som 
att det är kandidaten själv som utför homosocialiseringen. Detta torde då innebära att de 
kvinnliga kandidaterna själva förstärker den statistiska diskrimineringen genom att tacka ja 
eller nej till en viss tjänst som innebär att största fokuset ligger på arbetet och inte hem och 
barn. Till skillnad från Marie menar Helen istället att kvinnor kan ses som hämmande då de 
förväntas ha barn. Hon menar att de inte är beredda att offra sin familj och sitta på en 
arbetsplats då de kan sitta hemma och se sina barn växa upp. Dock menar Helen på att hon ser 
en utveckling som kan komma att gynna kvinnor i arbetslivet. Hon beskriver att det förr i 
tiden var inne att arbeta 65 timmar i veckan, men att vi nu är tillbaka till ett sundare arbetsliv 
med 40 timmar i veckan.  
 
Både Marie och Helen nämner under intervjuerna att det är få kvinnor som finns till 
förfogande i deras urvalsprocess och att det är få kvinnor som söker sig till de 
mansdominerande branscherna, vilka både Helen och Marie är verksamma i. Detta kan 
beskrivas med de teorier som menar att vilka yrkesval respektive kön gör beror på vilka 
relativa fördelar och medfödda talanger de besitter (Boschini, A D, 2004). En statlig offentlig 
utredning menar att kvinnor har relativa fördelar i hemarbete och bör då anpassa sina yrkesval 
efter denna fördel och söka arbete där det erbjuds deltid eller flexibel arbetstid (SOU 
1997:137). Detta innebär att det i urvalsprocessen finns fler män än kvinnor att välja bland 
och det är därför svårt att säga om det sker en homosocialisering utifrån ett kund- och 
headhuntingperspektiv. Detta kan istället förklaras utifrån att kvinnor tenderar att söka sig till 
yrken utanför den mansdominerande branschen där de enligt Jonung (1997) inte har 
komparativa fördelar (SOU 1997:137). 
 
Det vi kan se är att Marie inte uppmärksammat någon diskussion kring könsaspekten mellan 
henne och kunden, medan Helen beskriver olika situationer där könsaspekten tar sin form. 
Marie beskriver det som att homosocialiseringen sker hos kunden och i Helens fall tyder det 
på att det är hon som utför homosocialiseringen när hon söker kandidater som talar samma 
”språk”. Vi har också sett att homosocialiseringen inte behöver existerar i en mansdominerad 
bransch, utan fallet kan istället vara att kvinnor inte söker sig till dessa yrken och att männen 
då tvingas välja män. Utifrån denna aspekt kan Helen, Marie och deras kunder inte anses vara 
en bidragande orsak till att homosocialisering sker. Summeringen blir alltså att 
homosocialiseringen kan ske utifrån headhuntern, kunden, men också den kvinnliga 
kandidaten själv. Indikationer om att homosocialiseringen är på väg bort har dock observerat 
då Helen nämner att både män och kvinnor har förstått att kvinnor arbetare hårdare än män 
och att de är duktiga samt välutbildade. 
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8.4 Urval och rekrytering 
För att få insikt om hur en headhunter faktiskt tänker vid en urvalsprocess är urvals- och 
rekryteringsteori av betydelse för denna studie. 
 
Van den Brink, et al (2010) nämner att den dolda rekryteringen, vilken är en form av 
headhunting, innebär att tillsättning av en tjänst sker utan annonsering och öppenhet för 
allmänhet som kan innebära att beslutsfattarna rekryterar en favoriserad kandidat. 
Beslutsfattarna i vår studie är enligt Marie kunden och genom verksamhetsanalys- och 
kravprofilsdokumentet tillåts kunden ge förslag på namngivna kandidater som önskas. Detta 
tolkar vi, enligt van den Brinks, et al (2010) teori, som en favorisering av kandidater. 
Beslutsfattarna är även i Helens fall kunden, vilken gör det slutgiltiga valet. Helen är dock den 
person som tar ut kandidater utefter den kravprofil som arbetats fram och som hon sedan 
presenterar för kunden efter de intervjuer som gjorts. I intervjun med Helen berättade hon att 
under urvalsprocessens gång kan hennes favoriter trilla bort. Dock poängterar hon att hon 
alltid gör sin röst hörd om hon tycker att kunden väljer fel. Detta tyder på att en favorisering 
sker av Helen, men att kunden tar det slutgiltiga beslutet. Vi kan dock inte utläsa hur mycket 
denna favorisering påverkar kundens slutgiltiga beslut. Att Helen gör sin röst hörd när hon 
tycker att kunden väljer fel kan ha påverkats av att hon är en stark person. En stark person 
vågar ta för sig, vilket hon även beskriver att hon gör. Detta visar igen på att hur en 
headhunter är som person kan påverka urvalet på ett eller annat sätt. 
 
