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SAMMANFATTNING 
 
En fråga som har fått allt mer uppmärksamhet både i forskningen och i den allmänna debatten 
är den manliga dominansen på de högsta chefsbefattningarna. De Allmännyttiga 
Bostadsföretagen utgör inget undantag i detta sammanhang, vilket har uppmärksammats av 
företagens samarbetsorganisation SABO. För att förbättra situationen i medlemsföretagen har 
SABO bl.a. startat upp mentorsverksamhet för sina kvinnliga chefer, och tagit initiativ till en 
kartläggning av chefsrekryterings- och -befordringsprocessen inom SABO företagen. Syftet 
med rapporten har varit att redogöra för resultatet av denna kartläggning. Kartläggningen 
bygger på intervjuer med chefer i ledningsgruppen och styrelseordföranden i tre SABO-
företag. 

Enligt forskningen kan man säga att orsaken till att kvinnor inte rekryteras till 
chefspositioner i högre utsträckning kan relateras till både utbudet av och efterfrågan på 
kvinnliga chefsaspiranter, d.v.s. orsaker som har att göra med både individers och 
arbetsgivarnas prioriteringar och handlingar. Dessa två typer av orsaker är dock i mycket hög 
grad sammanlänkade, vilket innebär att arbetslivets organisationer påverkar inte enbart 
efterfrågan men också i stor utsträckning utbudet av kvinnliga chefskandidater. Resultatet från 
intervjuundersökningen antyder att man kan urskilja båda typer av förklaringar till varför just 
SABO-företagen inte har lyckats rekrytera flera kvinnor till de högre chefspositionerna trots 
att vissa ansträngningar de facto gjorts för att förbättra situationen.  

Resultatet antyder att utbudet av kvinnliga chefskandidater begränsas främst av 
bristen på tekniskt kunniga kvinnor samt många kvinnors ambivalens inför ett chefsarbete. 
Efterfrågan på teknisk kompetens har dock minskat i takt med att branschen har mött nya 
villkor, vilket har lett till något fler kvinnliga chefsrekryteringar. Resultatet antyder vidare att 
kvinnorna ibland verkar vara något mer ambivalenta inför ett chefsarbete än män. Samtidigt 
verkar det saknas kunskap i företagen om vad detta kan bero på. När det gäller efterfrågan på 
kvinnliga chefer visar resultatet att den begränsas främst av kön på de personer som väljer 
samt den praxis som präglar rekryteringsprocessen. Det är oftast män som rekryterar och 
befordrar chefer samtidigt som det inte är ovanligt att deras val präglas av etnocentriska 
hänsyn och stereotypa uppfattningar om kön och chefsarbete. Dessutom är det sannolikt att 
stereotypisering och etnocentrism inte enbart påverkar rekryteringsprocessen utan även 
personalutvecklingsprocessen, vilket är särskilt betydelsefullt med tanke på att de enskilda 
cheferna har relativt stor makt över sina medarbetares professionella utveckling. Vidare 
indikerar resultatet att det är relativt vanligt att företagen tillämpar ett informellt förfaringssätt 
vid rekryteringar och tillsätter ofta chefsposter med interna kandidater, vilket tenderar att 
missgynna kvinnor eftersom de informella nätverken och det interna utbudet av lämpliga 
kandidater domineras av män.  
 
Nyckelord: chefer, rekrytering, genus. 



 

 

 

FÖRORD 

 
Denna rapport ingår i ett projekt som syftar till att undersöka problemet med den 

låga andelen kvinnliga chefer på högre nivåer genom att titta närmare på två områden. Det 
första delprojektet, vars resultat har presenteras i delrapporten ”Chefer och jämställdhet: 
Mentorprogram som ett verktyg för förändring”, avsåg att kartlägga om sådana 
mentorprogram som har ett könsutjämnande syfte kan anses utgöra bra verktyg för att få fram 
fler kvinnliga chefer. Det andra delprojektet presenteras här. Syftet med det har varit att 
undersöka om rekryteringsprocessen till (högre) chefstjänster inom de allmännyttiga 
bostadsföretagen (SABO-företag) inrymmer aspekter som försvårar kvinnors möjligheter att 
avancera till dessa befattningar, och i så fall hur dessa aspekter ser ut.   

Projektgruppen består av Christina Ekström (projektansvarig) och Leena Avotie 
(forskningsansvarig). Vi har också fått hjälp av Birgitta Goldschmitdt Oppliger och Lotta 
Wallström. Undertecknad vill ta tillfället i akt att tacka de övriga som arbetat med projektet 
för all den hjälp som gjort det möjligt att framställa denna rapport.  

På projektgruppens vägnar vill jag också tacka alla intervjupersoner som ställt 
upp på våra intervjuer och naturligtvis Rådet för Arbetslivsforskning / VINNOVA som 
finansierat projektet. 
 
 

Stockholm  Januari, 2004 
Leena Avotie 
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1. Inledning 
En fråga som har fått allt mer uppmärksamhet både i forskningen och i den 

allmänna debatten är den manliga dominansen på de högsta chefsbefattningarna. Även om 
antalet kvinnliga chefer har ökat under de senare åren är det fortfarande mycket sällsynt med 
en kvinna på de högsta chefsbefattningarna. Orsakerna till denna situation är många. Bland 
annat har forskningen visat att kvinnors prestationer inte utvärderas på samma sätt som mäns, 
att kvinnor inte accepteras till de informella nätverken, och att kvinnors minoritetsställning 
sätter igång processer som missgynnar kvinnor och gör det svårt för dem att agera på ett 
effektivt sätt (se t.ex. Kanter 1977; Nieva & Gutek 1980; Cox 1994). Även rekryterings- och 
befordringsförfarandet har ansetts missgynna kvinnor genom företeelsen ”män väljer män” 
(Powell & Butterfield 1994).  

De Allmännyttiga Bostadsföretagen utgör inget undantag i detta sammanhang, 
vilket har uppmärksammats av företagens samarbetsorganisation SABO. Enligt en 
inventeringsstudie som SABO-företagen gjort under hösten 1997 visar det sig att endast 6 % 
av de undersökta företagen har en kvinnlig VD, samtidigt som så många som 33 procent  av 
dem inte har någon kvinna alls i sin högsta ledning (Björned m.fl.1998). Även övrigt är 
andelen kvinnliga chefer låg. Detta har i företagen upplevs som ett problem både ur en 
ekonomisk synpunkt, d.v.s. kvinnor utgör en outnyttjad resurs, och ur en rättvise synpunkt. 
Det har också upplevts som viktigt att företagens ledningar blir könsmässigt mer balanserade 
därför att företagen på ett bättre sätt kan bemöta framtidens utmaningar. Den tekniska 
kompetensen hos ledningen har fått ge utrymme för ”mjukare” kompetenser, vilket har 
inneburit att många tycker att den samlade ledningskompetensen därför bör bestå av både 
kvinnors och mäns erfarenheter, värderingar och förhållningssätt. 

För att förbättra situationen i medlemsföretagen har SABO bl.a. startat upp 
mentorsverksamhet för sina kvinnliga chefer.  I samband med diskussioner om vilka åtgärder 
som man borde vidta för att öka antalet kvinnliga chefer hos medlemsföretagen 
uppmärksammades också den roll som rekryteringsprocessen spelar i sammanhanget. Man 
menade att det finns ett behov av att veta mer om hur chefsrekryteringen går till i 
medlemsföretagen, och särskilt om det finns något inom denna process som gör att kvinnor 
inte kommer fram. Initiativ togs därför för att göra an kartläggning av chefsrekryterings- och -
befordringsprocessen inom SABO företagen. Syftet med rapporten är att redogöra för 
resultatet av denna kartläggning. Rapporten inleds genom att kort redogöra för hur 
forskningen inom området chefsrekrytering och kön beskriver problemet. Sedan presenteras 
undersökningens tillvägagångssätt och resultat. Rapporten avslutas med en kort diskussion, 
där resultatet analyseras mot bakgrund av den teoretiska referensramen.   

2. Chefsrekrytering och kön 
Det finns olika förklaringar till varför det inte rekryteras flera kvinnor till de 

högre chefsbefattningarna. Reskin (1993) menar att forskningen på området har fokuserat 
antingen på utbuds- eller efterfrågerelaterade förklaringar (se även Teigen 2002). De 
utbudsrelaterade förklaringarna menar att utbudet av kvinnor med lämplig utbildning och 
arbetslivserfarenhet är för liten för att könsfördelningen skulle kunna bli annorlunda än den är 
nu, medan de efterfrågerelaterade förklaringarna anser att det är efterfrågan på kvinnliga 
chefer som är för liten, vilket beror på arbetsgivarens preferenser och praktik. Båda av dessa 
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förklaringsmodeller har studerats av flera forskare (Bielby & Baron 1986; Powell & 
Butterfield 1994; Reskin 1993, Teigen 2002) 

2.1. Utbudet av kvinnliga chefskandidater  
Enligt utbudsperspektivet kan bristen av kvinnor på ledande befattningar 

förklaras genom att kvinnor i de ålderskategorier där man vanligtvis rekryterar chefer saknar 
den utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för dessa positioner. Könsmässig 
segregation förklaras genom kvinnors och mäns preferenser och handlingar. Teorier om 
socialisation menar att kvinnor och män utvecklar olika preferenser redan innan vuxenlivet 
och att dessa preferenser påverkar deras utbildnings- och yrkesval. Den andra inriktningen 
bland de utbudsrelaterade förklaringarna är den neoklassiska synen på segregation där man 
antar att kvinnor och män väljer olika yrken för att maximera sina inkomster under hela livet 
givet deras olika roller i reproduktionen (för en översikt se Reskin 1993). Kvinnors roller i 
reproduktionen antas dels förhindra dem att investera i utbildning och träning, dels leda dem 
till yrken där de inte straffas för att de eventuellt inte kan hänga med i utvecklingen under de 
år som de är borta från arbetslivet och som låter kvinnor att spara sin energi åt 
reproduktionsrelaterade uppgifter. Denna typ av resonemang är i linje med det s.k. Human 
kapital teorin, som menar att kvinnor och män gör rationella val gällande investering i sin 
egen utbildning, yrkesval och karriäraspirationer (Becker 1971). Huruvida det lönar sig att 
investera i utbildning och karriär bedöms mot bakgrund av de förväntningar som samhället 
har på kvinnor respektive män. Den könsmässiga arbetsfördelningen hemma påverkar 
kvinnors och mäns utbildningsval och dämpar kvinnors aspirationer i arbetslivet, vilket gör att 
kvinnorna inte blir tillräckligt kvalificerade till många av de typiska manliga arbeten. Kvinnor 
som vet att de måste ägna en stor del av sin energi åt hemarbete och barnomsorg väljer yrken 
som är kompatibla med deras engagemang hemma.  Eftersom kvinnorna på grund av detta 
brukar ha samlat mindre humant kapital än män över tiden kommer deras karriärutveckling att 
vara mer begränsad än männens (Ibid.).   

Enligt detta sätt att se på problemet är det könsskillnader i yrkesval och 
ambitioner som har format könsstrukturen i organisationer och inte tvärtom. Med andra ord 
anser utbudsperspektivet att könsstrukturen har formats av strukturella faktorer som ligger 
utanför organisationen. Processer inom organisationen ignoreras eller betraktas som mindre 
betydelsefulla. Den kritik som riktats mot detta perspektiv handlar om att perspektivet inte 
problematiserar hur olika faktorer inom organisationer påverkar kvinnors och mäns villkor i 
dem. Inte heller problematiseras de kvalifikationer som anses som nödvändiga för 
ledarpositioner. (Reskin 1993; Teigen 2002). Reskin (1993) menar att det finns många 
faktorer som påverkar och stör sambandet mellan kvinnors och mäns aspirationer i arbetslivet 
och deras socialisationsbakgrund eller roll i reproduktionen. De strukturella hinder och 
möjligheter som individer möter i arbetslivet är en sådan faktor som har en stor inverkan på 
enskilda individers yrkesrelaterade val och aspirationer, vilket måste ses mot den bakgrund att 
det är i slutändan ändå arbetsgivarna som sorterar vilka personer som skall arbeta med vilka 
uppgifter (se även Kanter 1977).  

Med andra ord skulle man kunna förklara varför utbudet av kvinnor i 
rekryteringsbasen är mindre än utbudet av män också genom att ta hänsyn till de processer 
som sker inom organisationer. Det finns mycken forskning som menar att könsmärkningen av 
organisationer gynnar män och missgynnar kvinnor på ett systematiskt sätt (se t.ex. Collison 
m.fl. 1990; Wahl 1992; Powell & Butterfield 1994; Collison & Hearn 1996; Green m.fl. 
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2001). Diskrimineringen och de skilda villkoren i organisationerna har en tendens att påverka 
kvinnors möjligheter att meritera sig och skaffa sig den erfarenhet som är nödvändig för högre 
positioner. I enlighet med diskussionen nedan kan det handla om att kvinnornas 
kvalifikationer och prestationer inte har bedömts på ett objektivt och fördomsfritt sätt, att 
kvinnorna inte har kommit på fråga när utvecklande uppdrag har diskuterats, att kvinnorna har 
förbigåtts vid befordringar etc. (se t.ex. Nieva & Gutek 1980; Tsui & O`Reilly 1989). Som 
resultat kommer kvinnorna att vara mindre kvalificerade än män att söka sig till högre 
positioner. Detta sätt att se på problemet diskuteras närmare i följande avsnitt. 

2.2. Efterfrågan på kvinnliga chefskandidater  
De efterfrågerelaterade förklaringarna fokuserar starkt den roll som 

organisationer spelar för den manliga dominansen på ledarbefattningar (Reskin 1993; Teigen 
2002). Perspektivet ifrågasätter den praktik och de normer som präglar 
rekryteringsförfarandet och menar att dessa är könsmärkta och att de används för att 
reproducera könssegregationen och den manliga dominansen på ledande befattningar (Acker, 
1990, Cockburn 1991).  