Dreher, et al (2010) menar att headhunters ofta har en aggressiv sökmetod för att hitta rätt 
person och inriktar sig på de personer som redan är anställda och som inte har planerat att 
byta arbete. Under intervjun med Marie framkom det att företaget automatiskt får med 
personer som redan är anställda och inte är anställda när de tittar i sin kandidatdatabas. Dock 
menar Marie att när hon använder sig av search är det svårt att få med personer som inte redan 
är anställda då sökningen av kandidater sker i olika företag. Vid search får de med kandidater 
som redan är anställda och det är det här Dreher, et al (2010) benämner för aggressiv 
sökmetod. Den sökning som Marie beskriver påminner även om Helens beskrivning om hur 
hon använder sig av sin kandidatdatabas. Helen menar att det inte har någon betydelse om 
personen är anställd eller inte, men att de flesta hon arbetar med är nyckelpersoner och redan 
är anställda. Helen beskriver även att det händer att personer tar eget initiativ och ringer upp 
henne för att berätta om sitt intresse för ett nytt arbete. Zackrisson (2006) menar på att 
headhunting är en metod som kan lösa problematiken till att kvinnor är i minoritet på 
chefspositioner då de aktivt kan söka efter just en kvinna. Detta sätt beskriver också Marie när 
hon nämner att vissa branscher hon arbetar med ser positivt på kvinnor och att de gärna vill 
anställa fler. Maries beskrivning är även i likhet med Helens då hon nämner att flera kvinnor 
och män har berättat för henne att de har förstått att kvinnor kanske arbetar hårdare än män 
samt är duktiga tekniskt och välutbildade. Helen säger också själv att hon saknar kvinnor i 
den bransch hon ofta rekryterar till och att hon inte sett någon utveckling av detta under den 
tid hon varit verksam. Trots att både Marie och Helen ser positivt på kvinnor i chefspositioner 
inom den bransch de verkar inom kan chefsideal och de egenskaper som de söker motverka 
deras positiva syn till att rekrytera fler kvinnor. Då kunden sätter upp vad de önskar för 
egenskaper hos en kandidat tror vi att det lätt kan bli så att de sätter upp egenskaper som 
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kommer passa in med de övriga inom företaget. Eftersom både Marie och Helen verkar inom 
den mansdominerande branschen menar vi att många av de kandidater de får leta efter med de 
egenskaper kunden söker kommer resultera i en sökning efter män, då chefspositionerna 
mestadels besitts av män. Kanske är det inte kundens avsikt att ta med ett könsperspektiv i 
den kravprofil de ställer upp, utan detta könsperspektiv kan istället komma i nästa delprocess 
då det är Helens och Maries tur att leta efter kandidaterna. Utifrån den kravprofil som ställts 
upp tror vi att det är svårt att undkomma den statistiska generaliseringen då vi är 
insocialiserade i vad som förknippas som manliga respektive kvinnliga egenskaper. Det är här 
vi menar att Helen och Marie inte kan undkomma den statistiska generaliseringen utifrån den 
kravprofil som ställts upp tillsammans med kunden. De egenskaperna som är önskade av 
kunden blir svåra att undgå att förknippa med något kön då vi är så djupt insocialiserade i 
kategoriseringar.   
 