Efterfrågeperspektivet handlar om hur arbetsgivarens preferenser och praktik 
återskapar könsmässig segregation och diskriminering. Arbetsgivaren kan återskapa manlig 
dominans på ledande befattningar genom bl.a. (1) stereotypisering och könsmärkning av 
arbetsuppgifter, (2) ekonomiska hänsyn, (3) etnocentrism och diskriminering samt (4) 
praxisen kring rekrytering och personalutveckling (se Reskin 1993).1 

  
Könsstämpling och stereotypisering 

Ett vanligt sätt att utesluta kvinnor från ledande befattningar har varit att 
definiera kvinnor som mindre lämpliga för chefsarbete. De föreställningar som finns i vår 
kultur om kvinnor, män och ledarskap legitimerar den manliga dominansen bland chefer. 
Enligt forskningen är det inte ovanligt att bedömningar om kvinnor påverkas av de kulturellt 
förankrade föreställningar som stämplar kvinnor som opassande för chefspositioner (t.ex. vid 
rekrytering) oavsett hur de enskilda kvinnorna är som individer (se t.ex. Holgersson 1999). 
Föreställningar om kvinnors familjeorientering, omsorgsbetoning och emotionella läggning 
ingår i den kulturella stereotypisering som vi använder för att differentiera mellan de sociala 
kategorierna man och kvinna, samtidigt som differentieringen också innebär en viss 
avindividualisering av enskilda människor, d.v.s. en tendens att dra alla över en kam. I 
praktiken kan detta ta sig i uttryck exempelvis i en rekryteringssituation genom att man är 
rädd för att presentera en kandidat som andra inte kan acceptera eller genom att man låter sina 
(ev. omedvetna) stereotypa uppfattningar om kvinnor och män påverka sållningen av 
kandidaterna.  

 
Ekonomiska skäl 

Manlig dominans bland chefer kan också återskapas av ekonomiska skäl. Ett 
exempel på detta är arbetsgivarnas motvilja att rekrytera särskilt yngre kvinnor som antas 
bilda familj och skaffa barn och därigenom orsaka större kostnader för arbetsgivaren än 

                                                 
1 Dessa orsaker till segregation är hämtade från Reskins artikel från 1993. Hon tar dock upp flera orsaker och har 
grupperat dem på ett något annorlunda sätt. Presentationen här har anpassats till rapportens syfte som fokuserar 
chefer samt rekryterings- och befordringssituationer snarare än segregation i allmänhet, vilket Reskin gör i sin 
artikel.  
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manliga anställda. Kvinnors roll i reproduktionen antas också göra dem mindre engagerade i 
sina arbeten jämfört med män, vilket gör att många arbetsgivare anser att det är riskfyllt att 
rekrytera en kvinna till nyckelpositioner. Även denna egenskap antas gälla för alla kvinnor 
oavsett hur de enskilda kvinnorna har tänkt ordna sina liv. Lika generell är antagandet att de 
flesta kvinnor som har barn lever i ojämnställda relationer där män inte deltar i barnomsorgen. 
Att också män skaffar barn upplevs inte som en ekonomisk risk av arbetsgivaren på samma 
generaliserande sätt som är fallet med kvinnorna. 

Det kan också vara så att rekryterarna upplever att det är lättare att bedöma 
kompetens hos sådana personer som inte avviker alltför mycket från befintliga chefer, vilket 
gör att kvinnor upplevs som ”osäkra kort” (Lind 2002). Därmed kan organisationen göra 
bedömningen att den inte har råd att ta de risker som kvinnliga chefer innebär. Det mest 
citerade exemplet på detta är Kanters (1977) teori om hur den demografiska 
sammansättningen av chefer och deras strävan efter social säkerhet och förutsägbarhet kan 
leda till diskriminering och könssegregering.  Kanter menar att behovet av social säkerhet och 
förutsägbarhet på chefsbefattningar leder till att beslutsfattarna föredrar att arbeta med 
människor som är lika dem själva. På grund av denna osäkerhet vill man vara säker på att man 
kan lita på sina medarbetare, vilket leder till en prioritering av människor som upplevs ”passa 
in” i gruppen och som inte skiljer sig från de övriga i någon större omfattning. Att omge sig 
med människor som är lika en själv gör omvärlden mer förutsägbar. 

 
Etnocentrism och homosocialitet 

Homogeniteten bland chefer och andra arbetsgrupper behöver dock inte enbart 
bero på instrumentella skäl. Homogeniteten kan också vara ett resultat av mer generella 
etnocentriska tendenser som gör att man föredrar att omge sig med människor som tillhör 
samma sociala kategori som man själv gör. Med etnocentrism menas en tendens att betrakta 
världen och andra människor ur den egna gruppens situation och perspektiv (Cox 1994). Det 
innebär bl.a. att man utvärderar sådana egenskaper, beteenden och värderingar som 
förknippas med den egna gruppen (t.ex. dess rationalitets- och moraluppfattningar) som mer 
attraktiva, legitima, adekvata och mer värda än de egenskaper som man ser hos andra grupper. 
Etnocentrism som företeelse inbegriper också en tendens att favorisera den egna gruppen 
såväl när det gäller bedömningar som umgänge. Detta behöver i sin tur inte nödvändigtvis 
innebära att man är fientligt inställd till andra grupper utan helt enkelt att man föredrar, när 
allt annat är lika, att umgås och verka med människor som man kan lätt identifiera sig med 
och som man upplever som mest lika en själv (Cox 1994:132). Denna tendens har visat sig 
vara särskilt påtaglig hos chefer. Forskningen har nämligen visat att chefer tenderar att 
rekrytera och omge sig med sådana människor som är lika dem själva m h t flera egenskaper, 
t.ex. kön, ras, social bakgrund, utbildning, etc. (se t.ex. i Pfeffer 1983; Powell & Butterfield 
1994). Ju högre upp i hierarkin man kommer desto tydligare blir tendensen. Särskilt 
uppmärksammad inom feministisk forskning är de manliga chefernas tendens att välja in 
andra män. Tendensen att reservera positioner med makt och inflytande till andra män har 
kallats för homosocialitet (Lipman-Blumen 1976; Kanter 1977; Ibarra 1992).  

Schneider (1983) hävdar att skapandet av homogena personalgrupper sker 
genom tre processer, attraktion, selektion och bortstötning. Tidigt i processen tenderar 
människor att söka sig till organisationer/arbetsgrupper/yrken som attraherar dem p.g.a. 
upplevt likhet med de medlemmarna som ingår i organisationen/gruppen när det gäller 
personlighet, intressen och värderingar. Senare kommer dessa människor att välja in i gruppen 
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personer som de upplever vara lika dem själva, och med tiden kommer sådana personer som 
upplever sig som olika att söka sig från organisationen. För att sortera fram de människor som 
kan förväntas dela våra intressen, värderingar och förhållningssätt använder vi ofta olika 
demografiska variabler, såsom ålder, kön och etnisk tillhörighet som vägledare. Detta innebär 
att de tre ovan nämnda processerna till slut leder till en viss demografisk homogenitet i en 
given organisation eller enhet i organisationen (Jackson et al. 1999:676).  

Som ovan framhållits behöver tendensen att favorisera den egna sociala gruppen 
inte bero på instrumentella skäl. Tendensen kan nämligen också bero på att chefen helt enkelt 
finner sådana personer som liknar honom själv mer tilltalande. Denna tendens går ofta hand i 
hand med att man favoriserar den egna gruppen även när det gäller bedömning av andra 
människors prestationer. Exempelvis har Tsui & O´Reilly (1989) visat hur social likhet kan 
påverka chefernas bedömning av de underordnades prestationer. Denna typ av etnocentriska 
beteenden är inte alls ovanliga. Tvärtom har forskningen visat att när vi bedömer människor 
som tillhör vår egna sociala kategori är vi benägna att tro att de arbetsinsatser som de lyckats 
med har berott på deras förmåga och engagemang (intern attribution) medan de 
arbetsuppgifter som de misslyckats med berott på slumpen eller sådana omständigheter som 
de inte kunnat påverka (extern attribution). För människor som tillhör andra sociala kategorier 
tenderar vi göra motsatta attributioner (Cox 1994:134-135; Taylor & Jaggi 1974). Detta 
innebär att när allt annat är lika, vilket ofta är fallet bl.a. vid rekryterings- och 
befordringssituationer är det sannolikt att den egna gruppen gynnas i viss utsträckning (Cox 
1994), vilket lämnar individer från andra grupper, t.ex. kvinnliga chefsaspiranter, i sämre 
utgångsläge. Ett uttryckt för detta kan exempelvis vara att man vid rekrytering överdriver 
betydelsen av sådana kriterier som favoriserar den egna gruppen (Alimo-Metcalfe 1994; 
Schein 1994). 
 
Personalutveckling och rekrytering 

Slutligen kan organisationer förstärka den könsmässiga segregationen respektive 
underlätta för integrationen även genom den praxis som präglar personalutvecklings- och 
rekryteringsprocesser. De ovan diskuterade tendenserna till könsmärkning av arbetsuppgifter, 
stereotypisering och etnocentrism kan delvis ses som ”individburna” företeelser genom att de 
kan prägla enskilda människors värderingar och attityder samt färga av deras beteende, 
varigenom de har konsekvenser för andra människor. Exempelvis är de något som chefer har 
med sig till befordrings- och rekryteringssituationer, vilket naturligtvis påverkar utfallet. Det 
finns dock även strukturella omständigheter som kan gynna och förstärka dessa tendenser 
alternativt försvaga dem. Exempelvis kan personalutvecklings- och rekryteringsprocesser 
inrymma sådana. 

När det gäller personalutvecklingsprocessen spelar relationen mellan den 
närmaste chefen och medarbetaren en särskilt viktig roll för den enskilda medarbetarens 
meriteringsmöjligheter. Arnesson, som studerat chefsrörlighet menar att: ”Det utrymme en 
medarbetare ges att verka inom, det stöd han eller hon får från sin chef för att genomföra olika 
aktiviteter och den uppmärksamhet chefen ägnar medarbetarens utveckling har stor inverkan. 
Varje chef har därför både omfattande möjlighet och ett stort ansvar för att medarbetare ges 
förutsättningar att utvecklas” (Arnesson 1998:19). Mot denna bakgrund och med tanke på det 
som ovan sagts om stereotypisering och etnocentrism har den närmaste chefens inställning till 
kvinnor naturligtvis en stor inverkan på deras utvecklingsutsikter. För att inte behöva arbeta i 
motvind är det alltså viktigt för kvinnor att de bl.a. har en chef som ger dem samma stöd och 
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möjlighet till utveckling som han/hon ger åt sina manliga underställda. Det som är 
problematiskt för kvinnor med att denna relation är så viktig för karriärutvecklingen är att 
cheferna oftast är män vilket gör att de generella tendenserna till etnocentrism och 
stereotypisering (bland de som har makten över människors utveckling) arbetar mot kvinnor 
och för män.  För att underlätta för integrationen är det därmed viktigt att vara uppmärksam 
på dessa tendenser och skapa medvetenhet om dem i organisationen. Det kan också vara 
viktigt att ha någon typ av rutin eller praxis för att ta tag i sådana chef-medarbetare relationer 
som fungerar dåligt ur detta perspektiv. 

När det gäller rekryteringsprocessen kan man lyfta fram två praxis som särskilt 
betydelsefulla för den könsmässiga segregationen/integrationen på chefsbefattningar. Den ena 
handlar om huruvida man tillämpar ett formellt eller informellt förfaringssätt vid rekrytering 
medan den andra handlar om extern respektive intern rekrytering. Informella tillvägagångssätt 
vid rekrytering har visat sig gynna män eftersom de informella nätverken varifrån 
rekryteringen till chefspositioner sker huvudsakligen består av män (se t.ex. Braddock & 
McPartland 1987). Däremot finns det indikationer på att formellt rekryteringsförfarande kan 
underlätta för integration genom att alla får samma möjlighet att ansöka tjänsten (Reskin 
1993). Vidare kan intern rekrytering förstärka segregeringen om positionerna längre ned i 
organisationen är segregerade. Om kvinnor och män anställs till olika arbetsuppgifter 
samtidigt som karriärvägar är relativt fasta, där t.ex. bara tekniska befattningar leder till 
toppen, blir resultatet att segregationen och homogeniteten blir desto starkare ju längre upp i 
hierarkin man kommer (Reskin 1993:254; Jackson et al. 1999:687). Det är viktigt att 
konstatera att dessa former av praxis kan vara problematiska om de tillämpas med en 
automatik utan att reflektera över hur de påverkar könsfördelningen. Samtidigt kan det dock 
tänkas att t.ex. intern rekrytering skulle kunna gynna kvinnliga sökanden med tanke på att den 
osäkerhetsaspekt som ovan beskrevs, d.v.s. att kvinnor upplevs som ”osäkra kort”, blir 
svagare. 

Det finns också en del andra inslag i rekryteringsprocessen som kan förstärka 
tendenserna till segregation respektive underlätta för integration.  Kravprofilens utseende, 
annonsens utformning och intervjusituationen utgör exempel på sådana.  Det är inte ovanligt 
att kravprofilen definieras på ett sådant sätt att det utesluter en viss kategori av sökanden och 
att betydelsen av sådana kriterier som favoriserar den egna gruppen överdrivs (Alimo-
Metcalfe 1994; Schein 1994). Ett exempel på detta är att vid annonsering överbetona teknisk 
kompetens om man inte vill se kvinnliga sökanden. Om man vill se kvinnliga sökanden kan 
ord som t.ex. samarbetsförmåga och social kompetens betonas. Det är också vanligt att mer 
subtila sätt att bortdefiniera en viss social kategori används. Detta kan göra t.ex. genom att 
använda sådana diffusa kriterier som ”personlig lämplighet” eller genom att betona att  ”den 
sökande måste passa in i gruppen”.  Denna typ av subtila kriterier spelar i själva verket en 
viktig roll i skapandet av homogena personalgrupper såväl vid utformandet av kravprofilen, 
annonsen och bedömningar. I intervjusituationen kan det vara betydelsefullt hur den grupp 
som sköter anställningsintervjuer är sammansatt (om det t.ex. finns kvinnor med i gruppen) 
eller vilka typer av frågor som ställs (om dessa är inriktade på områden som gynnar en viss 
social kategori eller inte). 

 
2.3. Sammanfattning 

För att sammanfatta detta avsnitt kan man säga att orsaken till att kvinnor inte 
rekryteras till chefspositioner i högre utsträckning kan relateras till både utbudet av och 
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efterfrågan på dem. Dessa två typer av orsaker är dock i mycket hög grad sammanlänkade, 
vilket innebär att arbetslivets organisationer påverkar inte enbart efterfrågan men också i stor 
utsträckning utbudet av kvinnliga chefskandidater. Chefspositioner, särskilt högre upp 
chefshierarkin, karaktäriseras av stor homogenitet. Orsaker till denna homogenitet är 
naturligtvis många och man kan finna dem såväl i den organisatoriska strukturen, kulturen 
som praktiken. Vid rekryterings- och befordringssituationer sker återskapandet av manlig 
dominans på ledande befattningar genom bl.a. könsmärkning av arbetsuppgifter, 
stereotypisering av individer, ekonomiska hänsyn samt etnocentrism och diskriminering – 
faktorer som kan få varierande mycket spelutrymme bl.a. beroende av hur praxisen kring 
rekrytering och personalutveckling ser ut. 

3. Metod 
Som ovan nämnts var syftet med undersökningen att kartlägga om man kunde 

hitta orsaker till det ringa antalet kvinnor på de högre chefsbefattningar inom SABO-
företagen hos den process varigenom företagen befordrade och rekryterade chefer. Det finns 
en stor variation bland de företag som är medlemmar till samarbetsorganisationen SABO. 
Variationen är stor både när det gäller storlek på företagen, deras ekonomiska förutsättningar 
och läge (storstad/stad/landsbygd/glesbygd). Eftersom vi ville studera både rekrytering och 
intern befordring valde vi bland de större SABO företagen p.g.a. att dessa kunde förväntas ha 
tillräckligt många kvalificerade positioner för att möjliggöra intern rörlighet. Detta 
urvalskriterium innebar att de företag som vi kunde välja ifrån är koncentrerade till större 
städer och har i genomsnitt bättre ekonomiska förutsättningar än de SABO-företag som ligger 
på landsbygden. Eftersom SABO-företagen är spridda över hela Sverige var det viktigt att få 
en viss geografisk spridning bland de företag som ingick i studien. De företag som 
medverkade i undersökningen var Svenska Bostäder i Stockholm, Gavlegårdarna i Gävle och 
Kristianstadsbygge i Kristianstad.  

Ett sätt att studera rekryteringsförfarandet inom ett viss företag är att undersöka 
hur faktiska rekryteringar har ägt rum. Eftersom SABO-företagen inte brukar dokumentera 
processerna vid enskilda rekryteringar skulle detta angreppssätt krävt ett flertal intervjuer per 
studerad rekrytering. För att kunna säga något generellt om chefsrekryteringsprocessen inom 
ett företag hade vi behövt studera ett antal rekryteringar. Ett annat sätt att studera 
rekryteringsförfarandet är att intervjua sådana chefer inom företaget som har varit delaktiga i 
många rekryteringar. Mot bakgrund av den resursram som vi hade till förfogande valdes det 
senare alternativet, eftersom det bedömdes ta mindre tid i anspråk än det förra alternativet. Vi 
valde att intervjua chefer som ingick i företagens ledningsgrupp eftersom vi antog att dessa 
personer skulle ha störst erfarenhet och kunskap om hur chefsrekrytering, –befordring och 
personalutveckling gick till i företagen. På varje företag intervjuades 4-5 personer från 
ledningsgruppen. Ambitionen var att företagens VD och personalchef alltid skulle ingå i 
urvalet medan de övriga informanterna kunde ha varierande chefspositioner. I ett av företagen 
kunde vi dock inte intervjua personalchefen och i ett annat företag kunde inte verkställande 
direktören ställa upp utan vi fick tala med vice VDn istället. I två företag intervjuades även 
styrelseordföranden. Sammantaget intervjuades 15 personer ute på företagen, varav fyra var 
kvinnor (två personalchefer, en marknadschef och en VD). Dessutom intervjuades en person 
på samarbetsorganisationen SABO, som haft ansvar för att vid begäran hjälpa 
medlemsföretag med chefsrekrytering. 
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Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga) samtidigt som 
informanterna lämnades relativt stort utrymme att ta upp och/eller utveckla sådana områden 
som de fann betydelsefulla. Intervjuguiden innehöll olika delar. Den första delen innehöll 
frågor om informanternas egna karriärer. Eftersom informanterna kunde anses ha lyckats göra 
chefskarriär inom SABO-företag skulle dessa frågor öka vår förståelse för vad som var 
karaktäristiskt för de befordringar/rekryteringar och processer varigenom de hade bytt 
befattningar. Den andra delen av intervjuguiden innehöll frågor om företagens praxis när det 
gäller chefsutveckling och –försörjning samt informanternas egna möjligheter och sätt att 
påverka andra personers professionella utveckling. I den tredje delen ställdes frågor om de 
chefsrekryteringar som informanterna varit med om under sin tid i SABO-företag. 
Avslutningsvis ställdes frågor om kvinnor och chefpositioner. Intervjuerna tog i de flesta fall 
ca en timme att genomföra. Intervjuerna bandades, varefter de dokumenterades skriftligt i 
anteckningsform. 

Den skriftliga dokumentationen av intervjuerna har följt intervjuguidens 
frågeställningar bl.a. för att göra det lättare att identifiera återkommande teman i 
informanternas svar. Intervjuerna analyserades tematiskt mot bakgrund av den ovan 
presenterade teoretiska referensramen. 
 

4 Beskrivning av SABO och de tre fallföretagen 2 

4.1. SABO  
SABO är en samarbetsorganisation för de kommunalägda, allmännyttiga 

bostadsföretagen i Sverige, och har funnits som intresseorganisation i drygt 50 år. SABO-
företagen konkurrerar idag i huvudsak på samma villkor som övriga aktörer på marknaden. 
Särreglerna för de kommunägda bostadsföretagen togs bort 1991. För närvarande är 300 
bostadsföretag medlemmar i SABO (av 330 totalt). I SABO-företagen arbetar 13 200 
anställda. Den procentuella andelen kvinnliga anställda är 26 procent av de kollektivanställda, 
54 procent av tjänstemännen och i ledningsgrupperna (1997) var 20 procent kvinnor. I 33% av 
företagen fanns ingen kvinna i ledningsgrupperna. Ca 5 000 förtroendevalda utses av 
kommunerna till SABO-företagens styrelser. Bland de ordinarie ledamöterna är 20 procent 
kvinnor. (SABOs hemsida 2003-01-20) 

Det finns en stor variation mellan medlemsföretagen både när det gäller 
ekonomi, storlek och andra förutsättningar. Om företagens storlek mäts med antal lägenheter 
varierar den från 20 till 48 410 lägenheter. Många av företagen är relativt små; 43 procent av 
företagen har färre än 1 000 lägenheter. De 18 största företagen svarar för 40 procent av 
lägenheterna. Totalt omsätter SABO-företagen ca 44 miljarder kronor per år och har en 
gemensam balansomslutning på ca 233 miljarder kr (SABO-boken 2001). De företag som 
finns i storstäderna och i expansiva kommuner ger årligen aktieutdelning till sina ägare. 
Under de senaste åren har tom några av företagen blivit tvungna att inte klassas som 
allmännyttiga då de har gått med för stor vinst (MKB Fastighets Ab i Malmö och 
Stångåstaden Ab i Linköping). I orter med stor utflyttning har däremot bostadsföretagen varit 

                                                 
2 Siffror i detta kapitel är hämtade från Björned (1998), fallföretagens årsredovisningar, SABO-boken 2001, 
SABO-boken 1996-1997 (som är årliga sammanställningar över SABO-företagen), samt SABOs hemsida 
(www.sabo.se). Övriga uppgifter kommer från hemsidan och intervjuerna. 
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en belastning för kommunen då de ofta gått med underskott som ägaren har varit tvungna att 
kompensera. Av samtliga företag är 10 procent stiftelser och resterande aktiebolag. 

Samarbetsorganisationen SABO har till uppgift att bevaka SABO-företagens 
intressen och skapa gynnsamma förutsättningar för deras verksamhet samtidigt som SABO 
skall vara en drivkraft och länk i ett system för kunskapsutveckling bland medlemsföretagen. 
SABO ger ut rapporter, skrifter och informationsmaterial samt förmedlar information. SABO 
arrangerar också en rad kurser och konferenser samt erbjuder konsultinsatser i en mängd 
frågor anpassad för SABO-företagen. Verksamheten finansieras i huvudsak av 
medlemsavgift. All verksamhet sker i projektform och anställda inom medlemsföretagen 
deltar aktivt på olika sätt (SABOs hemsida 2003-01-20).  

Villkoren för de allmännyttiga bostadsföretagen och bostadssektorn i allmänhet 
har förändrats drastiskt under senare tid. Den största förändringen som gäller hela branschen 
är övergången från en expansiv fas med mycket nyproduktion till en mer förvaltande fas.  
Vidare, när det gäller de allmännyttiga bostadsföretagen har det skett en viss omreglering som 
har sin utgångspunkt dels i en värderingsförändring i samhället och samhällets roll i 
bostadsförvaltningen, dels i ekonomiska realiteter avseende kommunernas och statens 
fortsatta förmåga att stödja bostadsverksamheten. (Storbacka & Salenius 1997:20-21). 
Omregleringar har inneburit att SABO-företagen konkurrerar sedan 1991 i huvudsak på 
samma villkor som övriga aktörer på marknaden. Särreglerna för kommunalägda 
bostadsföretag är borta och det statliga räntestödet minskar för alla upplåtelseformer. 

För att klara av dessa förändringar har SABO-företagen varit tvungna att 
fokusera på affärsmässighet, stabil ekonomi, rationell förvaltning och kundanpassning. Man 
har även insett värdet i aktiv marknadsföring, produktutveckling och personalutveckling. Det 
är långt ifrån den verklighet som gällde när man bildade SABO-företag under 1950- och 60-
talen. Under 70-talet halverades antalet kommunägda bostadsföretag genom 
kommunsammanslagningar och anslutningen till SABO ökade. Till långt in på 1980-talet 
gällde byggandet och den tekniska utformningen som ledstjärna för företagen. Därefter kom 
en period då man fokuserade på förvaltning tills att man under 1990-talet började fokusera 
mer och mer på kunden/hyresgästen. Samarbetsorganisationen SABO har varit en drivande 
kraft i denna kursändring genom en rad kurser, konferenser och utbildningar. SABO har också 
ett stort antal konsultuppdrag för medlemsföretagens räkning. Inom samarbetsorganisationen 
anser man att många SABO-företag har kommit långt i sitt förändringsarbete för att möta de 
nya villkor som gäller för kommunala bostadsföretag under 2000-talet.  

Med anledning i de ovan diskuterade förändringarna såväl inom som utanför de 
kommunala bostadsföretagen har SABO initierat en framtidsstudie där ett antal rapporter har 
publicerats. En slutsats som man drar i rapporterna är att kursändringen kräver att företagens 
ledningar förvärvar ett nytt förhållningssätt där ”ett mycket välutvecklat intresse för sociala 
och humanistiska värden” ingår (Ihre 1996 i Storbacka & Salenius 1997). Exempelvis anses 
det viktigt att ledarna kan hantera relationer, har social kompetens samt kommunikations- och 
förändringsförmåga. Vid sidan av de tidigare, välrepresenterade kompetenserna inom 
ekonomi, förvaltning och teknik finns det nu en ambition att t.ex. vid chefstillsättningar även 
efterfråga sådana kompetenser som ofta förknippas med kvinnor.  

4.2. Fallföretagen  
Som tidigare nämnts medverkade tre allmännyttiga bostadsföretag i 

undersökningen: Svenska Bostäder AB, Gavlegårdarna AB och AB Kristianstadsbygge.  
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AB Svenska Bostäder är det största allmännyttiga bostadsföretaget i Sverige. Det 
är ett av tre bostadsföretag som är helägda av Stockholms kommun. Företaget har också 
lägenheter i gränskommunerna. Som framgår av Tabell 1 nedan har antalet lägenheter minskat 
från år 1995 till år 2000, vilket beror på att fastigheter har ombildats till bostadsrätter främst 
inom Stockholms innerstad. Även antalet anställda har minskat under de senaste åren. 

När man betraktar hela personalen utgör kvinnorna ungefär 40 procent av de 
anställda medan de är i majoritet bland tjänstemännen. Under 2001 utgjorde kvinnorna ca 70 
procent av företagets tjänstemän (71 män och 182 kvinnor). Företaget har en kvinnlig VD 
som har rekryterats från Familjebostäder i Stockholm. I ledningsgruppen som totalt är 11 
personer ingår 3 kvinnor (27%). 

AB Gavlegårdarna är ett allmännyttigt bostadsföretag som är helägt av Gävle 
kommun. Under 2002 har företaget gått samman med Hyresbostäder i Gävle Kommun AB, 
som man redan tidigare skötte administrationen för, och idag har Gavlegårdarna 16 470 
lägenheter och 1 020 lokaler, d.v.s. betydligt fler än vad som anges i Tabell 1 nedan. M.a.o. 
har det egna bostadsbeståndet minskat något under de senare åren (se Tabell 1) samtidigt som 
man ändå lyckats bli större genom förvärv. Nuvarande ledningsgrupp består av 12 personer 
varav tre är kvinnor (25%).  

AB Kristianstadsbyggen är helägt av Kristianstads kommun och det minsta 
fallföretaget (se Tabell 1). Till motsats från de övriga fallföretagen har Kristianstadsbyggen 
lyckats öka sitt bostadsbestånd något under de senare åren. Ledningsgruppen bestod vid tiden 
för intervjuerna av 3 män. Vid tiden för intervjuerna var företaget mitt uppe i VD-rekrytering. 