För att finna kandidater nämner Zackrisson (2006) att headhunters använder sig av kontaktnät, 
tipsare och nätverk. Detta beskriver även Dreher, et al (2010) som menar att headhunters litar 
mycket på egna kontakter och nätverk när urvalet av kandidater ska ske. Van den Brink, et al 
(2010) menar även att beslutsfattarna tenderar till att välja kandidater från deras egna nätverk. 
Marie nämner att företaget använder sig av kandidatdatabasen vid sökning av kandidater, men 
de tittar även i de egna nätverken och kartlägger företag där de tror kandidater kan finnas. 
Detta kan liknas med Helens beskrivning då hon menar att hon använder sig av gamla CV:n 
från tidigare uppdrag som är sparade i hennes databas när hon söker efter kandidater att 
headhunta. Hon berättar även att hon söker i sina egna nätverk, men även i de nätverk som 
besitts av personer som hon redan headhuntat. Marie beskriver också verksamhetsanalys- och 
kravprofilsdokumentet där de tillsammans med kunden, som ofta verkar i en mansdominerad 
bransch, har satt upp olika företag och eller specifika förslag på kandidater. Även de 
kandidater som tackar nej har ett nätverk och dessa använder Marie för vidare sökning då hon 
frågar om de har något tips på en annan person som skulle passa tjänsten. Det Marie nämner 
anser vi vara olika typer av nätverk och kan kopplas till de tidigare presenterade teorierna och 
vi ser att nätverk används både av företaget, Marie, kunden själv samt de kandidater som 
tackat nej. Dreher, et al (2010) menar att användandet av nätverk kan bli ett problem för 
kvinnor då de i mansdominerande branscher tenderar att uteslutas från dessa och de får 
därmed ingen information om de lediga tjänsterna. Då företaget, Marie själv och deras kunder 
är verksamma inom den mansdominerande branschen tror vi att majoriteten av deras nätverk 
består av män, vilket även är fallet med Helen. Enligt Boschini (2004) nämner kvinnor att 
saknaden av informella nätverk är den främsta orsaken till varför det är så få kvinnor på 
chefspositioner. Helen berättar om ett scenario då en kvinna och en man stått som 
slutkandidater. I detta fall hade kvinnan erfarenhet, haft personalansvar och erfarenhet av 
budget, vilket inte mannen hade. Hon berättade vidare att det till slut blev mannen som fick 
tillträda tjänsten och att hon trodde detta berodde på att denna man hade samma revisor som 
det aktuella företaget och att denna revisor hade pratat gott om den manliga kandidaten. Hon 
nämner också att hennes val hade varit kvinnan. Utifrån denna diskussion ser vi att nätverken 
väger mer än kompetens i vissa fall, då revisorn hade en avgörande roll för vem företaget 
valde. 
 



Eriksson,	  Svensson	   Sida	  49	  
 

 Då headhunters enligt teorier ofta använder sig av nätverk, samt att både Marie och Helen 
bekräftar att de använder nätverk av olika slag borde detta enligt teorin om att kvinnor inte har 
något nätverk utesluta dem. De båda menar att det är få kvinnor som söker sig till de 
branscher som de är verksamma inom och detta beskriver Dreher, et al (2010) kan bero på att 
kvinnorna inte får någon information om de lediga tjänsterna. Om Helen och Marie vill ha fler 
kvinnor i urvalsprocessen borde de som Zackrisson (2006) nämner gå ut och leta efter 
kvinnor. Skulle det vara så att Marie och Helen vill ha med fler kvinnor i urvalsprocessen 
samtidigt som de vill använda sig av nätverk bör de leta i nätverk där kvinnor finns eller söka 
på andra sätt då de ofta utesluts från nätverken, enligt teorin. Marie nämner att det är både 
kvinnor och män som läser de utbildningar som är väsentliga för den mansdominerande 
branschen, vilket tyder på att det finns kvinnor som har potential att bli chefer. Verkligheten 
kan se ut som så att det finns fler män som utbildar sig, vilket betyder att manliga kandidater 
står för en större andel i det urval som tagits fram. Vill man se fler kvinnor i denna bransch 
kanske en kvotering måste till, men att detta kan sträva mot kundens önskemål. Då både 
Marie och Helen poängterar att de strävar efter att uppfylla kundens önskemål och att det är 
kunden i slutändan som bestämmer kan de bli styrda att söka efter vissa kandidater för att nå 
så bra resultat som möjligt ur kundens perspektiv. Detta tyder på att det är kunden som måste 
bestämma ifall de vill utöka kvinnors andel i denna bransch eller inte.  
 