 
Tabell 1. Fallföretagen 
 

Företag Omsättning 
2001 

Antalet lägenheter Antalet anställda 

  1995 2000 1995 Varav 
kvinnor 

2000 Varav 
kvinnor 

Svenska Bostäder 3.230 Mkr 54.541 48.410 872 325 (37%) 698 278 (40%)
Gavlegårdarna 800 Mkr 10.079 9.883 251 77 (31%) 194 52 (27%)
Kristianstadsbyggen 475 Mkr 7.713 8.737 106 33 (31%) 125 29 (23%)
Siffrorna för omsättning är tagna från företagens årsredovisningar medan siffrorna för antalet lägenheter och 
anställda är tagna ur SABO boken 1996-1997 och SABO boken 2001.  
 

5. Resultat 3 
Resultatet från intervjuerna presenteras nedan i en kort sammanfattande form. 

Redovisningen följer intervjuguidens struktur. Redovisningen börjar med informanternas svar 
på frågor om deras egna karriärer, och fortsätter sedan med företagens praxis kring 
chefsutveckling och –försörjning samt informanternas egna möjligheter att påverka andra 
personers professionella utveckling. Därefter redogörs för olika aspekter på chefsrekrytering 
och –befordring och kapitlet avslutas med informanterna syn på kvinnor och chefsrekrytering. 
I nästa kapitel analyseras intervjusvaren med hjälp av den teoretiska ram som presenterades 
inledningsvis. 

                                                 
3 I Kapitlet har citat från intervjuerna markerats med kursiv stil. 
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5.1. Informanternas egna karriärer 
Syftet med frågor om informanternas egna karriärer var att se hur den process 

varigenom dessa personer hade lyckats med sina karriärer såg ut och vad som var 
karaktäristiskt för de befordringar/rekryteringar varigenom de hade bytt befattningar.  Det 
fanns naturligtvis stora skillnader mellan informanternas karriärer bl.a. därför att de 
representerade olika kompetensområden, men det fanns också slående likheter.   En sådan 
likhet är att majoriteten av de befordringar/rekryteringar genom vilka informanterna hade bytt 
befattningar har skett via ett relativt informellt förfaringssätt. Många befattningsbyten har 
skett genom att rörligheten initierats av informanternas chefer. Ett par informanter menade att 
de endast hade behövt söka sitt första arbete och därefter alltid blivit tillfrågade att ta på sig 
mer ansvarfulla arbeten. Det var också vanligt att informanterna hade arbetat relativt lång tid 
inom bostads- eller byggnadsbranschen.  

En ytterligare faktor som var gemensam för många informanter var relativt låg 
formell utbildningsnivå. Många hade gymnasial utbildning i grunden som de sedan hade 
byggt på med olika kompetenshöjande kurser. Konsekvent med detta var det också en vanlig 
uppfattning bland informanterna att formell utbildning inte var lika viktig vid 
chefstillsättningar som t.ex. arbetslivserfarenhet. En lika vanlig uppfattning var dock att detta 
håller på att förändras när det gäller de yngre sökanden. Den formella utbildningsnivån blir 
allt viktigare, särskilt på de större företagen.  

En ytterligare egenskap som var karaktäristisk för många informanter och som 
de själva tyckte var viktigt för framgången var att ha arbetat med många olika typer av 
arbetsuppgifter. Även i de fall där informanterna hade arbetat länge för ett och samma företag 
hade de bytt uppdrag inom företaget relativt ofta.  

Ett gemensamt drag för de kvinnliga informanterna var att de alla uttryckligen 
betonade den betydelse som många av deras chefer haft för deras karriärutveckling. Cheferna 
hade varit betydelsefulla genom att vara förebilder och inspiratörer samt genom att visa att de 
trott på informanterna. Cheferna hade spelat en viktig roll för de intervjuade kvinnorna även 
genom att ge dem spelrum samt möjligheter till självständighet, ökat ansvar och professionell 
utveckling. Även de manliga informanterna menade att relationer till deras chefer hade varit 
betydelsefulla och lärorika, men männen lyfte inte upp dessa på samma sätt som kvinnorna. 
Exempelvis menade en av de manliga informanterna att: ”Det är viktigt med bollblank. De 
närmaste cheferna har ofta fungerat som sådana, men de har nog inte betytt så mycket att jag 
skulle se dem som förebilder”.  

5.2. Chefsutveckling 
Nästa del i intervjuerna handlade om chefsutveckling. Syftet med dessa frågor 

var att kartlägga hur företagens praxis när det gäller chefsutveckling och –försörjning ser ut 
samt hur informanterna såg på sina egna möjligheter och sätt att påverka andra personers 
professionella utveckling.  

Företagen hade inget formellt chefsutvecklingsprogram men var på olika sätt 
måna om att utveckla och tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Det största 
företaget hade dock börjat ta in 3 trainees per år för ett par år sedan för att få en bas för 
framtida försörjning av experter och chefer. Enligt personalcheferna förutsatt man i övrigt att 
de enskilda cheferna identifierade lovande personer och såg till deras utveckling. Ett av 
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företagen hade tagit fram en chefsförsörjningsstrategi, där de tittar på vilka kompetenser som 
finns i företaget för tillfället och om fem år, hur åldersstrukturen, könsfördelningen och 
mångfaldsaspekten ser ut och vilka företaget behöver få in i olika arbetsgrupper. I detta 
företag har man också kartlagt allas utbildningsnivå och låtit ett antal medarbetare gå till 
psykologen för att se om de har potential att gå vidare. I ett annat företag spelar 
utvecklingssamtalen en viss systematiserande roll genom att personalavdelningen samlar in 
chefernas sammanställningsrapporter från samtalen. De enskilda cheferna tyckte visserligen 
inte att utvecklingssamtalen avslöjade så mycket nytt, men genom att ta del av chefernas 
sammanställningsrapporter tyckte man att personalavdelningen får en bättre helhetsbild av 
företagets kompetensläge och utbildningsbehov. Den här typen av kompetensinventeringar 
verkar dock inte genomföras varje år, men den information som personalavdelningar får 
härigenom används sedan för att planera för olika utbildningar och skicka medarbetare till 
olika kurser eller för att vid tillfälle låta dem pröva andra arbetsuppgifter. Ett av företagen 
försöker också ge sina medarbetare externa uppdrag, t.ex. medverkan i olika utredningar, 
projektgrupper o.s.v. Det framgick också tydligt från intervjuerna att företagen använder sig 
av intern rekrytering i relativt stor omfattning just för att kunna erbjuda sina medarbetare en 
möjlighet till professionell utveckling. Chefstjänsterna är inte så många till antal och det är 
vanligt att man byter från linje- till stabbefattningar och tvärtom för att bredda sin erfarenhet 
och utveckla sin kompetens. En av personalcheferna menade också att deras medarbetare inte 
är så ”karriärdrivna” men att de uppskattar den självständighet som karaktäriserar arbetet i 
företaget. Medan internrekrytering är relativt vanligt för lägre och mellanchefspositioner är 
det däremot inte brukligt att VD poster tillsätts på det sättet.  

Även om det är personalavdelningen som har ansvaret för helheten i företaget 
när det gäller kompetensläge och utvecklingsbehov så vilar huvudansvaret för 
personalutveckling på de enskilda cheferna som har direkt personalansvar. Det är också de 
enskilda cheferna som bedömer sina underställdas utvecklingspotential. De kan bl.a. låta sina 
medarbetare att gå på olika kurser, byta arbetsuppgifter, ge/rekommendera dem till 
utvecklande uppdrag, utse mentorer/handledare (på högre nivåer) osv. De flesta informanterna 
tycker att de har goda möjligheter att utveckla sin personal antingen själva eller i samarbete 
med personalavdelningen. De flesta är också positiva till personalutveckling. Såväl 
personalchefer som en del av de övriga cheferna nämner dock den potentiella konflikt som 
kan finnas mellan deras ansvar för sin enhet, vilket ofta innebär att de vill behålla duktiga 
medarbetare och personalavdelningens mandat där de ska se till såväl hela företagets bästa 
som individens utveckling. Alla som talar om denna konflikt vill dock tona ned den och 
menar att det går inte att hålla tillbaka människor utan man måste ge dem en möjlighet till 
utveckling. En informant menar t.o.m. att ”…det inte kan finnas för många stjärnor i ett lag 
utan att det kan gagna laget om någon av stjärnorna söker sig annanstans”. De 
personalchefer som vi pratade med underströk dock att om någon anställd skulle känna att 
relationen mellan henne/honom och chefen inte fungerade, eller att deras chef inte ville se till 
deras utveckling, fanns det alltid tillfälle till enskilda samtal med medarbetare från 
personalavdelningen. 

Alla informanter har erfarenheter av att ha varit med om att identifiera och 
utveckla medarbetare som varit särskilt lovande för framtida chefspositioner. Några av 
informanterna ser sig själva som informella mentorer till dessa personer och har ibland 
kontakt med dem även efter att de lämnat informantens enhet. En kvinnlig chef uttrycker sig 
så här:  
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”Det är klart att man håller ögonen öppna och noterar vilka som är duktiga. Man 

försöker då utveckla dem så att de får t.ex. mer kvalificerade arbetsuppgifter och så. Det är viktigt 
också att de får veta att de kan göra karriär i företaget, så att de inte söker sig härifrån. Till exempel 
en av mina enhetschefer. Jag fick ögonen upp för henne ganska tidigt, och sa för länge sedan att jag 
hade planer för hennes karriär. Och nu när hon kom tillbaka från barnledigheten så fick hon bli 
enhetschef ”.  

Det verkar också finnas en acceptans bland de intervjuade till att den process 
varigenom man försöker få lovande personer att växa ibland leder till att företaget blir för litet 
för dessa. Visserligen är intern rekrytering ett sätt att försöka hålla kvar duktiga människor, 
men det är också en vanlig uppfattning bland informanterna att det kan vara positivt för 
företaget om människor som har upplevt företaget positivt tack vare att de fått växa där får 
agera som ambassadörer för företaget. Det har också hänt att de efter att ha provat sina vingar 
annanstans söker sig tillbaka till företaget med nya kunskaper och erfarenheter.  

Ett sätt att utveckla särskilt lovande medarbetare är att träna upp dem för att 
kunna agera som ställföreträdande chef vid behov. Några av de intervjuade cheferna berättade 
att om det har funnits en lämplig kandidat har de försökt bädda för att någon nära medarbetare 
kan agera som ställföreträdande, alternativt ta över deras position, om det skulle behövas. Ett 
sätt att göra detta är att låta lämpliga medarbetare ta över mer ansvar, delegera mer och låta 
dem agera självständigt. Några informanter påpekar också att det ofta inte är möjligt att utse 
sin egen efterträdare, men att man på detta sätt kan bädda för att efterföljaren rekryteras från 
ens nära medarbetare. 

Ett ytterligare sätt att förbereda sina medarbetare till tyngre positioner är att 
hjälpa dem att bygga upp sitt professionella nätverk och t.ex. se till att medarbetarna blir 
bekanta med sådana personer som är viktiga för deras arbete och karriärutveckling. ”Det är 
viktigt att väva in påläggskalvarna i kontaktnätet så att de blir accepterade där” menar en 
informant. Även om flera informanter diskuterar nätverk under intervjun är det endast en som 
menade att han gör detta medvetet för sina påläggskalvar.  

När det gäller frågan om vilka egenskaper och färdigheter som karaktäriserar en 
”lovande” person ger informanterna relativt likadana svar. De tre egenskaper som framstår 
som viktigaste är (1) att personen är intresserad av/engagerat i sitt arbete, (2) att han/hon är 
drivande, d.v.s. att han/hon driver frågor, tar initiativ och ansvar, samt (3) att han/hon kan 
uppvisa resultat.  För att bli en bra chef krävs dessutom enligt många informanter att man är 
genuint intresserad av andra människor och deras utveckling. Många nämner också 
fackkunskaper och anser att dessa är viktiga, men i allmänhet anses det att de är de först 
nämnda egenskaperna som drar på sig uppmärksamhet och väcker lusten att satsa på en 
persons utveckling. 

 
Chefsutveckling och kvinnor 

Sist i denna del av intervjun, som handlade om medarbetar- och chefsutveckling, 
ställdes två frågor angående kvinnor och jämställdhet. Den första frågan handlade om 
huruvida informanten tyckte att det var svårare att identifiera och lyfta fram lovande kvinnor 
än män medan den andra frågan gällde om informanten brukade tänka på jämställdhet när det 
gäller utvecklingsåtgärder eller delegering av uppdrag, och om han/hon kunde exemplifiera 
hur i så fall.  Det fanns relativt stora skillnader i svaren på dessa frågor mellan de intervjuade 
cheferna. En del av informanterna verkade ha funderat på jämställdhet en hel del och också 
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arbetat praktiskt för att öka jämställdheten i sitt företag medan en annan del av de intervjuade 
svarade relativt kort på frågorna, vanligtvis genom att konstatera att det inte var svårare att 
identifiera lovande kvinnor än män, eller att de inte hade tänkt på saken, eller att de inte 
brukar tänka på jämställdhet så mycket när det gäller utvecklingsåtgärder.  

De informanter som utvecklade sina resonemang kring ämnet tyckte att männen 
kanske har lättare att ”ta för sig och prata på” än kvinnor och att kvinnorna ofta är mer 
tveksamma när det gäller att ta steget till chefsjobb än män. En personalchef menade att: 

”Männen har lite lättare att höra av sig och göra sig synliga. Även när vi frågar så vill 
inte tjejerna. Tror inte på sin förmåga. Ibland vill de inte för att de har så mycket i den privata sfären, 
barn, sjuka föräldrar eller så”.  

Många ansåg också att kvinnor behöver mer stöd än män för att våga ta steget. 
Två informanter uttrycker sig på följande sätt: 

”Ibland kan ju kvinnorna vara lite tveksamma men då gäller det att övertyga dem. Det 
är ganska kul att vara chef” 

”För att få en mer jämställd organisation måste man vara mer på kvinnorna och 
uppmuntra dem att våga; stötta dem t.ex. att ta den här diskussionen hemma om att de nu är beredda 
att ta lite mer ansvar på jobbet” 

Det fanns också några informanter som menar att män har svårare än kvinnor att 
se det lovande hos kvinnorna. När det gäller orsaker till detta menar en kvinnlig informant att 
även om engagemang och initiativförmåga är relativt könsneutrala egenskaper så kan det vara 
så att män tittar mer mot sin egen måttstock och har lättare att se dessa egenskaper hos män än 
hos kvinnor. En manlig informant, som ”inte riktigt kan sätta fingret på det” menar att 
männen kan ha svårare att se värdet i de mjuka egenskaperna. En ytterligare manlig informant 
menar att det ”finns fortfarande otroligt många mulliga mansgrisar i organisationen” och att 
det kan vara ett problem att lyfta fram en kvinna som chef därför att hon kommer att få 
mothugg i gruppen som inte vill acceptera henne. Han menar också att det finns både kvinnor 
och män som är emot kvinnliga chefer. En kvinnlig informant menar dock tvärtom att ”Min 
erfarenhet är att det är lätt att vara chef över kvinnor – de är arbetsamma och duktiga”. En 
av de intervjuade cheferna menade också att kvinnor ofta tror att de måste vara dubbelt så 
duktiga som män för att duga och att det skulle hjälpa om ”kvinnor skulle sänka gardet och 
inte tro att de måste vara så himla duktiga”. Denna åsikt kan kanske jämföras med en 
liknande tanke som framförs av många informanter, nämligen att kvinnorna inte alltid vågar 
ta steget till ett chefsjobb därför att de brukar ställa högre krav på sig själva än män. ”Man ska 
veta säkert att man kan det nya jobbet innan man vågar säga ja. Män brukar tycka att det där 
lär jag mig ändå sen”.   

När det gäller frågan om de intervjuade cheferna brukar tänka på jämställdhet 
när det gäller utvecklingsåtgärder och om de i så fall kan ge exempel på detta så är det 
vanligaste svaret att informanten tänker på det ibland, men att han/hon kanske borde tänka på 
det mer. De flesta kan inte ange något exempel på detta, men det finns också undantag. Det 
vanligaste exemplet är att informanten har anställt en kvinnlig chef. En verkställande direktör 
säger att de tänker på jämställdhet alltid vid nyrekryteringar av chefer och att de även ”jobbar 
med såna frågor som arbetstid så att män och kvinnor ska få jobb och familj att gå ihop”. 

5.3. Rekrytering och befordring 
Syftet med frågorna om chefrekrytering var att kartlägga dels hur själva 

rekryteringsprocessen såg ut, dels vilka kvalifikationer man sökte efter vid chefstillsättningar. 
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Många av de intervjuerna menar att det inte finns någon typisk chefsrekrytering. Trots detta 
finns det stora likheter i informanternas beskrivning av rekryteringsprocessen. En distinktion 
kan dock göras mellan VD rekryteringar och andra chefsrekryteringar.  

VD-rekryteringar skiljer sig från de övriga rekryteringarna främst genom att de 
vanligtvis rekryteras utifrån företaget. Ofta har de dock haft positioner inom branschen eller 
kommunen. Man får också det intrycket från intervjuerna att de processer varigenom VD-
rekrytering sker är mer slutna än andra chefsrekryteringar och att det är till fördel om den 
sökande är en känd aktör. Med andra ord behöver inte extern rekrytering betyda att man väljer 
en främling till positionen. Med tanke på att företagen nu befinner sig i ett förvaltande skede 
menar de intervjuade styrelseordförandena att man numera inte är lika ”teknikfixerade” som 
förut. Ett av företagen var mitt i processen att söka en ny VD och där menade 
styrelseordförande att man sökte en ekonomiskt kunnig förvaltare till VD-positionen. Det 
framgår också av flera intervjuer med de högre cheferna att kunskap om hur en politiskt styrd 
organisation fungerar och hur man styr processer i en sådan organisation är viktigt för en 
person i VD-positionen.  

Under VD nivån kan man urskilja tre chefsnivåer i de större bostadsföretagen: 
ledningsgruppen, förvaltnings- och enhetschefer samt arbets- och gruppledare.  När man ska 
rekrytera en chef är det vanligt att man börjar med kravprofilen. Sedan undersöker man om 
det finns lämpliga interna kandidater. Om det finns interna kandidater gör man en intern 
annons, i annat fall annonserar man externt. Ibland, om det finns en lämplig intern kandidat 
som det finns stor konsensus om, händer det att man ”handplockar”, förbigår annonsering helt 
och hållet och tillsätter tjänsten informellt i samråd med facket. Ibland vet ledningen inte 
säkert om företaget har kompetensen internt och då är det vanligt att man annonserar både 
internt och externt dels för att göra reklam för företaget, dels för att se hur ”den interna 
kompetensen kan mäta sig med den externa”. Det vanliga på ledningsgruppnivå är att 
anställningskommittén består av VD, personalchef och en ytterligare chef. På lägre nivåer 
sköts rekryteringsprocessen av personalchefen och den närmaste chefen. Ibland använder 
företagen en konsult eller ett rekryteringsföretag som plockar fram kandidater mot bakgrund 
av kravprofilen.   Sedan intervjuas de kandidater som man funnit som mest lämpade för 
tjänsten. Dessutom var det inte ovanligt att företagen använder även psykologer för att testa 
de mest intressanta kandidaterna (åtminstone på ledningsgruppnivån). Sedan tar 
anställningskommittén referenser och diskuterar tillsättningen med facket, varefter de 
bestämmer sig.  

 
Egenskaper och färdigheter 

När det gäller frågan om vilka egenskaper och färdigheter som man letar efter i 
den person som man vill anställa som chef framstår två egenskaper som mycket viktiga. Så 
gott som alla informanter betonar just dessa egenskaper. För det första menar informanterna 
att det är viktigt att chefen är duktig på människor, d.v.s. att han/hon kan kommunicera, har en 
empatisk förmåga, ”får folk med sig” och är genuint intresserad av andra människor och deras 
utveckling.   För det andra tycker informanterna att det är viktigt att chefen är resultatinriktad 
och affärsmässig, d.v.s. att han/hon kan uppvisa resultat till rätt kostnad, samt att han/hon kan 
sitt område. Många anser dessutom att formell utbildning är viktig vid externa rekryteringar, 
eftersom det är på det sätt man kan höja kompetensnivån i företaget.  

Många informanter menar att det har skett en förändring i de kriterier som man 
ställer på en chef. Förut var det vanligt att chefer var ”yrkesmänniskor, tekniker, ekonomer 
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eller så och chefsrollen kom lite på köpet” medan man idag ser ledarskapet i sig som viktigt. 
Många informanter poängterar att duktiga experter inte nödvändigtvis blir duktiga chefer. En 
informant uttryckte sig på följande sätt angående varför det är viktigt att cheferna kan få ”folk 
med sig”:  

”Det är konkurrenssituationen som lett till den utvecklingen. Varje medarbetare som 
inte funkar kostar en halv miljon. Det är nödvändigt att ha människorna med sig. Och har man 
dessutom en medarbetare som pratar skit om företaget så kostar det tre miljoner. Och vinstmarginalen 
i de flesta företagen idag kanske ligger på två-tre procent. Det är ju en miljardomsättning om man har 
10 stycken såna. De kan ju ta ned ett helt företag.”  

Social kompetens har blivit viktigt för de allmännyttiga bostadsföretagen även 
för en annan anledning.  Som tidigare framhållits har dessa företag genomgått en utveckling 
som inneburit ett skifte från produktionsorientering till kundorientering. Från att ha varit 
extremt inriktad på nyproduktion och byggande har verksamheten gått in i ett förvaltande 
skede. Den tidigare inriktningen på byggande har gjort att branschen har traditionellt inte 
behövt bry sig så mycket om kundvård och service eftersom det har varit lätt att hyra ut 
lägenheterna. Detta kommer tydligt fram i följande citat.   

”Förut var vi ett byggföretag. Hela landet var ju inriktat på att bygga. Det var en 
kronisk bostadsbrist. De som jobbade med förvaltning här när jag började var ju såna som hade 
börjat som hantverkare men som inte orkade med nyproduktion. Gick i rehabilitering och sånt. Det 
var samma för dem som jobbade med administrationen. Det var gamla poliser och SL anställda och 
den typen av myndighetspersoner. Så det var ett myndighetstänk i organisationen. Att en polis kunde 
ju hålla ordning på hyresgästerna. Bevakande och kontrollerande. Man tänkte inte att det var 
individer som bodde här som hade något eget att tänka med.” 

Numera byggs det dock inte så mycket nya bostäder och bostadsföretagen har 
fått större förvaltande roll. Detta har lett till ett annat tänkande inom företagen som nu strävar 
efter att bli mer kundorienterade. De flesta informanter menar att denna utveckling har 
minskat efterfrågan av teknisk kompetens och ökat efterfrågan av social kompetens.  
Exempelvis ansåg man tidigare att fastighetschefer behövde mycket tekniskt kompetens för 
att kunna göra besiktningar och kommunicera med andra, mer tekniskt inriktade yrkesgrupper 
inom den egna organisationen medan man numera vill betona kontakterna med hyresgäster 
som det viktiga. Även om de flesta av de intervjuade cheferna tyckte att ett sådant 
kompetensskifte var nödvändigt verkar det dock vara så att det inte råder någon absolut 
enighet om detta kompetensskifte bland alla medarbetare. 

Några informanter menar att rekryteringsprocessen också många gånger 
karaktäriseras av att man söker efter en person som liknar antingen företrädaren eller 
rekryteraren själv. ”Speciellt när man kommer till intervjuerna så styrs man ganska mycket av 
företrädarens profil” menar en informant. Detta ser han som en fara med tanke på den 
omstrukturering som sker i dessa företag. ”De mjuka värden blir allt viktigare. Då är det 
farligt att köra på det gamla spåret”, menar han. En ytterligare informant uttrycker sig på 
samma tema på följande sätt:  

” Sen tror jag väl kanske ibland att man . . .Hur ska jag säga . . . När män skall 
rekrytera som man ser nästan en spegelbild av sig själv, en person precis som jag, samma utbildning, 
samma ålder ungefär – det är en väldigt trevlig prick det där. Vi kommer säkert att komma bra 
överens.” 
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Familjeförhållanden 
När det gäller frågan om familjeförhållanden spelar roll vid chefsrekrytering så 

säger alla informanter att de inte gör det. Några kan ge exempel på hur de har anställt kvinnor 
med småbarn till chefsbefattningar och den generella meningen verkar vara att: ”Antingen så 
har de små barn eller så kommer de att få de. Inser man inte det så kan man ju inte anställa 
yngre människor”. Man måste dock komma ihåg att det kan vara svårt att säga någonting 
annat med tanke på den starka allmänna opinionen i frågan.  

 
Annonsens utformning 

Några av informanterna diskuterar också annonsens utformning och menar att 
denna kan påverka kvinnor och män olika. Kvinnor upplevs bli attraherade av kravprofiler 
som understryker t.ex. social kompetens, god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga 
medan män mer attraheras av ord som t.ex. teknisk kompetens och resultatinriktning.  En del 
av de intervjuade cheferna menar att annonsens utformning inte är så väsentligt medan andra 
har aktivt medverkat till att annonser utformats på ett sätt som attraherar båda könen. Några 
menar också att det är viktigt att det uttrycks tydligt i annonsen att företaget ser fram emot 
kvinnliga sökanden. Några informanter nämner också konkreta exempel på situationer då 
detta förfaringssätt har varit framgångsrik och företaget har kunnat få in flera kvinnliga 
sökanden än annars. En möjlig nackdel med förfaringssättet är att om annonsen blir för 
”flytande” är risken att man får in mängder av ansökningar, vilket fördröjer 
rekryteringsarbetet. 

5.4. Kvinnliga chefer 
Den sista delen av intervjuerna ägnades åt frågor om rekrytering och kön. Syftet 

med dessa frågor var att ta reda på vilka förklaringar informanter gav till att så kvinnor 
rekryterades till (de högsta) chefspositionerna och om de ansåg att det på något sätt var 
problematiskt att rekrytera kvinnor. Vi frågade också om de intervjuade cheferna brukade 
tänka på jämställdhet vid chefsrekryteringar. En del av informanterna framförde liknande 
tankar som vid frågan om chefsutveckling och kön som redovisades ovan (avsnitt 5.2). 

De teman som präglade svaren på dessa frågor var (1) att det var svårt att hitta 
kvinnor med den rätta (oftast tekniska) kompetensen, (2) att kvinnor inte vill/vågar bli chefer, 
(3) att det är svårt att välja en kvinna till vissa positioner p.g.a. den resistans som finns i 
arbetsgruppen, och (4) att det är män som väljer.  

 
Den rätta kompetensen 

För det första är det en vanlig mening bland de intervjuade är att det är svårt att 
hitta kvinnor med den rätta kompetensen och att byggbranschen har varit en manlig, tekniskt 
inriktad bransch, vilket gör att den inte attraherar kvinnor. Det kan vara svårt att få tillräckligt 
många kvinnliga sökanden till vissa, mer teknikinriktade tjänster (t.ex. teknisk chef). En av 
personalcheferna menar att även om kvinnorna har rätt utbildning saknar de ofta erfarenhet. 
De har kanske inte fått praktik efter studierna och arbetat därför med något annat:  

”Vissa gånger har vi verkligen ansträngt oss för att få kvinnliga sökanden och när vi 
har haft kvinnliga sökanden så har vi intervjuat alla kvinnor som sökt för att vara säkra på att vi inte 
missat ngt. Och då står man ju inför det då att ofta så har dom ju inte, det blir som en ond cirkel, fått 
den här chansen till praktik efter sin utbildning vare det sig är nu på fastighetsingenjörssidan eller 
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civilingenjör. Jag tror inte vi har lyckats få någon sökande då inom husbyggnad, t.ex. Och då har det 
alltid funnits män som har passat bättre in i profilen.” 

De manliga sökanden kommer ofta från likartade jobb och går då förbi 
kvinnorna som inte är lika erfarna med den tekniska sidan. Denna informant menar också att 
de kvinnliga sökandes sociala färdigheter skulle kunna värderas högre med tanke på att det 
tekniska inte längre är så avgörande i alla tjänster, men så sker inte. Många av de intervjuade 
cheferna menar att t.ex. förvaltningschefer har mycket kontakter med hyresgästerna och har 
ett personalansvar, vilket gör att man borde ta större hänsyn till social kompetens. Många 
gånger blir det dock så att man lyssnar mer på de medarbetare som betonar de tekniska 
kvalifikationer. Vid internrekrytering verkar det dock vara lättare att argumentera för en 
kvinna eftersom man känner till väl hennes (sociala) kvalifikationer och potential.  