Gordon (1997) menar att det är många signaler och märken som ska tolkas och omtolkas för 
att kunna förstå komplexiteten vid en personbedömning. Det här menar vi kunna kopplas 
samman med det Marie beskriver som det första mötet med en kandidat. Hon menar på att vid 
ett första möte kan kandidaten vara nervös så de personliga egenskaperna inte kommer till sin 
rätt. De råder därför kunden att inte lägga så stor vikt vid de personliga egenskaperna i de 
inledande faserna. Hon nämner dock att det är svårt att koppla bort det första intrycket helt. 
Detta skiljer sig från hur Helen beskriver det första intryckets vikt. Hon menar att det första 
intrycket är det viktigaste och att det är väldigt sällan hon ändrar uppfattning om personer 
samt att det är svårt att göra ett andra intryck på henne. Det första intrycket är något som även 
Gordon (1997) nämner och han menar att den som rekryterar aldrig kommer kunna undgå att 
skapa ett första intryck av kandidaten. Han säger samtidigt att dessa intryck endast är några 
hastigt skissartade antaganden som lika gärna kan vara fel och detta beskriver Gordon (1997) 
som viktigt att komma ihåg. Utifrån den teori som Gordon (1997) beskriver kan vi utläsa att 
Helen sällan omtolkar signaler som uppmärksammas vid första intrycket. Prien (1992) menar 
att det är av yttersta vikt att lära känna en person då en kvalificerad tjänst ska bli tillsatt och 
att detta tar lång tid. Då Helen beskriver det första intrycket som allra viktigaste och att hon 
sällan ändrar uppfattning kan detta leda till att kandidaten inte kommer till sin rätt vid första 
mötet med henne som sedan påverkar om kandidaten går vidare i urvalsprocessen eller inte. 
Marie säger att hon inte litar på sin magkänsla, vilket är motsatsen till Helen, och hänvisar till 
att det inte är hon som ska anställa kandidaten eller henne de ska arbeta med.  
 
Frykman (2005) menar att referenserna som kandidaten lämnar är subjektivt valda av 
kandidaten och detta bör man vara medvetna om, men alla företag lägger inte lika stor vikt vid 
dessa. Marie nämner att de tar referenser för att de bland annat vill höra hur kandidatens 
egenskaper tar sig uttryck i arbetet och ser dessa främst som ett komplement. Hon nämner 
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vidare att de aldrig av etiska skäl konsulterar med referenser som kandidaten ej delgivit och 
utifrån detta kan vi säga att Marie alltid har subjektiva referenser att vända sig till. Detta 
skiljer sig från Helens tycke då hon menar att det alltid är kontakten med referenserna som är 
avgörande och att dessa ska vara samstämmiga. Helen tittar delvis på de referenser som 
kandidaten har valt att ta med, men hon väljer även att höra av sig till referenser som 
kandidaten ej skrivit upp på sin referenslista. I vissa fall frågar hon kandidaten i förväg om 
hon får ringa upp en av dessa personer, men detta är inte alltid fallet. Då Marie enbart 
använder sig att subjektivt valda referenser anser vi att detta kan leda till felbedömningar av 
henne då kandidaten kan välja att vinkla sin personlighet på ett fördelaktigt sätt genom att 
använda referenser som kommer gynna personen. Helen försöker istället komma runt 
problemet med subjektivt valda referenser och vi tror det är för att skapa sig en så rättvis bild 
som möjligt.  
 
Här ser vi en väsentlig del i urvalsprocessen som skiljer Marie och Helen åt. Helen litar stark 
på magkänslan, medan Marie inte gör det och de använder referenserna på olika sätt. Igen 
påvisar detta att en personbedömning är subjektiv. En personbedömare lägger olika vikt vid 
olika saker och hur en kandidat bedöms påverkas till stor till av vem som bedömer.   
 
Enligt Gordon (1997) är det viktigt att headhuntern visar respekt och är etisk gentemot den 
kandidat han eller hon möter. Under intervjun framkom det att Marie aldrig ställer frågor om 
kandidaten planerar att skaffa barn eller ej. Detta anser vi vara av etisk karaktär, däremot 
ställer de frågor huruvida kandidaten har barn eller inte, oavsett kön, med motivering att det 
behövs för att lära känna personen. Denna fråga är enligt oss ej etisk då vi anser att den bara 
är en omformulering av den första frågan; planerar du att skaffa barn. Genom att ställa frågan 
om kandidaten har barn får de automatiskt reda på om kandidaten kan ha fullt fokus och total 
hängivelse till arbetet på ett finkänsligare sätt. Vi har svårt att se Maries koppling till huruvida 
hennes motivering att lära känna personen går genom hur kandidatens familjesituation ser ut. 
Möjligtvis tillför denna fråga en helhetsbild av kandidaten, men vi anser att den frågan går 
emot det etiska perspektivet Marie menar att de utgår ifrån. Då Marie menar att det är 
kandidaten som själv väljer hur denne hanterar familjesituationen anser vi att denna fråga ej är 
av väsentlig art. 
 