Strävan efter ökad kundorientering och det kompetensskifte som detta inneburit 
för många tjänster har de facto lett till en viss ökning av kvinnor t.ex. bland 
förvaltningschefer. I ett av företagen hade man gjort en medveten satsning på kvinnor i 
samband med att ett antal förvaltningschefer hade nyrekryterats. Företaget hade uttryckt 
tydligt i annonsen att de sökande inte behövde ha erfarenhet från byggbranschen. Detta hade 
lett till att företaget fick in ansökningar från kvinnor som hade arbetat som t.ex. 
omsorgschefer i kommuner, fastighetsekonomer, mäklare, vanliga ekonomer, m.m. I samband 
med detta anställde företaget ett antal kvinnliga förvaltningschefer. 

 
Kvinnors ambivalens 

För det andra menar många informanter att den låga andelen kvinnliga chefer 
kan bero på att (2) kvinnor inte vill eller vågar ta på sig en chefsroll. Några av de intervjuade 
cheferna har erfarenheter av att de erbjudit kvinnor chefsarbete och att kvinnorna ”tackat nej” 
till erbjudandet även efter en del övertalningsförsök. Informanterna menar också att detta 
aldrig skulle ha hänt om de frågat en man. Även om detta inte gäller alla kvinnor menar de 
flesta informanter att kvinnor oftast är mer ambivalenta inför ett chefsjobb och behöver mer 
stöd föri sitt beslut än män. Några menar också att kvinnorna inte gör sig synliga och hävdar 
sig själva på samma sätt som män, vilket gör att de inte uppmärksammas i samma 
utsträckning. En informant menar att: ”Det behövs flera kvinnliga sökanden som vågar bryta 
sitt eget mönster. Flera kvinnor är rädda för förändring än män.”   

Situationen förklaras på olika sätt. En vanlig tanke bland informanterna är att 
kvinnorna inte vågar kandidera för ett chefsjobb därför att de har sämre självförtroende än 
män. Man menar att kvinnorna inte vågar t.ex. innan de är alldeles säkra på att de kan allt som 
behöver kunnas i den aktuella positionen. I intervjuerna uttrycks detta på bl.a. följande sätt:  

”Ja, det finns alldeles för många kvinnor som är alldeles för försiktiga. Även om man 
frågar dem så vill de inte. Det har jag stött på i praktiken, kvinnor som inte vill ta chefsjobb därför att 
de inte vågar axla ett chefsjobb. Och det kan jag inte förstå varför. Jag har aldrig varit med om en 
kille som har sagt nej. Det är tråkigt att det är så”. 

”Självförtroende. Grabbarna får ju ta mer plats redan i skolan.” 
”Sedan vill ju kvinnorna känna att de har kompetensen innan de accepterar ett jobb. 

Det bekymrar inte männen på samma sätt. Det kan jag lära mig sen, tycker de. Det finns alltid ngn jag 
kan fråga. Männen känner nog uppbackning av sitt nätverk - kvinnor har inte kontakter på den nivån 
på samma sätt.” 

Ett ytterligare sätt att förklara kvinnors ovilja är att hänvisa till kvinnors 
medvetenhet om karriärens villkor och deras ovilja att bli konfronterade med dem. Utsattheten 



 19

som ensam kvinna och hänsyn till familjen gör att en del av kvinnorna saknar intresse för 
chefskarriär. En vanlig tanke är också att kvinnor inte är lika intresserade prestigemässigt av 
att söka de höga posterna som män. En av de intervjuade cheferna menar att: 

”Jag har gjort den reflektionen att fler kvinnor än män tittar på såna saker som vad det 
innebär att bli chef på en viss nivå, och om jag vill göra det. När man tar steget och blir chef är man 
inte på samma sätt en i gänget och när man kommer tillräckligt långt så är det väldigt 
mansdominerad. Jag tror att prestigen är inte så viktig för kvinnorna att de köper lika mycket som 
män för att få det.” 

Att kvinnor inte vill söka sig till chefspositioner förklaras också genom det 
ansvar som kvinnorna har för hem och barn. De intervjuade cheferna menar att det fortfarande 
är vanligt att kvinnorna väljer bort sådana befattningar som lämnar litet utrymme för familjen. 
Även konservativa könsroller inom familjen kan göra att kvinnor är motvilliga att acceptera 
ett chefsjobb. Samtidigt tar informanterna upp exempel på kvinnor som agerat tvärt emot 
denna uppfattning. I själva verket utgör några av de intervjuade kvinnorna exempel på 
kvinnor som gjort karriär medan de haft småbarn. Dock upplever en del av intervjupersonerna 
att arbetssituationen för unga familjer är ofta ett problem och menar att något måste göras åt 
problemet både för jämställdhetens skull men också med tanke på sjukskrivningarna. Två av 
de kvinnliga cheferna uttrycker sig på följande sätt: 

”Men man måste nog vänta ut kvinnorna. Ofta kan de vara beredda efter det att barnen 
har blivit större. Killarna har ju småbarn också men det påverkar inte dem på samma sätt. Fast jag 
tycker nog att det finns en ändring på gång där.” 

”Det” (kvinnliga chefer) ”kommer att komma, om inte alla kvinnor blir utbrända före 
det. Nu finns det många utbildade och lovande kvinnor uti företagen. Vi har fått många 
fastighetsekonomer och de är alla tjejer. Så var det inte förr. Men jag tror att om vi inte lyckas 
förändra arbetsfördelningen och arbetssituationen för unga familjer så blir det problem. Man måste 
hitta former för det för att vi ska över huvudtaget orka.” 

Oavsett vad som är orsaken till det att kvinnor inte vågar/vill ta steget till 
chefsbefattningar är nog bilden olika för olika grupper av kvinnor. Informanterna talar både 
om steget att ta sig in i det första chefsjobbet, t.ex. från att ha varit lokalvårdare till att bli 
fastighetschef, och om steget att gå in i ett högre chefsjobb. Motiven och benägenheten att 
inte acceptera eller söka ett chefsjobb kan vara olika beroende på vad man har gjort innan, 
vilken utbildning man har och hur traditionella könsroller man har inom familjen och på 
trakten. I en del fall där informanterna berättade om sina erfarenheter med kvinnor som inte 
ville ta ett chefsjobb var det tydligt att det handlade om kvinnor med lägre utbildning där 
kanske steget till en chefsbefattning är mentalt större än för en högskoleutbildad kvinna. 
Sammantaget är det dock en vanlig uppfattning bland informanterna att kvinnorna de facto är 
med ambivalenta inför ett (högre) chefsjobb än män även när vi talar om människor med när 
högre utbildning.  

 
Problematiska val 

För det tredje menar några av de intervjuade att orsaken till att färre kvinnor än 
män rekryteras till chefstjänster är att det kan vara problematiskt att välja en kvinna till vissa 
positioner p.g.a. den resistans som finns i arbetsgruppen. Det kan vara ett problem att lyfta 
fram en kvinna som chef därför att hon kommer att få mothugg i gruppen som inte vill 
acceptera henne. Detta ses inte enbart som en generationsfråga, där äldre män skulle vara 
boven i dramat, utan även yngre män kan ha svårt att acceptera en kvinnlig befordran. En 
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informant menar att det också kan vara både kvinnor och män som är mot en kvinnlig chef. Så 
här säger två av cheferna: 

”Man brukar skoja om det här att kvinnor måste vara dubbelt så bra för att liksom 
komma i fråga. Och lite gran känns det ju så också att man måste nästan vara dubbelt så säker på att 
det ska bli bra innan man driver det mot . . om det nu skulle vara motsättningar, vad. För att man är 
medveten om att man utsätter den här personen alltså för ett sånt tryck om man går in och tillsätter en 
kvinna där man kanske hade en manlig kandidat. Man måste vara säker på att det är rätt person för 
att det ska funka sen.” 

”Det är svårare med jämnåriga killar som skall konkurrera med än det är med äldre 
herrar som redan lyckats på sin karriär. De kan ibland tycka att det är taskigt om en tjej blir 
befordrad.” 

 
Män som väljer män  

För det fjärde menar en del informanter att kvinnorna hamnar i underläge därför 
att byggbranschen är en traditionell manlig bransch där det är män som väljer män. Många 
arbetsbyten sker genom kontakter och chefernas sociala nätverk består oftast av män. Det 
underlättar för männen att avancera men lämnar kvinnor utanför. Fyra manliga chefer 
kommenterar detta på följande sätt: 

”Det finns ju oerhört många kompetenta kvinnor. Men det är klart, i ett samhälle som 
är uppbyggd kring män är det ju lättare att fråga en man. Vi rekryterade en VD för 2 år sedan och det 
var ju självklart att det ska vara en man.” 

”Det är för mycket män som väljer och ser det från sitt håll. Kompetens- och 
färdighetsmässigt tror jag inte det är någon skillnad. Tvärtom kan de kvinnliga egenskaperna vara 
ibland mer värdefulla för företaget än de manliga. Men det är män som väljer. . . . . Det sägs ofta att 
kvinnor inte tar för sig, men det är inte så lätt att ta för sig om man inte tillåts att göra det.” 

”Jag tror att det är en kombination. De vill inte, men också . . Att man inte söker en 
kvinna, och tror kanske inte heller att en kvinna skulle fungera så bra och leda en mansdominerad 
grupp. Det sitter i kulturen, tyvärr.” 

”Vid rekrytering, inte i basarbetet för där tror jag att man är ganska öppen till båda 
könen. Men när man kommer till intervjuer är det nog så att det går väldigt mycket efter en manlig 
kod, där de frågor som män prioriterar är de som också diskuteras i en anställningsintervju. Det blir 
mycket hårda frågor och inte så mycket mjuka frågor. Hård fakta, som tidigare resultat”. 

En informant menar att det inte heller alltid behöver vara problemfritt när män 
väljer kvinnor. Problemet kan uppstå när man vill få in kvinnor men inte kan se vilka kvinnor 
som är lämpliga för arbetet. 

”Ibland plockar man fram kvinnor bara för att man ska ha kvinnor och utan att 
tänka på om de klarar av jobbet eller inte. . . Det är synd om kvinnorna i dessa fall och det 
blir inte rätt. . . . Det är synd för att det finns så många jordnära kvinnor som är mycket 
drivande och som skulle klara av mycket tyngre jobb än vad de har nu.” 

Intervjun avslutades genom att fråga om cheferna brukar tänka på jämställdhet 
när de rekryterar till chefspositioner. Härvid kan man urskilja både de informanter som inte 
tänker på saken så mycket vid rekryteringstillfället (men som ändå ibland kan anställa en 
kvinna) och dem som har arbetat relativt aktivt, och även metodiskt för att öka andelen 
kvinnor på chefspositioner, och som också kan ge konkreta exempel på kvinnorekryteringar.  
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5.5. Sammanfattande kommentar 
Syftet med detta avsnitt har varit att presentera resultatet av den 

intervjuundersökning som rapporten bygger på. I intervjuerna har ett antal chefer från 
ledningsgruppen och styrelseordförande på tre SABO-företag berättat om sina egna karriärer 
samt chefsutveckling och –rekrytering i sina företag.  

Resultatet ger intrycket att intern rekrytering är relativt vanligt hos de tre 
fallföretagen. Både informanternas egna karriärer och rekryteringspraxis i företagen har 
präglats av detta i relativt stor utsträckning. Förfaringssättet verkar vara ett viktigt och 
fungerande instrument för personalutveckling i sin helhet samtidigt som det har både positiva 
och negativa sidor för jämställdhet.  Intern rekrytering kan underlätta för kvinnorna att 
komma fram genom att de redan tidigare kunnat göra sig själva och sin kompetens kända i 
företaget, men den kan också cementera den manliga dominansen genom att företagen har 
tidigare anställt män med tekniska kvalifikationer och låtit dem ”stå på tillväxt”, vilket gör att 
det finns flera män att välja ifrån vid en chefstillsättning.  

När det gäller chefsutveckling verkar de enskilda cheferna ha relativt goda 
möjligheter att utveckla sin personal. Även om personalavdelningen har ansvaret för helheten 
har de enskilda cheferna huvudansvaret för såväl personalutveckling som bedömning av sina 
medarbetare och identifiering av personer med utvecklingspotential. I sådana fall där 
medarbetaren känner att den närmaste chefen inte vill se till hans/hennes utveckling finns det 
möjlighet att diskutera ärendet med personalavdelningen. Generellt sett fungerar detta säkert 
bra, men det finns dock indikationer i intervjumaterialet som tyder på att praktiken kring 
personalutveckling kan leda till en situation där enskilda kvinnor inte kommer fram på samma 
sätt som män. För det första menar flera informanter att det inte alltid är lika lätt för män att 
bedöma kvinnor som det är för dem att bedöma män samtidigt som det fortfarande finns en 
viss resistans mot kvinnliga chefer ut i företagen. Detta kan göra att kvinnor inte alltid blir 
identifierare som påläggskalvar i samma utsträckning som män. För det andra menar många 
informanter att kvinnor inte är lika bra på att hävda sig själva som män och att de exempelvis 
inte kommer och pratar med personalavdelningen i lika stor utsträckning som män, vilket gör 
att personalavdelningen kan ha svårt att rätta till situationen om kvinnornas chefer inte ser till 
deras utveckling. För det tredje indikerar undersökningen tydligt att p.g.a. olika anledningar 
vill kvinnorna ha mer stöd och bekräftelse vid sina arbetsbyten, vilket gör det osannolikt att 
de skulle orka kämpa emot en motvillig chef. 

När det gäller själva chefsrekryteringsprocessen är diskussioner om kravprofilen 
intressanta (förutom rekryteringsformen som diskuterades ovan). Som tidigare nämnts anser 
så gott som alla informanter att det är viktigt att chefen är, förutom resultatorienterad även 
”duktig med människor” eller ”genuint intresserad av andra människor och deras utveckling”. 
Detta är intressant eftersom dessa färdigheter är något som ingår i den kulturella 
föreställningen om vad kvinnor är duktiga på. Detta tillsammans med den 
”avmaskulinisering” av kravprofilen som gäller för många chefstjänster inom dessa företag, 
och som förespråkas av de flesta informanterna skulle man kunna förvänta sig att rekrytering 
av kvinnor har ökat. Det traditionella sättet att avfärda kvinnor har alltid varit att hänvisa till 
deras brist på teknisk kompetens eller ledaregenskaper. När den tekniska kompetensen blir 
mindre viktig och de ”kvinnliga” egenskaperna mer betydelsefulla är det rimligt att anta att 
det också påverkar könsfördelningen bland cheferna. Undersökningen indikerar att så också är 
fallet i viss mån, men att det också finns krafter inom organisationerna som gärna vill fortsätta 
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att betona vikten av de tekniska färdigheterna, och gärna medverkar till att chefstjänsterna 
bevaras manliga. 

Av de förklaringar som informanterna ger till att så få kvinnor rekryteras till (de 
högre) chefspositionerna finns starkast uppslutning bakom föreställningen att kvinnor inte vill 
göra karriär och att de har saknat den rätta (tekniska) kompetensen.  Det är också många 
informanter som menar att situationen beror på att det är män som har mest inflytande på 
rekryteringar och att de väljer män. Några menar också att det finns viss resistans för 
kvinnliga chefer i arbetsgrupperna och att det därför kan vara problematiskt att välja en 
kvinna.  

 

6. Diskussion 
Syftet med rapporten har varit att kartlägga hur chefsrekryteringen går till i 

SABO-företagen, och mer specifikt om det finns något inom denna process som gör att 
kvinnor inte kommer fram. Som inledningsvis konstaterades menar forskningen att orsaken 
till att kvinnor inte rekryteras till högre chefspositioner i högre utsträckning har både utbuds- 
och efterfrågerelaterade orsaker. I de intervjuer som redovisats ovan kan man urskilja båda 
typer av förklaringar till varför just SABO-företagen inte har lyckats rekrytera flera kvinnor 
till de högre chefspositionerna.  

6.1 Utbudsperspektivet 
Som konstaterades i Kapitel 2 kan bristen av kvinnor på ledande befattningar 

förklaras bl.a. genom att kvinnor i de ålderskategorier där man vanligtvis rekryterar chefer 
saknar den utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för dessa positioner. Två av de 
huvudskäl som informanterna i denna undersökning ger till den låga andelen kvinnliga chefer 
i de tre fallföretagen kan relateras till denna förklaringsmodell, nämligen att kvinnor saknar 
teknisk kompetens och att kvinnor inte vill/vågar ta ett chefsjobb. Bristen på teknisk 
kompetens har säkerligen varit ett problem, och är det troligtvis fortfarande för vissa typer av 
tjänster, eftersom andelen kvinnor i de tekniska utbildningarna inte har ökat i samma takt som 
t.ex. inom samhällsvetenskapen. Men, med tanke på det som ovan sagts om den förändring i 
kravprofilen som skett för många chefstjänster hos de allmännyttiga bostadsföretagen borde 
inte detta vara ett lika stort problem nu som förut. Åtminstone ett av företagen har också 
medvetet anställt en del kvinnliga fastighetsekonomer och man förväntar sig kunna rekrytera 
chefer i framtiden bland dessa. Vidare, har företagen blivit mer öppna till att anställa chefer 
med erfarenhet från andra branscher, t.ex. kommunernas omsorgschefer. Alla verkar dock inte 
vara lika övertygade om den nya kravprofilen, och den verkar inte heller alltid få genomslag i 
praktiken.  Från intervjuerna att bedöma finns det en tendens till att de tekniska 
kvalifikationerna fortsätter att få större betydelse än vad de nya förutsättningarna kräver, 
vilket i och för sig inte är svårt att förstå. Med tanke på den långa expansiva fasen i företagens 
historia där teknisk kompetens var mycket viktigt i många befattningar kan den fortsatta 
fokuseringen på denna kompetens reflektera en relativt djupt förankrad kulturell värdering, 
som inte är så lätt att bli av med. Onödig fokusering på teknisk kompetens kan dock också 
vara ett sätt att försvara manliga positioner. 

För att utbudet av kvinnor ska öka är det viktigt att kvinnor inte bara har de rätta 
kvalifikationerna utan naturligtvis att de också vill bli chefer. Enligt intervjuerna är det inte 
ovanligt att kvinnor inte är tillräckligt intresserade av chefspositioner eller att de behöver 
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mycket stöd och uppmuntran för att våga ta steget. En del av informanterna reflekterar över 
möjliga orsaker till detta, men de flesta chefer antingen konstaterar fakta och beklagar detta 
eller hänvisar till kvinnors dåliga självförtroende. Det är dock viktigt att generaliseringar av 
denna typ problematiseras så att man inser i företagen att detta beteende inte är något nedärvt 
utan beror på vissa förhållanden som företagen delvis kan påverka. En mer samhällelig orsak 
till ambivalensen inför ett chefsarbete kan vara relaterad till den inomfamiljära relationen 
mellan man och hustru, särskilt när kvinnor med lägre utbildning befordras till ett chefsjobb 
(t.ex. lokalvårdare till fastighetschef). Haavind (1984) menar att kvinnor kan i Norden i stort 
sett göra vad de vill och ändå bli socialt accepterade förutsatt att de gör det i relativ 
underordning till sina män.  Med andra ord kan det vara känsligt för kvinnan att acceptera ett 
arbete som är statusmässigt högre och som ev. även ger mer betalt än hennes mans arbete. 
Troligen är detta mindre känsligt på storstadsregionerna än i övriga landet. En annan orsak till 
kvinnornas ambivalens, som dock är besläktat med det föregående, kan vara de kulturellt 
överförda och materiellt förankrade föreställningarna om hur en normal arbetsfördelningen 
mellan kvinnor och män brukar se ut. Kunskap om den etablerade ordningen skapar rimligtvis 
osäkerhet hos den individ som erbjuds tillfälle att utmana ordningen, särskilt om det saknas 
förebilder av samma kön. Det finns många undersökningar som tyder på att de organisatoriska 
villkoren är annorlunda för kvinnor och män och att kvinnorna är väl medvetna om den utsatta 
position som många kvinnor högre upp i organisationshierarkin möter. När det gäller 
uppfattningen om kvinnors dåliga självförtroende finns det flera omständigheter inom 
arbetslivets organisationer som detta kan relateras till. För det första visar en omfattande 
forskning att de kvinnor som ger sig in på de mansdominerade chefsbefattningarna ofta möter 
massivt motstånd (se t.ex. Cockburn 1991; Reskin 1993; Avotie 2001), vilket rimligtvis 
påverkar kvinnornas mod att ta för sig och deras benägenhet att ta emot tyngre och mer 
ansvarsfulla positioner. Det är sannolikt att redan kvinnornas minoritetsposition påverkar 
deras självsäkerhet. Det är också en mycket rimlig källa till osäkerhet och ”dåligt 
självförtroende” att konfronteras med en miljö som känns främmande i vissa avseenden 
(p.g.a. socialisationen, de otillgängliga nätverken, m.m.), och som har en lång tradition av 
ifrågasättande av kvinnor och de kompetenser som de representerar. På basis av denna 
undersökning vet vi inte exakt vilka uttryck som maktförhållanden mellan könen tar i 
företagens praktik och strukturella förhållanden, men det finns tecken i informanternas 
utsagor som pekar på att dessa problem existerar även hos fallföretagen. För 
jämställdhetsmålet är det viktigt att de chefer som är ansvariga för personalutveckling och 
rekrytering har kunskap och är medvetna om dessa bakomliggande förhållanden och på olika 
sätt visar förståelse för kvinnornas ambivalens. 

6.2 Efterfrågeperspektivet 
Efterfrågeperspektivet handlar om hur arbetsgivarens preferenser och praktik 

återskapar könsmässig segregation och diskriminering. Som nämndes i Kapitel 2 kan 
återskapandet av manlig dominans på ledande befattningar ske vid rekryterings- och 
befordringssituationer genom bl.a. könsmärkning av arbetsuppgifter, stereotypisering av 
individer, ekonomiska hänsyn samt etnocentrism och diskriminering samt hur praxisen kring 
rekrytering och personalutveckling ser ut. Resultatet från denna undersökning indikerar att 
dessa faktorer spelar en viss roll även hos SABO-företagen och kan till viss utsträckning 
förklara varför det inte sker flera kvinnliga chefsrekryteringar inom dessa företag. 
Undersökningen visar också tydligt att dessa efterfrågerelaterade faktorer även påverkar 
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åtminstone det interna utbudet av kvinnliga chefskandidater. Samtidigt måste det konstateras 
att företagen präglas av viss medvetenhet om jämställdhetsfrågor och att företagen de facto 
vidtagit åtgärder för att minska den könsmässiga segregationen. Även om 
jämställdhetssträvan inte är lika tydlig i alla fallföretag kan man nog säga att det finns en viss 
vilja i företagen att göra något åt situationen samtidigt som den kulturella stoft som 
legitimerar den gamla ordningen har inte släppt taget från företagen. Med tanke den variation 
som fanns mellan fallföretagen är det sannolikt att variationen är ännu större bland SABO-
företagen i stort. 

När det gäller könsstämpling av arbetsuppgifter karaktäriseras företagen av en 
segregerad könsstruktur. De tekniska arbetsuppgifterna och chefspositionerna är typiska 
manliga områden medan en stor del av tjänstemännen är kvinnor, vilket rimligtvis påverkar de 
föreställningar som aktörerna i företagen har om den ”normala” arbetsfördelningen mellan 
könen. Det har också kommit fram i intervjuerna att den person som tidigare haft befattningen 
ofta påverkar bilden av vad man söker när en tjänst blir ledig, vilket rimligtvis har en 
cementerade inverkan på könsfördelningen. Även om många informanter antyder att de gärna 
vill se att könsfördelningen blir mer balanserad i arbetsgrupperna så verkar den befintliga 
strukturen situationsbevarande genom de många effekter den har på människors 
föreställningar.  

Kvinnors och mäns egenskaper är ett ämne som berörts i så gott som varje 
intervju. Oftast talar informanterna om könsskillnader på ett sätt som kan tolkas som ett 
uttryck för stereotypa uppfattningar. Många talar positivt om de ”kvinnliga”, mjuka 
egenskaperna mot bakgrund av den ändrade kravprofilen. Det är en allmän uppfattning bland 
informanterna att kvinnor behövs i ledarpositioner därför att de är bra på det som tiden kräver 
av en ledare, d.v.s. samarbets- och kommunikationsförmåga samt social kompetens i 
allmänhet. Dessa färdigheter upplevs ha blivit allt viktigare både i chefens relation till de 
underställda och hans/hennes förhållande till kunder och allmänhet, vilket ses som ett resultat 
av företagens ökade kundorientering.  

De negativa stereotyper som kommit fram under intervjuerna har handlat relativt 
mycket om kvinnors ambivalens eller ovilja att blir chefer, vilket diskuterats ovan. Eftersom 
informanternas utsagor om detta har grundat sig på deras egna erfarenheter är det inte 
självklart att man kan tala om ren stereotypisering. Problemet är dock att denna egenskap hos 
kvinnor inte problematiseras utan blir en egenskap som häftas på kvinnor i allmänhet trots att 
endast vissa kvinnor uppvisat beteendet. En ytterligare uppfattning som man generaliserar om 
på liknande sätt är kvinnors tendens att arbeta ”dubbelt så mycket” som män, vilket man anser 
är onödigt. En del av informanterna menar också att kvinnor ofta demonstrerar lägre 
aspirationsnivåer än män. Det som är olyckligt med dessa erfarenheter, som ovan nämnts, är 
att det saknas kunskap om vad denna typ av beteenden representerar. Man ser inte den roll 
som organisationen och den allmänna könsordningen spelar i sammanhanget utan det blir en 
egenskap som påträffats hos kvinnor, d.v.s. karaktäriserar kvinnor i allmänhet. 

I Kapitel 2 nämndes det att även ekonomiska hänsyn kan verka segregerande, 
och att särkilt kvinnos roll i reproduktionen gör många arbetsgivare försiktiga med att anställa 
kvinnor till kvalificerade arbeten. Denna attityd är dock ingenting som informanterna i denna 
undersökning gav uttryck för. Tvärtom underströk alla att familjeförhållanden inte spelade 
någon roll i en anställningssituation. Den positiva inställningen i denna fråga kan vara ett 
uttryck för politisk korrekthet i viss mån, samtidigt som åtminstone en del av informanterna 
kunde nämna konkreta fall där man hade anställt eller befordrat kvinnor med småbarn. Detta 
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gäller särskilt det största företaget i urvalet. Där såg man också arbetstider och de anställdas 
roll i familjen som något som även företaget borde bidra till att lösa.  

När det gäller etnocentrism visar undersökningsresultatet att företeelsen inte är 
ovanlig bland fallföretagen. Det går dock inte att bedöma från intervjuerna vad som är den 
bakomliggande orsaken till denna – om det handlar om ekonomiska hänsyn, manliga intressen 
eller mer expressiva orsaker.  Hur som helst, ett av de tre huvudskälen till den låga andelen 
kvinnliga chefer hos SABO-företagen var enligt informanterna att det är ”män som väljer”. 
Intervjusvaren antyder att man många gånger helt enkelt inte söker efter en kvinna och kanske 
inte heller tror att en kvinna skulle kunna fungera bra i tjänsten. Samtidigt avslöjar 
intervjuerna att denna attityd inte bara utmärker en viss andel chefer utan att den även delas 
av en del medarbetare i olika ålderskategorier. Informanterna menar också att det inte heller är 
ovanligt att rekryteraren blir attraherad av sökanden som liknar antingen honom själv eller 
den förra befattningshavaren (om han skött sitt jobb oklanderligt) som oftast har varit en man. 
Flera informanter anser också att det inte alltid är lika lätt för män att bedöma kvinnor som det 
är för dem att bedöma män.  