9. Slutsatser, diskussion och rekommendationer 
 
apitlet om slutsatser syftar till att besvara studiens problemformulering och de 
slutsatser som dras grundar sig i analysen. Kapitlet kommer avslutas med några 
rekommendationer till de headhunters som medverkat i denna studie. 

 

9.1 Slutsats och diskussion 
Problemformuleringen som vi ämnar att besvara är; – Hur tänker headhuntern i urvalet av 
kandidater i en urvalsprocess av chefer, med avseende på kvinnor och män, och varför tänker 
han eller hon som den gör?  

K 
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Hur headhuntern tänker beror inte endast på henne själv. Vi har kommit fram till att det finns 
tre tydliga aktörer i urvalsprocessen, vilka är headhuntern själv, kunden samt de individer som 
har ingått i headhunterns socialisationsprocess. Det är kunden som sätter upp önskemål och 
egenskaper headhuntern ska söka efter och detta betyder att Helen och Marie får utgå från 
dessa när de ska göra urvalet. Trots att det är kunden som sätter upp riktlinjer för vad de ska 
söka efter är även headhuntern en viktig aktör då de är rådgivare och kan påverka hur 
kravprofilen tar sin form. Vi har uppmärksammat att de headhunters som ingått i denna studie 
är väldigt olika som personer och detta kan förklaras av en socialisationsprocess. Varje 
individ påverkas i en unik socialisationsprocess där normer och värderingar överförs från 
individ till individ. Detta innebär att hur headhuntern tänker och gör sin personbedömning av 
en kandidat aldrig kan vara helt lika om två headhunters skulle bedöma samma kandidat. 
Vilka värderingar, normer, chefsideal och önskemål som du eller andra har påverkar hur du 
tänker vid en urvalsprocess och hur du bedömer en kandidat, vilket leder till att den som är 
”bäst” kan te sig olika för olika individer. Utifrån det här stycket kan vi se att de två 
dimensionerna; kön och ledarskap och individens handlingar påverkar hur headhuntern tänker 
vid urval och rekrytering av chefer, se figur 6. 
 
Hur en headhunter tänker kan i denna studie också förklaras utifrån hur deras organisation är 
uppbyggd. Då Helen är egenföretagare och Marie är anställd i en väletablerad organisation 
upplever vi att de arbetar på olika sätt. Marie är mer styrd av företaget och de dokument som 
hennes företag använder i urvalsprocessen som även blev uppenbart då hon genomgående 
talade i Vi-form under intervjun. Hur Marie tänker blir alltså styrt av en fjärde ”aktör” i form 
av företaget och det dokument som ligger till grund för vad hon ska leta efter i 
urvalsprocessen. Marie och Helen styrs av flera aktörer som medverkar i 
socialisationsprocessen och då Marie och Helen befinner sig i olika organisationsstrukturer är 
de styrda på olika sätt som sedermera påverkar deras handlande i olika utsträckning. Hur 
headhuntern tänker påverkas också av i vilken bransch den verkar inom. Både Marie och 
Helen verkar inom den mansdominerande branschen och då många av de chefspositioner som 
finns besitts av män kan detta tyda på att en homosocialisering sker. Detta behöver dock inte 
vara fallet då Helen och Marie nämner att det är få kvinnor som söker till dessa branscher och 
detta innebär då att män tvingas välja män och att det inte är en homosocialisering som sker. 
Ytterligare en aspekt av homosocialiseringen är att det är de kvinnliga kandidaterna som ger 
upphov till homosocialiseringen när de själva väljer att tacka nej på grund av att den totala 
hängivelsen som krävs ej går att uppnå. Det har också framkommit att en homosocialisering 
sker utifrån headhunterns perspektiv då Helen nämner att hon söker någon som talar samma 
”språk” som de övriga i organisationen. I detta stycke kan vi se att de två dimensionerna; 
individens handlingar och homosocialitet påverkar hur de två headhunters tänker vid urval 
och rekrytering av chefer, se figur 6.  
 
Sammanfattande slutsats  
Då vi i problemdiskussionen i denna studie tog upp den segregering som existerar på 
chefspositioner blev vi intresserade av hur en headhunters tänker vid en rekrytering och 
varför, då det är i rekryteringen som det slutgiltiga valet görs om vem som blir anställd. Kan 
urvalsprocessen förklara den segregering som finns på chefspositionerna, eller är det utom 
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urvalsprocessens kontroll? Då studier har visat att kvinnor utesluts från nätverk och att 
headhunters ofta använder nätverk borde detta innebära att nätverksaspekten kan förklara en 
del av segregeringen på chefspositioner. Dimensionen homosocialisering kan även den ligga 
som förklaring, men dock har det visat sig att det inte behöver vara männen som 
homosocialiserar frivilligt då det inte står några kvinnor till förfogande. Intressant att 
poängtera är att homosocialiseringsdimensionen har fått en ny betydelse, då det utifrån denna 
studie har framkommit att det är de kvinnliga kandidaterna som utesluter sig själva och 
reproducerar homosocialiseringens existens. 
 
Vi påstår inte att det enbart är urvalsprocessen som headhunters utför som påverkar den 
segregering vi ser på chefspositioner. Det finns flera faktorer som spelar in som förklarar 
denna segregering och urvalsprocessen är bara en liten del. Som det har visat sig i denna 
studie kan headhunters vara fångar i socialisationsprocessen och omedvetna om sina 
handlingar. Bara i denna studie har det visat sig att det finns flera olika aktörer att ta hänsyn 
till när urvalsprocessen genomförs. Vems ansvar är det att minska segregeringen? Är det 
headhuntern, kunden, kvinnorna, männen eller regeringen för att nämna några, eller ligger det 
på allas ansvar att tillsammans få till en förändring? 

9.2 Rekommendationer 
Rekommendationer som vi kan ge till de headhunters som ingått i denna studie är att leta i 
nätverk där kvinnor befinner sig, alltså vidga sina vyer samt utöka sina nätverk. De bör 
kanske fundera på om de kan söka på annat sätt där fler kvinnor finns tillgängliga. Detta 
kommer göra att urvalsramen blir mer jämnt könsfördelad som sedan ger kunden fler 
kvinnliga valmöjligheter. De som är headhunters har även en expertis i form av att de kan 
utläsa vad som passar kunden, eller inte. Vi tycker att de genom sin expertis ska ge kunden 
nya perspektiv på hur en kvinna positivt kan påverka företagets framtid och komma med nya 
synvinklar. Om alla tycker lika inom ett företag finns det risk för att de inte utvecklas framåt, 
därför ser vi positivt på en mer jämställd arbetsmarknad. Vi anser också att frågan angående 
om kandidaten har barn eller inte är irrelevant. För att undvika debatter om att kvinnor 
utesluts från chefspositioner på grund av barnafödande anser vi att denna fråga ej bör ställas 
då den gör mer skada än nytta.   

10. Vidare forskning 
 

 

idare forskning kommer i detta kapitel att ge förslag på ämnen eller vinklingar som vi 
funderat kring under vår studie, men som vi ej haft möjlighet att fördjupat oss i. Vi 
önskar därför att detta kapitel kan leda till fördjupad forskning eller bara vara en 

inspiration eller språngbräda för andra i deras arbeten. 
 
 
Innan vi genomförde intervjuerna visste vi inte att studiens respondenter till största del 
verkade mot den mansdominerande branschen. Detta tror vi kan ha haft betydelse för 
resultatet i denna studie och därför skulle det vara intressant att studera headhunters som 

V 
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verkar mot en annan bransch för att se om resultaten ter sig lika eller olika. Förslagsvis en 
kvinnodominerande bransch eller en bransch där det verkar lika många kvinnor som män.  
 
Något som också visat sig i denna studie är storleken på det företag headhuntern arbetar 
vilken kan ha betydelse för hur de tänker. Därför skulle det vara intressant att studera flera 
små eller flera större företag för att se om skillnaden som visat sig i denna studie är något som 
sker på fler företag.  
 