Dessa attityder och värderingar har uppenbarligen en viss inverkan på 
rekryteringsprocessen, men det finns också en risk för att de påverkar den process som syftar 
till att utveckla medarbetarna. Även om det inte finns några konkreta utsagor i 
intervjumaterialet om detta så är det rimligt att anta att om stereotypisering och etnocentrism 
ger utslag hos rekryteringsprocessen så gör de också det hos personalutvecklingsprocessen. 
Som tidigare nämnts har de enskilda cheferna relativt stor makt över sina medarbetares 
professionella utveckling, vilket, med tanke på att de flesta chefer är män gör att det finns en 
uppenbar risk för att kvinnor kan hamna i underläge om deras närmaste chef har tendenser till 
etnocentrism och/eller styrs av traditionella föreställningar om chefrollen och kön. I sådana 
fall kommer en del av de kvinnliga medarbetarna att få sämre möjligheter att meritera sig än 
de manliga, vilket i sin tur på sikt påverkar det interna utbudet av kvinnliga chefskandidater. 
Detta är något som bör uppmärksammas särskilt med tanke på att den närmaste chefen verkar 
vara mer betydelsefull för kvinnornas karriärutveckling än mäns, och med tanke på att intern 
rekrytering är så vanligt förekommande bland dessa företag. 

Som nämndes i Kapitel 2 kan även den praxis som präglar 
rekryteringsprocessen motarbeta könsmässig integration på chefspositioner. Det nämndes 
bl.a. att informell rekryteringsförfarande brukar gynna manliga chefskandidater eftersom de 
informella nätverken varifrån man söker efter kandidater oftast består av män. Resultatet från 
denna undersökning visar att rekryteringsförfarandet hos de tre fallföretagen, åtminstone när 
det gäller de högre chefstjänsterna är ofta informell. Även om det informella förfaringssättet 
kan gynna enskilda kvinnor ibland bör man vara uppmärksam på att en systematisk 
tillämpning av det rimligtvis missgynnar kvinnor så länge de utgör en minoritet bland 
cheferna.  

Även intern rekrytering, som är relativt vanligt hos de tre fallföretagen, kan 
anses vara problematiskt ur jämställdhetssynpunkt.  Förfaringssättet kan vara bra genom att 
det kan göra det lättare att argumentera för en kvinnlig kandidat därför att man redan känner 
till hennes kvalifikationer och potential, och därmed minska den osäkerhet som män kan 
känna inför kandidater som avviker från det invanda. Samtidigt, särskilt om man betonar de 
tekniska kvalifikationernas betydelse, kan intern rekrytering gynna beslut där tjänsten tillsätts 
med en man eftersom företagen har tidigare anställt män med dessa kvalifikationer och låtit 
dem att ”stå på tillväxt”. Med andra ord finns det ofta ett bättre internt utbud av män till olika 
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chefstjänster än kvinnor. Det framkommer också tydligt i intervjumaterialet att när man har 
lyckats drastiskt öka kvinnors andel i den pool av människor som ”står på tillväxt” så har det 
skett med hjälp av extern rekrytering till de lägre chefstjänsterna. Och då genom att försöka 
målmedvetet förändra branschens tekniska och manliga stämpel och därigenom locka 
kvinnliga sökanden.  I Tabell 2 nedan ges en kort sammanställning av de faktorer som 
undersökningen har funnit påverka antalet kvinnliga chefsrekryteringar i de tre fallföretagen. 

 
Tabell 2. Faktorer som påverkar antalet kvinnliga chefsrekryteringar hos de tre fallföretagen 

 
Utbudet av kvinnor påverkas av Efterfrågan av kvinnor  påverkas av Kommentar 

Få  kvinnor med teknisk kompetens  Har minskat i betydelse 

 Ökad efterfråga på andra än tekniska 

kvalifikationer  

Ökar efterfrågan 

Kvinnors ambivalens inför chefskarriär  Påverkas av 

efterfrågerelaterade 

faktorer 

 Män väljer män Minskar efterfrågan 

 Befintlig arbetsfördelningen mellan könen  Påverkar föreställningar 

och har konserverande 

verkan 

 Positiva och negativa stereotyper om 

kvinnor 

Positiva och negativa 

konsekvenser 

 Etnocentriska inslag Minskar efterfrågan 

 Intern rekrytering Har både positiva och 

negativa effekter 

 Informell rekryteringspraxis Vid systematisk 

tillämpning minskar 

efterfrågan 

Annonsens utformning  Kan öka resp. minska 

antalet kvinnliga sökanden 

 Brist på kunskap om 

jämställdhetsproblematik 

Minskar efterfrågan 

 
 
6.3. Att arbeta mot förändring 

Som framhållits i inledningen är de utbuds- och efterfrågerelaterade faktorer i 
mycket hög grad sammanlänkade, vilket innebär att arbetslivets organisationer påverkar inte 
enbart efterfrågan utan också i stor utsträckning utbudet av kvinnliga chefskandidater. Som 
diskussionen ovan visar är situationen sådan även hos de tre SABO-företag som ingått i 
studien. För att öka andelen kvinnliga chefsrekryteringar är det därför viktigt att ställa sig 
frågan vad företagen kan göra för att på sikt öka utbudet av kvinnliga chefsaspiranter och hur 
man ska kunna öka efterfrågan på dem.  

En faktor som enligt diskussionen i denna rapport är mycket viktig för det 
framtida utbudet av kvinnliga aspiranter till högre chefstjänster är kvinnors relationer till 
deras närmaste chefer i nuläget. Som konstaterades i Kapitel 2 spelar den uppmärksamhet 
som chefen ägnar medarbetarens utveckling en stor roll för hans/hennes karriär, samtidigt som 
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informanternas beskrivningar av sina egna karriärer bekräftar detta, särskilt när det gäller 
kvinnorna. Därför har varje chef ett stort ansvar för att medarbetare ges förutsättningar att 
utvecklas. Mot bakgrund av detta och med tanke på att ”mer lämpade kvinnor konkurreras ut 
av mindre lämpade män” ofta successivt under deras karriärer (Johrén 1984:97), d.v.s. innan 
det blir aktuellt att söka till högre chefsposter, är det viktigt att få chefer på alla nivåer i 
organisationen att ge samma utvecklingsmöjligheter till både kvinnor och män så att 
rekryteringsbasen till olika chefstjänster blir mer jämställd. Eftersom personalutveckling och 
identifiering av duktiga medarbetare sker överallt i organisationen är det också viktigt att 
jämställdhetsperspektivet finns med överallt.  

Som tidigare påpekats är det viktigt att det i organisationen finns kunskap om 
jämställdhetsproblematiken, eftersom kunskapen kan bl.a. användas för att motverka sådana 
”fällor” som minskar utbudet av/efterfrågan på kvinnliga chefsaspiranter. Det är också viktigt 
att man som chef får förslag på olika möjligheter att påverka situationen. För att ta upp ett 
exempel från undersökningens intervjumaterial är det viktigt att chefer med 
personalutvecklingsansvar överallt i organisationen är medvetna om varför det är så vanligt 
att kvinnor visar bristande intresse för chefskarriär, och hur man som enskild chef kan försöka 
undanröja detta hinder. Under intervjuerna har det exempelvis kommit fram att kvinnor 
känner sig mer utsatta längre upp i hierarkin bl.a. därför att de saknar kontakter på den nivån 
och känner att de inte kan få samma stöd från omgivningen som sina manliga kollegor. Detta 
skulle kunna förebyggas t.ex. genom att cheferna mer aktivt försökte väva in duktiga 
medarbetare i företagets/branschens informella nätverk. Det kan också hända att kvinnor inte 
vill ha chefsansvar därför att de tycker att de inte ”har tid att sitta på jobbet 60 timmar i 
veckan”. Det kan också hända att kvinnor inte anmäler sitt intresse för att delta i ett 
utvecklande projekt därför att de är rädda för att de ökade kraven inte går att förena med 
föräldraansvar. Härvid är det viktigt att dels etablera en sådan kultur i företaget där man inte 
behöver demonstrera sitt karriärintresse med en överdriven närvaro på arbetsplatsen, dels 
försöka hitta individuella lösningar till de motstridiga kraven från arbetet och familjen (t.ex. 
hemarbetsplats). Detta verkar en del av de intervjuade cheferna dock vara väl medvetna om 
och, som redan nämnts finns det också exempel på där man kunnat lösa denna typ av problem 
på ett bra sätt.  

Ett sätt att förändra sådana strukturella villkor som minskar efterfrågan på 
kvinnliga chefsaspiranter är att se över rutinerna för rekryteringsprocessen. Undersökningen 
indikerar exempelvis att företagen lyckats rekrytera kvinnliga chefer när företagen på ett 
aktivt och medvetet sätt har tänkt om när det gäller kravprofilen. Viktigt för framgången har 
också varit annonsens utformning och marknadsföring av företaget som en för kvinnor 
intressant arbetsplats. Även om man kan ha betänkligheter om att binda kvinnor och män vid 
essentiella föreställningar om vad de respektive kategorierna är bra på och intresserade av så 
kan det vara en framgångsrik strategi på kortare sikt att göra en tydlig koppling mellan de 
affärsmässigt framtvingade kraven på ”mjukare” chefskompetenser och kvinnor samt låta 
detta synas tydligt kravprofilen och annonsen. Även Teigens (2002) undersökning tyder på att 
just kopplingen mellan kravprofilen (ekonomiska intressen) och ”kvinnliga” egenskaper varit 
en avgörande faktor mellan en organisation som lyckats balansera könsfördelningen bland 
chefer och en annan organisation som inte lyckats med detta (se även Rasmussen 2001).  

Undersökningsresultatet indikerar också att det kan vara bra att inte tillämpa 
internrekrytering alltid när man skulle kunna göra det om det samtidigt innebär att den 
könsmässiga homogeniseringen cementeras. I situationer där det tydligt existerar ett externt 
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utbud av lämpliga kvinnliga aspiranter samtidigt som man saknar det internt kan det vara bra 
att ibland låta jämställdhetsmålet avgöra tillvägagångssättet framför målen för 
personalutveckling. 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet visar tydligt att fallföretagen 
uppmärksammat problemet med den låga representationen av kvinnor på chefspositioner och 
att de även på olika sätt har försökt utöka andelen kvinnliga chefer. Det finns dock en viss 
variation mellan fallföretagen beträffande hur långt de hunnit i sitt jämställdhetsarbete. 
Resultatet tyder också på att det fortfarande finns krafter inom företagen som motverkar 
förändring, vilket gör det nödvändigt att inse att jämställdheten inte kommer med tiden och av 
sig själv. Istället är det viktigt att företagen agerar på ett aktivt och medvetet sätt för att öka 
andelen rekryterade kvinnliga chefer.  
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BILAGA 
 

Intervjuguide 
 
 
1) Den egna karriären 
 
• Kan du berätta om hur din egen karriär har sett ut? 

 (kritiska händelser, viktiga uppdrag, viktiga jobbyten, utbildning, erfarenheter, 
rollmodeller)? 

• Kan du berätta hur rekryteringen till din nuvarande befattning gick till? 
• Har du haft någon mentor eller förebild under din karriär?  
• Hur ser du på dina möjligheter att göra fortsatt karriär på ditt nuvarande företag ? 
• Brukar ni som redan har chefsbefattningar ha utvecklingssamtal med era chefer? Hur ofta? 
• Brukar dessa samtal leda till praktiska utvecklingsåtgärder? 

 
 
2) Professionella utveckling  
 
• Kan du berätta vilka möjligheter du har att påverka dina underställdas professionella 

utveckling?   
• När du vidtar åtgärder för att utveckla dina underställda tänker du främst på individen, din 

avdelning eller hela företaget? 
• Brukar Du (eller någon annan) ha utvecklingssamtal med dina underställda?  

Hur ofta? Med vilka personalkategorier? 
• Brukar dessa utvecklingssamtal leda till praktiska utvecklingsåtgärder? 
• Har du erfarenheter av medarbetare som varit särskilt lovande för framtida chefstjänster. 

Hur brukar du stödja deras utveckling?  
• Kan du beskriva vad det är som gör en person ”lovande” och lämplig för chefsjobb? Vilka 

egenskaper/färdigheter är särskilt viktiga?  
• Ser du dig själv som mentor till någon annan person? Vad gör du som mentor? 
• Försöker Du träna någon av dina duktigaste medarbetare för att kunna ta över din position 

när det är dags för dig att gå vidare? 
• Är det svårare att se det lovande hos kvinnorna än hos männen ? 
• Brukar du tänka på jämställdheten när det gäller utvecklingsåtgärder eller delegering av 

uppdrag (t.ex. projektarbete)? Kan du ge ett exempel? 
• Hur ser karriärvägarna ut på ditt företag/denna bransch? 
 
 
3) Rekrytering av chefer  
 
• Kan du beskriva hur en typisk chefsrekrytering går till (de chefer som du har varit med om 

att rekrytera) ? 
• Brukar de rekryteringar som du har varit med om vara likartade eller varierar de från gång 

till gång? Varför?   
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• Brukar företaget rekrytera folk till chefsbefattningar/nyckelpositioner externt eller internt?  
 Varför?  

• Vilka personer är inblandade i rekryteringsprocessen?  
• Kraven på en chef varierar naturligtvis beroende på befattningens art, men kan du 

identifiera några generella egenskaper / färdigheter som du brukar leta efter hos en chef?  
• Präglas valet av ny chef av vilken situation enheten är i? I så fall hur? 
• Tar man hänsyn till chefskandidatens familjeförhållanden? 
• Hur viktigt är det med kandidatens kontaktnät ? 

 
 
4) Om kvinnor och chefsrekrytering 
 
• Varför tror du att så få kvinnor rekryteras till de högsta chefsposterna inom 

Allmännyttan/ditt företag? 
• Är det problematiskt att rekrytera kvinnor? 
• Brukar du tänka på jämställdheten vid rekrytering? 
 
 
5) Chefsutveckling och företaget 
     (Dessa frågor ställdes särskilt till personalchefer och verkställande direktörer) 
 
• Finns det något system för att identifiera och utveckla interna kandidater?  

Vilka personer ägnar sig åt detta? 
• Vilka utvecklingsåtgärder används i företaget för anställda med kvalificerade 

arbetsuppgifter?  
 

 