Studiens respondenter var av det kvinnliga könet och det visade sig att de var väldigt olika 
som personer och hur de tänkte i urvalsprocessen. I och med detta skulle ett annat förslag på 
vidare forskning vara att studera manliga headhunters. Tänker manliga headhunters mer lika i 
urvalsprocessen än kvinnor gör, eller är det oberoende kön? 
 
Ett sista förslag för vidare forskning är att studera en urvalsprocess från början till slut. Då 
tiden i denna studie ej gjorde detta möjligt skulle det var intressant att följa varje steg i 
processen för att få en djupare förståelse för vad det är som sägs och görs i dessa steg samt en 
ökad förståelse för vissa saker.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
1. Bakgrund och information om respondenten 

- Berätta om dig själv 
 - Utbildning och yrken 
 - Uppväxt 
 - Vad har du för egenskaper? 

- Förebilder – i uppväxt och yrkeslivet?  
 - Tidigare jobb  har du haft manliga eller/och kvinnliga chefer? 
  
2. Uppdraget 

- Vem eller vad bestämmer vad du letar efter? (Du själv? Kunden? Direktiv? 
Policys?) – Kan du påverka uppdraget? 

- Vad trycker man på i urvalet? 
 
3. Hur tänker du när du ska göra ett urval? 
 - Chefsideal och egenskaper (Kan påverka hur rekryteraren ser på en kandidat) 

- Tror du att rätt person för en viss tjänst betyder att kandidaten är man eller 
kvinna? (Varför blir det den de blir? vad styr urvalet – egenskaper, meriter, 
nätverk?) 

 
4. Vad spelar magkänslan för roll? 
 - Hur mycket litar du på din magkänsla? 
 
5. Var letar du när du rekryterar? 
 - Använder du nätverk? Vilka nätverk? – Har du kontakt med andra i  

branschen?  
 - Spelar det någon roll om personen redan är anställd? 

   
 
Avslutning    - Tack för att du tog dig tid 

 
- Vi kommer summera ihop intervjun och sedan skicka detta till 
dig så du får godkänna, så vi undviker missförstånd etc. 
 
- Får vi återkomma om det är någon mer fråga som dyker upp? (på 
telefon eller mail)? 
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Bilaga 2 – Brev till respondent 
 
Hej! 
 
Våra namn är Linda Eriksson och Anna Svensson och vi studerar vår femte termin på Örebro 
Universitet inom Civilekonomprogrammet. Vi ska denna termin skriva en C-uppsats inom 
ämnet för organisering och ledning, där vi har intresserat oss för rekrytering ur ett 
headhuntingsperspektiv av chefer. 
 
Syftet med vår studie är att ur ett könsperspektiv beskriva hur du som headhunter tänker 
vid urval av kandidater i en rekryteringsprocess och varför du tänker som du gör. 
Könsperspektivet i denna studie har sin utgångspunkt i de aktuella debatterna kring att 
kvinnor är underrepresenterade på chefspositioner. Dock är det inte vår avsikt att ta reda på 
hur många kvinnor eller män Du rekryterar, utan istället vill vi, som nämnts ovan, beskriva 
hur Du tänker vid urvalet av chefskandidater; varför blir det den det blir? 
 
Vi är därför intresserade av att få tillgång till just Din kunskap och expertis som headhunter 
och vi vill gärna träffa Dig för en intervju, för att få en djupare förståelse för hur Du som 
headhunter tänker vid rekryteringen.  
 
Efter att vi behandlat intervjun till textformat kommer Du få ta del av denna och godkänna det 
som sagts och skrivits ner för att undvika missförstånd och få en så rättvis dokumentation som 
möjligt. Om Du så önskar erbjuder vi Dig anonymitet.  
 
Vi hoppas att Du vill medverka i vår studie och vi kommer därför ringa Dig inom ca två dagar 
för att förhoppningsvis bestämma dag och tid för ett intressant möte samt för att besvara 
eventuella frågor eller oklarheter. 
 
Har Du frågor och vill kontakta oss tidigare är Du varmt välkommen att höra av Dig via mail 
eller telefon.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Anna Svensson   Linda Eriksson 
 
anna_svensson_82@hotmail.com  lindae_@hotmail.com 


